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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la un dialog activ cu cetățenii cu privire la Europa
(2008/2224(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere declarația comună „Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa”, 
semnată la 22 octombrie 2008,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 martie 2008, intitulată „«Debate Europe» –
să construim bazându-ne pe Planul D pentru Democrație, Dialog și Dezbatere” 
(COM(2008)0158),

 având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Comunicarea privind Europa în media 
audiovizuală” (SEC(2008)0506),

 având în vedere Comunicarea Comisiei „Comunicare pe teme europene prin internet –
Angajarea cetățenilor” (SEC(2007)1742), 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2007 intitulată „Parteneriatul 
pentru comunicarea privind Europa” (COM(2007)0569),

 având în vedere Decizia nr. 1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru 
cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active1,

 având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2006 referitoare la Cartea albă privind 
politica europeană de comunicare2,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 februarie 2006, intitulată „Cartea albă 
privind o politică europeană de comunicare” (COM(2006)0035), 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2005, intitulată „Contribuția 
Comisiei la perioada de reflecție și dincolo de aceasta: Planul-D pentru democrație, 
dialog și dezbatere” (COM(2005)0494), 

 având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2005 privind aplicarea strategiei de informare și 
de comunicare a Uniunii Europene3,

 având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1  JO L 378, 27.12.2006, p.32.
2  JO C 314 E, 21.12.2006, p.369.
3  JO C 92 E, 20.4.2006, p.403.



PE415.281v01-00 4/8 PR\752904RO.doc

RO

 având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru 
afaceri constituționale, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului și 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0000/20058),

A. întrucât, după respingerea Tratatului Constituțional în Franța și Țările de Jos, 53,4% 
dintre irlandezi au respins prin referendum ratificarea Tratatului de la Lisabona și întrucât 
este mai probabil ca cei care nu înțeleg adecvat politicile Uniunii Europene și tratatele să 
li se opună; 

B. întrucât sondajul Eurobarometru 69 a arătat că 52% dintre cetățenii Uniunii încă sunt 
siguri că aderarea țării lor la UE este un lucru pozitiv, doar 14% având o părere contrară;  

C. întrucât în 2004 a fost numit pentru prima oară un comisar special pentru strategia de 
comunicare, deși nicio strategie de comunicare nu a fost încă adoptată, din cauză lipsei 
unui temei juridic în tratate;

1. reamintește că acest sondaj arată că sunt mai multe șanse ca cetățenii cei mai puțin 
educați și înstăriți ai Uniunii să se opună unei mai profunde integrări europene, ceea ce 
demonstrează că, în ciuda eforturilor depuse, ideea europeană își are în principal adepții 
în rândul persoanelor educate și înstărite din societatea europeană; 

2. îndeamnă Comisia să extindă dialogul la noi grupuri țintă, concepând planuri de 
comunicare care să implice în chestiunile europene persoanele din orașele mai mici și din 
sate, clasa muncitoare și pensionarii; propune, de aceea, o abordare in două faze, care să 
intensifice dialogul dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi, furnizând informații și apoi 
facilitând dezbaterile cu și între cetățeni informați;

3. subliniază importanța finalizării rapide a ratificării Tratatului de la Lisabona, care va 
conduce la creșterea transparenței UE și implicarea cetățenilor în procesul decizional; 

4. salută declarația comună menționată mai sus, intitulată „Parteneriatul pentru comunicarea 
privind Europa”, care stabilește obiective clare în materie de ameliorare a comunicării 
privind UE, pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru statele 
membre;

5. recomandă extinderea programelor Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig și Comenius 
la cetățenii mai puțin înstăriți, pentru a facilita mobilitatea acestora în UE; atrage atenția 
asupra faptului că cetățenii cu venituri mai modeste nu-și pot permite de obicei să 
participe la aceste programe; 

6. solicită Comisiei să propună introducerea unui curs comun de un an în școli despre istoria 
Europei după 1945, a integrării europene și despre funcționarea UE, conceput de experți 
din statele membre, de comun acord, și predat voluntar în învățământul secundar în cele 
23 de limbi oficiale pentru a pune bazele unei cunoașteri comune europene;
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7. consideră că Autoritatea bugetară trebuie să crească fondurile alocate școlilor, 
universităților și ONG-urilor care susțin studiile referitoare la UE și comunicarea UE în 
statele membre;

8.  propune instituțiilor UE să creeze un nou proiect educațional, care să se numească 
Universitatea Deschisă Europeană și care să fie deschisă și gratuită pentru cetățenii 
europeni, indiferent de naționalitatea, vârsta sau calificarea lor; propune, în acest scop, 
crearea unei programe cuprinzătoare (care să includă istoria, obiectivele, instituțiile, 
politicile și viitorul UE) de către profesorii proeminenți din cele 27 de state membre; 
propune ca Universitatea Deschisă Europeană să utilizeze, alături de cursurile 
tradiționale, tehnologiile cele mai avansate, cum ar fi diversele forme de învățământ 
online sau video-conferințele de tip vorbitor-public, pentru a atrage un public cât mai larg 
și a da tuturor celor care doresc posibilitatea de a urma aceste cursuri;   

9. solicită Comisiei să pună la dispoziția publicului, prin intermediul unor contracte de 
servicii care să asigure o totală independență editorială, programe TV în toate cele 23 de 
limbi oficiale, urmând exemplul serviciilor oferite de Euronews; consideră că Autoritatea 
bugetară trebuie să disponibilizeze fondurile necesare;

10. salută ideea creării EU Tube, cu aproximativ 1,7 milioane de spectatori, ca instrument 
unic de comunicare a politicilor UE tinerilor utilizatori ai internetului; solicită, de 
asemenea, Comisiei, să pregătească o serie de orientări pentru campanii eficiente pe 
internet și să le comunice celorlalte instituții;

11. salută Comunicarea Comisiei menționată mai sus, intitulată „Comunicare pe teme 
europene prin internet”, care stabilește obiective clare pentru transformarea site-ului 
internet Europa într-un site web 2.0 centrat pe oferirea de servicii; solicită insistent 
Comisiei să finalizeze crearea noului site nu mai târziu de 2009 și consideră că acest nou 
site internet ar trebui să conțină și un forum pentru cetățeni, pe care aceștia să-și 
comunice opiniile și să participe la sondaje online; 

12. consideră că încurajarea funcționarilor UE să acorde cu regularitate interviuri în media ar 
ajuta la remedierea deficiențelor de comunicare între instituții și cetățeni și la crearea unei 
imagini mai umane a UE;

13. consideră că rețeaua Europe Direct este un instrument important, care permite să se 
răspundă întrebărilor puse de cetățeni pe email sau prin apeluri telefonice gratuite din 
întreaga UE, instrument care ar trebui făcut mai bine cunoscut publicului;

14. consideră că instituțiile UE trebuie să inițieze în continuare discuții despre Europa și să 
pună în practică ideile din declarația comună „Parteneriatul pentru comunicarea privind 
Europa” și din comunicarea cu același titlu, precum și din Cartea albă a politicii europene 
de comunicare;

15. consideră că instituțiile UE și statele membre trebuie să-și coordoneze eforturile în 
materie de comunicare și să creeze un parteneriat cu societatea civilă, pentru a exploata 
sinergiile posibile; 
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16.  solicită Comisiei să facă cunoscute pe scară mai largă consultările pe internet pe tema 
politicilor și inițiativelor UE, astfel încât să se asigure că toți actorii, în special 
întreprinderile mici și mijlocii și ONG-urile sunt implicate în dezbatere;

17. consideră că clarificarea diferențelor politice între partidele politice ale UE ar ajuta 
cetățenii să se identifice cu și să aleagă între diversele concepții cu privire la viitorul 
Europei, și propune ca toate partidele să prezinte un manifest pentru alegerile 
parlamentare europene din 2009;

18. propune Comisiei să lanseze un site internet unde ONG-urile, instituțiile publice și 
persoanele private să își împărtășească experiența cu privire la proiectele UE în materie 
de comunicare; solicită Comisiei să adune și să publice pe pagina sa internet experiențele 
beneficiarilor activităților finanțate în cadrul Planului D;

19. solicită Comisiei să lanseze campanii de comunicare pe tema UE pe plan local și la scară 
redusă, cu participarea ONG-urilor, și să renunțe la campaniile costisitoare și ineficiente 
la scară europeană; solicită Comisiei să difuzeze cele mai bune practici identificate în 
cadrul acestor campanii;

20.  solicită Comisiei să utilizeze mai bine materialul audiovizual disponibil pe „Europe by 
Satellite”, creând legături cu canalele de televiziune locale și media comunităților, care 
sunt interesate să obțină astfel de materiale pentru difuzare, pentru a obține o audiență 
mai largă;

21. consideră că instituțiile UE trebuie să includă în politicile lor concluziile dezbaterilor 
locale organizate în cadrul Planului D și să ia în considerare așteptările cetățenilor cu 
privire la deciziile UE asupra noilor acte legislative; 

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 
European, Comisiei, Consiliului de Miniștri, Curții de Justiție, Curții de Conturi, 
Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social și guvernelor și parlamentelor 
statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Europa reprezintă Vechiul Continent pentru cei ai căror strămoși au părăsit-o în căutarea unui 
viitor mai bun sau pentru a obține azil. Europa este un continent al speranței pentru cei care au 
ajuns pe pământul ei fugind de sărăcie sau tiranie. Europa este o promisiune pentru acei 
europeni din Balcani și din Europa de Est care cred că posibila aderare la Uniunea Europeană 
îi va aduce în clubul privilegiaților. Și Europa este Uniunea Europeană, alianța a 27 de state 
membre, ai căror cetățeni împărtășesc arareori iluziile optimiste asupra UE ale celor din afară: 
cel mai frecvent, ei critică și chiar neagă avantajele Uniunii. Specialiștii în comunicare UE fac 
tot posibilul pentru a face cunoscute beneficiile integrării europene, însă rezultatul seamănă 
adesea mai mult cu un curs decât cu un dialog cu cetățenii. Din acest motiv, raportorul 
îndeamnă instituțiile europene să inițieze un dialog activ cu cetățenii, în care aceștia - cetățeni 
de rând, reprezentanți ai ONG-urilor, jurnaliști și lucrători în domeniul media - să poată spune 
cum ar prezenta ei avantajele integrării europene. Raportorul a organizat întâlniri cu 
reprezentanți ai ONG-urilor, activiști ecologiști și jurnaliști din Ungaria și a colectat 
recomandările lor prin email. Una dintre acesta conferințe a avut loc la Budapesta, la ea 
participând activ peste o sută de persoane, iar alte două au avut loc la Miskolc și Békéscsaba. 
Agenda și posibilitățile raportorului nu i-au permis să organizeze astfel de întâlniri și în alte 
state membre, acest lucru fiind de dorit pe viitor. 

Cei implicați sau cei care studiază chestiuni europene știu și înțeleg, în general, sensul 
integrării europene. Cu toate acestea, Eurobarometrele arată că, cu cât cetățenii sunt mai puțin 
educați și cu venituri mai modeste, cu atât este mai probabil să fie împotriva integrării 
europene. Ideea europeană are adepți mai ales printre oamenii cu studii înalte și cu o situație 
materială bună. Cei mai puțin educați și cu o situație materială mai modestă au puține 
informații despre politicile europene, care interesează în special studenții și tinerii 
profesioniști. Din acest motiv, raportorul îndeamnă Comisia să-și extindă dialogul și la alte 
grupuri țintă, elaborând planuri de comunicare care să nu vizeze elitele, pentru a implica astfel 
în chestiunile europene oamenii din orașele mici și sate, clasa muncitoare și pensionarii. 
Planurile de comunicare destinate elitelor și studenților nu sunt suficiente: țăranii, muncitorii 
și pensionarii trebuie și ei vizați. 

Televiziunea este unul dintre cele mai importante instrumente pentru a comunica cu cetățenii 
obișnuiți. De aceea, raportorul solicită Comisiei să elaboreze programe TV privind chestiunile 
europene, în toate cele 23 de limbi oficiale, prin intermediul unor contracte de servicii care să 
asigure o deplină independență editorială. Aceasta ar contribui la creșterea proporției de știri 
despre UE în media, care reprezintă actualmente 10% în statele membre, fiind în urma știrilor 
despre SUA. Din moment ce jurnaliștii noștri nu sunt mai puțin pregătiți sau talentați decât cei 
americani, un astfel de canal de televiziune, care ar putea fi Euronews, ar trebui să atingă 
influența, standardele profesionale și popularitatea CNN. Este, de asemenea, inacceptabil ca 
Euronews - un proiect cofinanțat de UE - să nu difuzeze în toate limbile oficiale ale statelor 
membre. Comisia ar trebui să găsească resursele necesare pentru aceasta. Euronews ar trebui, 
de asemenea, să realizeze și să reflecte în programele sale faptul că Europa nu se reduce la 
câteva țări mari din Europa occidentală; Finlanda, Ungaria și Bulgaria sunt și ele parte a 
Europei noastre comune.  
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La tineri și la persoanele educate se poate ajunge în primul rând prin internet. Comunicarea 
intitulată „Comunicarea pe teme europene prin internet– Angajarea cetățenilor” definește 
obiective clare pentru a transforma site-ul internet Europa într-un site web 2.0 orientat către 
prestarea de servicii, care să ofere posibilitatea unei evaluări pe baza opiniilor cetățenilor și 
care să permită un dialog activ. Noul site ar trebui pus în funcțiune înainte de alegerile 
europene din 2009, pentru ca cetățenii să poată fi informați efectiv cu privire la problemele 
europene. Deși EUtube este, de asemenea, un proiect interesant, acesta are doar 8000 de 
abonați, iar vizitele sunt puține în comparație cu programele Youtube; prin urmare, ar putea fi 
îmbunătățit, pentru a atrage un public mai larg.

Europa are o istorie comună, care este, însă, predată și înțeleasă în moduri diferite în statele 
membre, uneori chiar și la nivel de regiuni. De aceea, raportorul propune elaborarea unei 
programe europene comune de istorie a Europei după 1945, destinată învățământului 
secundar, care să fie dezvoltată de experți din statele membre, de comun acord, în cele 23 de 
limbi oficiale. Aceasta ar trebui să cuprindă și istoria și modul de funcționare al Uniunii 
Europene, precum și drepturile cetățenilor. Statele membre pot adopta programa pentru a 
alcătui baza unei înțelegeri comune a Europei în învățământul mediu. Raportorul salută, de 
asemenea, ideea deschiderii unui muzeu al istoriei europene în Bruxelles, în apropierea 
clădirii Parlamentului European. Raportorul salută ideea unui profesor maghiar, și îi urmează 
sfatul, propunând crearea unei Universități deschise Europene. Aceasta ar trebuie să fie 
deschisă și gratuită pentru toți cetățenii Europei, indiferent de naționalitate, vârstă și 
calificare. Programul de învățământ al Universității deschise Europene ar trebui să cuprindă 
istoria, obiectivele, instituțiile, politicile și perspectivele Uniunii Europene. Universitatea ar 
funcționa în clădirile instituțiilor de învățământ existente, în cooperare cu Comisia, și ar 
reprezenta unul dintre instrumentele de transpunere în practică a recentei declarații 
comune privind parteneriatul pentru comunicarea referitoare la Europa. Cu toate 
acestea, universitatea ar trebui să utilizeze tehnologiile cele mai avansate, cum ar fi diversele 
forme de învățământ online sau video-conferințele de tip vorbitor-public, pentru a atrage un 
public cât mai larg și a da tuturor celor care doresc posibilitatea de a urma aceste cursuri. 

Puțini sunt cetățenii europeni care au cunoștințe despre obiectivele comune și diferitele 
viziuni ale partidelor politice europene. Dacă diferențele politice dintre partidele europene 
sunt vizibile, acest lucru ar ajuta cetățenii să se identifice cu diversele concepții asupra 
viitorului Europei. De aceea, raportorul propune ca toate partidele politice europene să 
prezinte un manifest pentru alegerile parlamentare europene din 2009, atât în formă concisă, 
cât și în formă extinsă, vizând diferite segmente ale societății.
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