AGENDA CETĂŢENILOR UE

Europenii

îşi spun
cuvântul

Justiţie

Cuprins
02
04
05
07
11
15
19
29
33
35

AGENDA CETĂŢENILOR UE
CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND CETĂŢENIA UE
Cine a participat?
Libera circulaţie în UE
Cetăţenii în calitate de indivizi
Cetăţenii în calitate de consumatori
Cetăţenii în calitate de studenţi şi specialişti
Cetăţenii şi democraţia
Informaţii şi asistenţă privind drepturile UE
Cetăţenia UE şi viitorul UE

42
42
43

DIALOGURILE CU CETĂŢENII
Dezbateri privind viitorul Europei
Primele perspective

Comisia Europeană – Direcţia Generală Justiţie

http://ec.europa.eu/justice/citizen
ISBN 978-92-79-27183-0
doi:10.2838/95898
© Uniunea Europeană, 2013
Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.
Printed in Belgium

În întâmpinarea
cetăţenilor
La 20 de ani de la introducerea cetăţeniei UE, s-au înregistrat progrese importante
în acest sens. Este momentul să reflectăm cu privire la stadiul în care ne aflăm şi
la ceea ce ar trebui să ne aducă viitorul. Cetăţenii aşteaptă rezultate concrete din
partea Europei şi doresc să aibă un cuvânt important de spus în dezbaterea privind
viitorul Europei.
Din acest motiv, dedicăm un an întreg celor aflaţi în centrul proiectului european
– cetăţenii. Anul european al cetăţenilor 2013 reprezintă o şansă pentru noi să
ascultăm şi să aflăm cum putem construi împreună Uniunea Europeană a viitorului.
Comisia Europeană a făcut deja primele demersuri: în 2012 am invitat cetăţeni
din întreaga Europă să ne povestească despre experienţele lor în ceea ce priveşte
drepturile UE, precum şi despre aşteptările lor pentru viitor. Aproximativ 12 000 de
persoane şi organizaţii au reacţionat, aceasta fiind cea mai mare consultare publică
organizată de Comisie.
Însă nu ne oprim aici: am început, de asemenea, o serie de reuniuni la nivel local, la
care participă cetăţeni din toate mediile sociale şi din toate zonele Uniunii Europene,
nu doar din capitale, ci din mai multe oraşe de mărime medie. În cadrul fiecărui
eveniment, sute de cetăţeni ne comunică atât nouă, celor din Comisie, cât şi parlamentarilor, membrilor administraţiilor naţionale şi regionale, care le sunt aşteptările.
Sunt încântată să vă prezint principalele rezultate ale consultării, precum şi primele evoluţii ale dialogurilor. Comisia va analiza rapoartele atunci când va pregăti
Raportul privind cetăţenia din 2013 şi viitoarea arhitectură a Europei. Vă aşteptăm
la dezbatere!

Viviane Reding
Vicepreşedinte al Comisiei Europene,
Comisar pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
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AGENDA CETĂŢENILOR UE
Oamenii din întreaga Uniune Europeană vor să îşi spună cuvântul pe tema cetăţeniei
UE şi a viitorului UE în ansamblul său. Două noi iniţiative aflate în strânsă legătură
le-au permis tocmai acest lucru. Broşura de faţă prezintă pe scurt:
• răspunsurile oferite de cetăţeni Comisiei Europene în cadrul consultării publice
privind cetăţenia UE, organizată de aceasta online, în perioada 9 mai – 27 septembrie 2012, precum şi
• dialogurile cu cetăţenii lansate de Comisie în 2012 pentru a purta discuţii cu cetăţenii la nivel local, în teritoriul lor, pe tema preocupărilor şi sugestiilor acestora
pentru o Europă mai bună.
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Dacă sunteţi resortisant al unei ţări din UE, atunci sunteţi cetăţean al UE. Consolidată
în tratatele UE în urmă cu 20 de ani, cetăţenia UE vă conferă drepturi specifice în
temeiul legislaţiei comunitare, printre care se numără:
• dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE
• dreptul de a nu fi discriminat pe motive de naţionalitate
• dreptul de a vota şi de a candida la alegerile pentru Parlamentul European şi la
alegerile locale în statul membru UE în care aveţi reşedinţa
• dreptul de a beneficia de asistenţă diplomatică sau consulară din partea altui
stat membru UE pe teritoriul unei ţări terţe, în care statul membru al cărui resortisant sunteţi nu este reprezentat, în aceleaşi condiţii cu resortisanţii statului
membru respectiv
• dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, dreptul de a sesiza Ombudsmanul European şi dreptul de a se adresa instituţiilor UE, precum şi
• dreptul de a organiza sau a sprijini, împreună cu alţi cetăţeni ai UE, o iniţiativă a cetăţenilor de a face apel la o nouă legislaţie comunitară.

Acestea sunt drepturile dumneavoastră, de care vă puteţi bucura în viaţa de zi cu zi.
Comisia Europeană depune eforturi pentru a uşura viaţa cetăţenilor săi.
2013 este Anul european al cetăţenilor. Acesta reprezintă o ocazie importantă de
a situa cetăţenii în centrul agendei europene. Acordând atenţia cuvenită feedbackului
primit din partea cetăţenilor şi expus pe scurt în această broşură, Raportul privind
cetăţenia UE va prezenta în mai 2013 noi iniţiative în vederea promovării cetăţeniei
UE şi depăşirii dificultăţilor cu care încă se confruntă cetăţenii în exercitarea drepturilor lor pe întreg teritoriul UE.
În cadrul consultării publice online, cetăţenii au afirmat că sunt foarte ataşaţi de
drepturile de care se bucură în cadrul UE – în special libera circulaţie şi drepturile
politice. Aceştia ar dori să fie martorii unui adevărat spaţiu european unde să poată
locui, desfăşura o activitate profesională, circula, studia şi face cumpărături fără a se
confrunta cu birocraţia sau discriminarea. Însă au subliniat că mai sunt încă multe de
făcut. Apar într-adevăr probleme, în special în ceea ce priveşte respectarea drepturilor UE la nivel local. Mai mult, cetăţenii au oferit sugestii pentru soluţionarea problemelor menţionate, iar prezenta broşură trece în revistă câteva din argumentele acestora. Mai multe detalii privind toate aceste subiecte sunt oferite în raportul complet
al consultării la: http://ec.europa.eu/justice/report_eucitizenship_consultation.pdf
Punctele principale ale dialogurilor cu cetăţenii sunt prezentate în partea a doua
a acestei broşuri. Dialogurile vor continua pe parcursul întregului An european al cetăţenilor, până la alegerile europene din 2014. Acestea reprezintă o şansă pentru noi
să ascultăm şi să aflăm cum putem construi împreună Uniunea Europeană a viitorului.
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CONSULTARE PUBLICĂ
PRIVIND CETĂŢENIA UE
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Distribuţia respondenţilor
după naţionalitate

Scară de la 0 %

18 %

Cine a participat?
Europenii vor să îşi spună cuvântul privind cetăţenia UE. Nu mai puţin de 11 598
de persoane au răspuns la chestionarul online. În jur de 98 % dintre aceştia au răspuns în calitate de particulari. Ceilalţi 2 % au răspuns în numele unor organizaţii sau
asociaţii. De asemenea, Comisia a primit 115 contribuţii prin intermediul unui cont
de e-mail special creat. O treime dintre acestea au venit din partea unor organizaţii
active în domeniul cetăţeniei UE.
Cea mai mare parte a celor care au participat în calitate de particulari au fost cetăţeni
UE cu reşedinţa în UE (94 %). A existat o paletă largă de naţionalităţi UE. Cetăţenii
polonezi au format grupul cel mai numeros (18 %), fiind urmaţi de francezi, italieni
şi germani (8 % fiecare). Aruncând o privire la ţara de reşedinţă a participanţilor, se
observă că modelul este foarte similar. Ţara de reşedinţă a celor mai mulţi dintre
participanţi a fost Polonia (15 %), urmată de Franţa şi Germania (8 % fiecare).
Tinerii au avut o reacţie plină de entuziasm faţă de sondaj. Aproximativ 34 % dintre
respondenţi au avut vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, urmaţi îndeaproape, cu
33 %, de cei cu vârste cuprinse între 31 şi 45 de ani. Din totalul respondenţilor, 61 %
au fost bărbaţi, 35 % femei, iar 4 % nu au specificat sexul.
În total, 301 organizaţii au trimis răspunsuri. Unele dintre acestea reprezintă grupuri specifice, precum lucrători, studenţi, tineri sau persoane cu dizabilităţi. De asemenea, unele au comasat preocupările şi ideile asociaţiilor lor membre de la nivel
local sau naţional.
Mai mult, consultarea a stârnit interesul cetăţenilor UE care îşi au reşedinţa în ţări
terţe (149 de răspunsuri), precum şi cetăţenilor din ţări terţe (154) care fie îşi au
reşedinţa în UE (93, cel mai adesea în Regatul Unit, Belgia sau Spania), fie în afara
UE (61).
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V-aţi exercitat vreodată dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul UE?

Vârsta

6

Da

Nu

Total

87 %

13 %

Sub 18 ani

78 %

22 %

18-30 ani

91 %

9%

31-45 ani

90 %

10 %

46-65 ani

83 %

17 %

Peste 65 ani

80 %

20 %

Da

Nu

Niciun
răspuns

Total

48 %

49 %

3%

Bărbaţi

44 %

54 %

2%

Femei

55 %

43 %

2%

Aţi locuit vreodată într-o altă ţară din UE?

Sexul

Vârsta

Sub 18 ani

15 %

82 %

3%

18-30 ani

54 %

44 %

2%

31-45 ani

51 %

48 %

1%

46-65 ani

38 %

59 %

3%

Peste 65 ani

48 %

50 %

2%

Libera circulaţie în UE
Aproximativ nouă din 10 respondenţi şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie
pe teritoriul UE (87 %). Jumătate din cei care călătoresc, fac acest lucru mai mult de
o dată pe an; 3 % se deplasează săptămânal dintr-o ţară UE în alta, iar 1 % fac acest
lucru zilnic.
Principalele raţiuni pentru a circula în interiorul UE sunt turistice (87 %) şi/sau ocupaţionale (45 %, inclusiv cazurile de navetă). Printre cei care îşi exercită acest drept
se numără, de asemenea, consumatori (39 %), studenţi (33 %), pacienţi (4 %) şi
pensionari (3 %). Vizitele familiale, relaţiile şi serviciul militar sunt tot atâtea raţiuni
menţionate pentru circulaţia în UE. Tinerii sunt cei mai înclinaţi să îşi exercite
dreptul la liberă circulaţie – în cea mai mare parte pentru voluntariat, locuri de
muncă, studii sau stagii. Studiile în străinătate au fost mai mult apanajul femeilor
(61 %) decât al bărbaţilor (44 %). Persoanele vârstnice se deplasează în mare parte
din raţiuni familiale sau legate de bunuri. Toate naţionalităţile UE îşi exercită dreptul
la liberă circulaţie, însă unele mai mult decât altele. Respondenţii belgieni, danezi şi
francezi s-au numărat printre cetăţenii cu cele mai multe deplasări în interiorul UE.
La polul opus, 32 % dintre respondenţii austrieci şi cehi nu şi-au exercitat niciodată
dreptul UE la liberă circulaţie.

„Raţiunile economice m-au determinat
să mă mut, însă a existat şi o dorinţă
reală de a trăi experienţa altor ţări şi
idealuri europene.”
– Cetăţean britanic

„Oameni noi cu şanse şi idei posibil diferite
de a crea condiţii de trai mai bune.”
– Cetăţean slovac
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Aproximativ jumătate dintre participanţi au reşedinţa sau au avut reşedinţa întro altă ţară din UE decât ţara lor de origine (48 %). În cazul femeilor, mai bine de
jumătate (55 %). Pentru majoritatea persoanelor care au avut reşedinţa într-o altă
ţară din UE, această situaţie a durat mai puţin de un an (39 %), iar pentru o treime
dintre acestea peste un an (33 %). Procente mai reduse au înregistrat persoanele
care au avut reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă de peste cinci ani (17 %) sau de
peste 10 ani (14 %). Probabilitatea de şedere într-un alt stat membru al UE a fost mai
ridicată în rândul participanţilor mai tineri. Unu din trei participanţi a locuit cel puţin
de două ori într-o altă ţară (32 %). Există o consecvenţă a răspunsurilor la nivelul UE
atunci când vine vorba despre numărul ocaziilor în care participanţii au avut reşedinţa
în afara ţării lor. Totuşi, sunt mai numeroşi francezii, letonii şi slovacii care afirmă că
în mai multe rânduri au avut reşedinţa în altă ţară din UE.
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Dacă libera circulaţie reprezintă o adevărată binecuvântare pentru cetăţenii UE, există în continuare dificultăţi: aproximativ unu din cinci participanţi au menţionat
existenţa unor probleme legate de deplasarea sau şederea în altă ţară UE. Cei
care sunt rezidenţi în altă ţară se confruntă în mod deosebit cu aceste dificultăţi
(27 %). Principalele probleme raportate au fost:
• procedurile administrative complexe şi neclare (62 %)
• personalul din administraţiile locale nu avea cunoştinţă de drepturile UE (47 %) şi
• cetăţenii înşişi nu aveau suficiente cunoştinţe cu privire la drepturile lor UE (19 %).

„În unele municipalităţi, procesul de obţinere
a documentelor durează foarte mult. Întregul proces este prea îndelungat şi ar trebui
comprimat, în special pentru cetăţenii UE.”
– Cetăţean italian

Mai exact, au existat plângeri legate de procedurile birocratice complicate, inclusiv
cerinţele costisitoare în materie de traduceri. Procedurile de stare civilă în cazul deţinerii reşedinţei într-o altă ţară din UE (căsătorie, divorţ, înregistrarea reşedinţei, naşteri sau nume) au generat dificultăţi deosebite. De fapt, persoanelor în cauză li s-au

solicitat uneori documente care nu sunt eliberate în ţara lor de origine. Recunoaşterea
diplomelor poate fi, de asemenea, o problemă. Şi, mai mult, există probleme legate
de dubla fiscalitate, de diferenţierea studenţilor interni de cei externi rezidenţi în UE
la alocarea unui loc în campus, precum şi de accesul inegal la finanţare şi burse de
studiu pentru studenţii de la nivel naţional şi ceilalţi studenţi din UE.
Dintre persoanele care se deplasează între ţările UE, numai o mică minoritate (12 %)
au raportat cazuri de discriminare pe motive de naţionalitate. Această situaţie concordă cu opiniile participanţilor referitoare la alţi cetăţeni UE care vin în ţara lor.
Majoritatea au avut o părere pozitivă în acest sens. Aceştia au asociat libera circulaţie
cu diversitatea culturală (70 %), cu o perspectivă diferită (56 %), cu crearea unei
identităţi UE (55 %), cu înţelegerea reciprocă (54 %) şi cu creşterea economică
(44 %). Mai mult, unii au sugerat că mobilitatea cetăţenilor UE contribuie la soluţionarea inegalităţilor existente pe piaţa muncii între ţările din UE şi atrage noi
competenţe şi noi oportunităţi de investiţii, în timp ce 27 % au asociat libertatea
de mişcare cu creşterea demografică. Sub unu din cinci (18 %) au fost de părere că
persoanele venite din alte ţări ale UE creează probleme. Principalele preocupări exprimate se referă la partajarea unor resurse limitate, precum educaţia şi sănătatea.

IDEILE CETĂŢENILOR
Printre sugestiile oferite de participanţi se numără:
• stimularea unor formate armonizate la nivelul ţărilor din UE pentru
eliberarea documentelor europene în oricare din limbile oficiale
• o carte de identitate comună la nivelul UE
• asigurarea unei asistenţe îmbunătăţite cetăţenilor atunci când aceştia
sosesc într-un stat membru
• formarea personalului din administraţiile locale
• un instrument online pentru asigurarea schimbului de bune practici cu
ceilalţi cetăţeni, precum şi
• o mai bună informare cu privire la persoanele de contact în cazul în care
intervin probleme.

„Mobilitatea cetăţenilor
UE poate aduce pe piaţa
muncii experienţă,
cunoştinţe şi abilităţi
care pot sprijini întreprinderile în obţinerea
unor rezultate mai bune.”
– Cetăţean cipriot
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Credeţi că ar trebui ca toate statele membre să le acorde acelaşi nivel
de protecţie copiilor şi adulţilor vulnerabili care au fost acuzaţi
de infracţiuni (mai exact, să ofere garanţii pentru un proces echitabil)?

Da

73

%

10

Niciun
răspuns

Nu

10 %

17 %

Cetăţenii în calitate
de indivizi
Au fost raportate probleme legate de custodia asupra copiilor într-o altă ţară
din UE de către 2 % dintre participanţi; 57 % nu au întâmpinat astfel de probleme,
însă o minoritate semnificativă (41 %) nu a oferit niciun răspuns. Problemele asupra cărora s-a pus cel mai adesea accentul au vizat normele naţionale aplicabile
în cazul părinţilor cu naţionalităţi diferite. O altă problemă este aceea că unele ţări
din UE nu recunosc un anumit statut care este recunoscut la nivelul altora, cum ar fi
statutul legal al partenerilor de acelaşi sex.

„Sunt divorţată şi am trei copii
minunaţi, dar nu există nicio
normă comună pentru custodia
comună. Este înfiorător.”
– Cetăţean italian

„În cazul cuplurilor internaţionale, este foarte
dificil să se ajungă la un acord din cauza
distanţei, a dificultăţilor de ordin lingvistic,
a legislaţiei aplicabile etc.”
– Cetăţean francez

În jur de 73 % au sprijinit ideea de a oferi protecţie copiilor şi adulţilor vulnerabili
(garantarea unui proces echitabil), care să fie aplicabilă la nivelul tuturor ţărilor din
UE. Dintre cei care s-au pronunţat împotriva acestui lucru, principalul argument a fost
cel al egalităţii universale de tratament. Prin urmare, ar trebui să se asigure tuturor
drepturi şi protecţie, iar nu exclusiv unui anumit grup. De asemenea, unii respondenţi
au considerat că decizia în cazul acestei probleme ar trebui să se ia la nivel naţional.
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„Nu doar copiii şi
adulţii vulnerabili,
ci toţi cetăţenii UE!”
– Cetăţean olandez

„Este posibil ca astfel de garanţii să existe în
majoritatea ţărilor din UE, iar în caz contrar, este
necesară armonizarea celor mai bune practici.”
– Cetăţean bulgar
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În jur de 71 % au considerat că persoanele care au fost victime ale unei infracţiuni
într-o ţară din UE ar trebui să beneficieze de acces la despăgubiri financiare pentru
prejudiciul suferit, indiferent de locul de reşedinţă al acestora. Însă au existat opinii
diferite cu privire la cine ar trebui să plătească – statul, autorul infracţiunii sau asigurarea privată.

„Oamenii ar trebui să îşi definească propriile dispoziţii de asigurare în cazul tipurilor «normale» de
infracţiuni în ţara lor sau într-o altă ţară din UE.”
– Cetăţean britanic

„Într-adevăr, toate victimele
ar trebui despăgubite pentru
prejudiciul suferit, indiferent
unde s-a înfăptuit infracţiunea şi de către cine.”
– Cetăţean portughez

„Suntem încă departe de o Uniune Europeană în care
toate statele membre să ofere protecţie suficientă
suspecţilor şi inculpaţilor. Anual suntem martori ai
unor sute de cazuri în care cetăţenilor UE li se neagă
accesul la un interpret sau la consiliere juridică sau
nu li s-au oferit informaţii cu privire la drepturile lor.
Aceste drepturi sunt deosebit de importante atunci
când persoana în cauză este cetăţean al altei ţări.
[…] Sperăm că în ceea ce priveşte Comisia, aceasta
va continua să colaboreze cu Parlamentul şi Consiliul
în vederea adoptării unor directive puternice, astfel
încât restul măsurilor să consolideze drepturile
miilor de persoane arestate anual pe teritoriul UE.”
– Organizaţie

„Sunt de părere că toţi cetăţenii UE
ar trebui să beneficieze de tratament
egal în fiecare ţară membră a UE.”
– Cetăţean grec

IDEILE CETĂŢENILOR
Cu toate că majoritatea respondenţilor au fost de acord că ar trebui să
existe un tratament egal al victimelor infracţiunilor pe întreg teritoriul UE
şi că acestea ar trebui să beneficieze de despăgubiri sub o formă sau
alta, nu există un consens real cu privire la modul de realizare a acestui
lucru:
• unii dintre respondenţi au fost de părere că statul ar trebui să fie
responsabil de plata despăgubirilor
• alţii au afirmat că despăgubirile ar trebui să fie plătite de autorul
infracţiunii sau, în cazul infracţiunilor minore, din asigurarea personală.
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Aţi avut vreodată probleme în a deschide un cont bancar în altă ţară din UE?

Da

13 %

Niciun
răspuns

14

Nu

62

%

25 %

Cetăţenii în calitate
de consumatori
Aproximativ unu din patru participanţi (24 %) au întâmpinat probleme atunci
când au dorit să facă achiziţii online dintr-o altă ţară din UE. De exemplu, unele
firme sunt reticente în ceea ce priveşte expedierea către anumite ţări din UE sau
acceptarea de carduri bancare sau carduri de credit străine. Sau, pe de altă parte,
cheltuielile de expediere sunt pur şi simplu prea costisitoare. Există, de asemenea,
dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea garanţiilor, din cauza costurilor implicate. Iar
unele site-uri web de vânzări online cer un număr de telefon sau o adresă poştală în
format naţional specific. Din această cauză, este imposibil pentru cei din alte ţări să
introducă datele necesare.
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„Multe site-uri web nu oferă opţiunea de expediere
a mărfurilor în ţara mea de reşedinţă.”
– Cetăţean portughez

„Rezervarea unei camere de hotel printr-un sistem securizat de plată pentru o anumită acţiune (reducere) nu era
disponibilă decât băncilor naţionale din ţara de destinaţie.”
– Cetăţean belgian

Diferitele sisteme fiscale naţionale pot genera dificultăţi persoanelor care fac achiziţii în alte ţări din UE, în special într-un context comercial.
Unu din 10 respondenţi au întâmpinat probleme la deschiderea unui cont bancar
într-o altă ţară din UE (13 %), întrucât băncile au solicitat documente şi garanţii
dificil şi uneori imposibil de prezentat de către persoanele nou-venite în ţara respectivă. Această problemă a fost frecventă mai ales în rândul persoanelor care au avut
reşedinţa într-o altă ţară din UE (22 %).

Anumite bănci le solicită potenţialilor clienţi să fi avut reşedinţa în ţara respectivă
pentru o anumită perioadă şi/sau să aibă un istoric de creditare. Aceasta reprezintă
o problemă pentru persoane care au nevoie de un cont bancar pentru a cumpăra sau
a administra o proprietate în străinătate, însă nu sunt interesaţi să se înregistreze
ca rezidenţi permanenţi ai ţării respective.

„B ăncile nu recunosc istoricul
veniturilor obţinute în alte ţări,
nu acceptă sub formă de garanţie
bunuri deţinute în alte ţări, [şi]
nu acordă împrumuturi pentru
achiziţionarea de bunuri imobiliare în alte ţări.”

„C ând ai un loc de muncă este în
regulă, însă când nu ai, devine ceva
mai problematic. Nu ar trebui să fie
astfel, orice cetăţean ar trebui să
aibă dreptul la un cont bancar.”
– Cetăţean grec

– Cetăţean polonez
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Majoritatea participanţilor (60 %) nu au întâmpinat dificultăţi atunci când au încercat
să achiziţioneze o proprietate, cu toate că un procent semnificativ (37 %) nu au
oferit un răspuns la această întrebare. O mică minoritate de (3 %) au confirmat că au
întâmpinat obstacole. Unii au afirmat că au fost discriminaţi pe motive de naţionalitate atunci când au încercat să cumpere o proprietate în străinătate – în special cei
din statele membre mediteraneene sau est-europene.

„Necunoaşterea procedurilor din ţara
respectivă şi găsirea de informaţii în acest
sens reprezintă o problemă. […] În unele
ţări cu notari, în altele nu, tipuri de onorarii,
taxe, formulare misterioase de semnat etc.”
– Cetăţean suedez

Un alt obstacol îl reprezintă dificultatea de a obţine un credit ipotecar în ţara din UE
unde se află proprietatea respectivă, atunci când nu deţineţi un loc de muncă sau
o reşedinţă pe teritoriul acesteia. Băncile refuză adesea să recunoască veniturile şi
alte beneficii obţinute într-o altă ţară din UE. Cetăţenii pot întâmpina de asemenea
dificultăţi în propria ţară în ceea ce priveşte obţinerea unui credit ipotecar cu o proprietate deţinută în străinătate şi adesea se confruntă cu proceduri de lungă durată,
cerinţe neclare şi probleme de comunicare din cauza limbilor diferite.

IDEILE CETĂŢENILOR
• o mai bună informare şi protecţie pentru consumatorii online
• servicii îmbunătăţite de livrare în întreaga UE în cazul achiziţiilor online
dintr-o altă ţară a UE
• înlesnirea obţinerii de despăgubiri, de exemplu prin ridicarea pragului
în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă
• posibilitatea de a utiliza orice card bancar sau de credit din UE pentru
achiziţiile online din UE.
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Aţi studiat sau studiaţi în altă ţară din UE?

Nu

67

%

18
Niciun răspuns 2

%

Da

31 %

Cetăţenii în calitate
de studenţi şi specialişti
Aproximativ unu din trei participanţi studia sau studiase într-o altă ţară din UE
(31 %). Acest procent a fost considerabil mai ridicat în cazul femeilor (40 %) decât
în cel al bărbaţilor (25 %). Aproximativ jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între
18 şi 30 de ani au menţionat experienţa studiilor în străinătate.

„Dificultăţile întâmpinate în stabilirea unei comunicări adecvate între
cele două universităţi (din Roma
şi Stockholm) au dus la un sprijin
financiar minim şi la dificultăţi în
alinierea planului meu de studii.”
– Cetăţean italian

Răspunsul cel mai frecvent la o întrebare despre impactul studenţilor din alte ţări
din UE veniţi în ţara lor a fost îmbogăţirea culturală (74 %), urmat la ceva distanţă
de multilingvism (65 %) şi de creşterea oportunităţilor de învăţare (39 %). Numai
5 % dintre participanţi au afirmat că studenţii din alte ţări din UE reprezintă o sursă
de obstacole în parcursul lor educaţional (în special din cauza obligaţiei de a partaja
resursele existente cu un număr mai mare de studenţi).
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Aţi întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea
studiilor efectuate?

Nu

20

Da

74

%

21 %
Niciun răspuns 5

%

Unii respondenţi au afirmat că există numeroase beneficii ale expunerii la puncte de
vedere diverse. Schimburile au fost adesea percepute ca fiind o parte importantă
a educaţiei şi o sursă de inspiraţie, oferind o experienţă pozitivă şi noi competenţe
(de limbă, comunicare, multiculturalism) atât studenţilor înscrişi într-un program de
mobilitate, cât şi studenţilor de la universităţile gazdă.

„C ând avem o singură perspectivă asupra
istoriei, geografiei şi evenimentelor de la
nivel mondial, ne lipseşte o cunoaştere
mai aprofundată, pe care acea persoană
din străinătate ne-o poate oferi.”

„Ei ne permit să trăim experienţa
culturii lor în afara ţării de
origine şi, în acelaşi timp, trăiesc
experienţa unei noi culturi.”
– Cetăţean suedez

– Cetăţean irlandez
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Aproximativ unu din cinci actuali sau foşti studenţi au menţionat dificultăţi în ceea ce
priveşte recunoaşterea studiilor lor în altă ţară din UE (21 %). Principalele probleme
întâmpinate au fost birocraţia (cum ar fi o cerinţă legată de traducerea documentelor
oficiale) şi termenele scurte pentru depunerea datelor relevate.

„Termenele stabilite pentru comunicarea
creditelor mele către universitatea de
origine nu au luat în calcul timpul necesar
prelucrării notelor mele în ţara gazdă.”
– Cetăţean german

Aţi încercat vreodată să obţineţi un loc de muncă în altă ţară din UE?

Niciun răspuns

8%

Da
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Nu

52

%

40

%

Un procent semnificativ dintre participanţi îşi căutaseră un loc de muncă într-o altă
ţară din UE (40 %). Aproximativ unu din patru respondenţi (24 %) a afirmat că a întâmpinat dificultăţi privind accesul la un loc de muncă din sectorul public într-o altă
ţară din UE. Acest lucru s-a întâmplat uneori pentru că nu aveau naţionalitatea ţării
în cauză sau pentru că nu aveau reşedinţa pe teritoriul ţării respective de suficient de
mult timp. Unii respondenţi au atras atenţia asupra lipsei de informaţii şi opacităţii
procedurilor de recrutare.

„L ocurile de muncă în cadrul administraţiei
franceze se obţin în urma unor examene
competitive puternic părtinitoare din punct
de vedere cultural, care favorizează cetăţenii francezi, fără a reflecta neapărat capacitatea de a realiza activitatea respectivă.”
– Cetăţean britanic

„Investiţiile necesare participării
la interviuri, coordonării căutării
de locuri de muncă cu găsirea
de locuinţe şi şcoli, adaptarea
copiilor la o nouă limbă etc.”
– Cetăţean spaniol

Probabilitatea de a căuta un loc de muncă într-o altă ţară din UE a fost mai ridicată
în cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani (47 %) decât al celor cu vârste
cuprinse între 46 şi 65 de ani (29 %) sau al celor peste 65 de ani (20 %).
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Aţi beneficiat de indemnizaţii de şomaj din partea ţării dumneavoastră de
origine în timp ce eraţi în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară din UE?

Nu

82

%

24

Da

11 %

Niciun
răspuns

7%

Peste o treime dintre respondenţi au fost de părere că dificultăţile de ordin administrativ i-ar putea împiedica să îşi caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE (36 %).
Printre alţi factori menţionaţi s-au numărat:
• incertitudinea cu privire la modul în care vor fi calculate impozitele în cealaltă
ţară din UE şi în ţara lor de origine, precum şi în ceea ce priveşte efectul acestora
asupra situaţiei lor economice
• bariera lingvistică
• preocupările legate de diferenţele de remunerare şi riscul de a obţine un loc de
muncă mai slab plătit în ţara de origine în cazul în care lucrează în străinătate
pentru o perioadă
• accesul la securitate socială, precum şi
• renunţarea la familie/prieteni şi la relaţiile lor de pe plan local.

„Având un copil cu handicap, nu sunt sigură cu
privire la oportunităţile medicale şi educaţionale.”
– Cetăţean olandez
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Cu puţin peste o zecime din cei care şi-au căutat un loc de muncă într-o altă ţară din
UE au beneficiat de indemnizaţii de şomaj din partea ţării lor de origine (11 %). Însă
majoritatea (82 %) au afirmat că nu au beneficiat.

„A m beneficiat de indemnizaţie de şomaj
în Franţa, însă aceasta a fost întreruptă
deoarece îmi căutam un loc de muncă în
Scoţia. Nu am avut niciun sprijin nici de aici,
nici din străinătate, în calitate de cetăţean
străin. A fost o perioadă foarte dificilă.”
– Cetăţean francez

În opinia dumneavoastră, pentru ce perioadă ar fi corect să beneficiaţi
de indemnizaţii de şomaj din partea ţării de origine?

Niciun răspuns

15 %

Mai mult

32%
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6 luni

37

%

3 luni

16 %

Unii dintre respondenţi au considerat nedrept faptul că au plătit taxe într-o ţară din
UE şi nu li s-a permis să beneficieze de ajutoare sociale pentru unicul motiv că s-au
mutat într-o altă ţară. Respondenţilor care căutaseră un loc de muncă într-o altă ţară
din UE li s-a cerut, de asemenea, să indice pentru ce perioadă consideră că oamenii
ar trebui să continue să beneficieze de indemnizaţii de şomaj din partea ţării de origine. Puţin peste o treime au afirmat că şase luni este perioada corectă (37 %), iar un
procent similar au considerat că această perioadă ar trebui să fie mai mare (32 %).
O mică minoritate au optat pentru trei luni (16 %).

„A m fost şomer în ţara mea de origine.
Am decis să mă mut într-o altă ţară din
UE datorită sprijinului economic asigurat
prin indemnizaţia de şomaj. Din păcate,
această indemnizaţie a fost disponibilă
doar pentru trei luni în cazul şederii în
afara ţării mele de origine, însă am avut
norocul de a-mi găsi un loc de muncă în
intervalul respectiv.”
– Cetăţean spaniol
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În calitate de cetăţean al UE, aveţi anumite drepturi care vă permit să vă
faceţi cunoscută opinia la nivel european. Pe care dintre acestea le-aţi
exercita cu precădere? Alegeţi unul sau mai multe răspunsuri:
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Dreptul de a participa la alegerile
pentru Parlamentul European în ţara
dumneavoastră de origine

66 %

Dreptul de a le scrie instituţiilor sau
organismelor UE pentru a semnala un
aspect care vă preocupă

51 %

Dreptul de a susţine sau a organiza o iniţiativă cetăţenească
europeană, prin care să îi solicitaţi Comisiei Europene să
propună un proiect legislativ pe o temă care vă preocupă

52 %

Dreptul de a participa la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale,
în condiţiile în care locuiţi în altă ţară din UE

57 %

68 %
66 %

48 %
49 %

48 %
49 %

39 %
47 %
44 %

Dreptul de a sesiza Ombudsmanul European

41 %
41 %
37 %

Dreptul de a adresa o petiţie Parlamentului European

36 %
36 %

Dreptul de a participa la activităţile partidelor
politice, în condiţiile în care locuiţi în altă ţară din UE

30 %
20 %
24 %

Rezidenţi
Nerezidenţi
Toţi respondenţii

Cetăţenii şi democraţia
Majoritatea respondenţilor au afirmat că principala modalitate de a-şi exprima opiniile pe tema afacerilor UE este aceea de a participa la alegerile pentru Parlamentul
European în ţara lor de origine (66 %).
Peste jumătate au fost de părere că un program politic pentru îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor UE (58 %) sau pentru consolidarea economiei UE (52 %)
i-ar motiva să voteze în cadrul scrutinului european. Aproximativ jumătate s-ar simţi
motivaţi de un program destinat eliminării decalajelor sociale la nivelul UE (47 %) şi
de un program care să îi confere UE o voce mai puternică pe plan internaţional (46 %).
Unu din patru a afirmat că s-ar simţi motivat în cazul în care ar exista un candidat
interesant fie pentru mandatul de deputat în Parlamentul European (MPE), fie pentru
următorul mandat de preşedinte al Comisiei Europene.
Cetăţenii ar utiliza cel mai adesea una din următoarele modalităţi de a se face auziţi
la nivelul UE:
• participarea la alegerile pentru Parlamentul European în ţara lor de origine (66 %)
• susţinerea sau organizarea unei iniţiative cetăţeneşti europene, pentru a-i solicita
Comisiei Europene să propună un proiect legislativ pe o temă de interes (49 %)
•a
 dresarea în scris către organismele UE pentru a semnala un anumit motiv de
îngrijorare (49 %)
• p articiparea la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale, în
condiţiile în care îşi au reşedinţa într-o altă ţară din UE (47 %).
Au fost menţionate şi alte modalităţi de a exercita influenţă la nivelul UE:
• sesizarea Ombudsmanului European (41 %)
• adresarea de petiţii Parlamentului European (36 %)
• participarea la activităţile partidelor politice, în condiţiile în care îşi au reşedinţa
într-o altă ţară din UE (24 %).
Astfel cum indică graficul, cetăţenii care aveau reşedinţa sau care avuseseră reşedinţa într-o altă ţară din UE („rezidenţi”) au fost mai înclinaţi să afirme că şi-ar exercita
dreptul de a participa la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale
într-o altă ţară din UE (57 %) în comparaţie cu cei care nu au avut niciodată reşedinţa
în străinătate („nerezidenţi”) (47 %).
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Dacă vă stabiliţi într-o altă ţară
a UE, consideraţi justificată
câştigarea dreptului de a vota
în cadrul alegerilor naţionale
din ţara de reşedinţă?

Nu

Dacă vă stabiliţi într-o altă ţară
a UE, consideraţi justificată
pierderea dreptului de vot în
cadrul alegerilor naţionale din
ţara dumneavoastră de origine?

18 %
Da

30
Da

72

Niciun răspuns

%

10 %

Nu

31 %

62

Niciun răspuns

7%

%

Majoritatea respondenţilor au considerat că ar trebui să li se acorde drept de
vot în cadrul alegerilor naţionale în ţara din UE unde îşi au reşedinţa (72 %).
Argumentele lor în acest sens au avut la bază o mai bună integrare, nediscriminarea
în rândul cetăţenilor UE şi dreptul democratic de a lua parte la politica naţională cu
impact asupra vieţii lor de zi cu zi. De asemenea, mulţi participanţi au fost de părere
că nu ar trebui să existe fiscalitate în lipsa unei reprezentări politice.

„Fiscalitatea şi reprezentarea sunt
esenţiale. Dacă plăteşti taxe într-o
ţară, atunci trebuie să ai dreptul de
a vota membrii parlamentului ţării
respective. Dacă plăteşti taxe în două
ţări, atunci ai dreptul la două voturi.”
– Cetăţean britanic
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Mai bine de şase din 10 respondenţi (62 %) au considerat că nu există nicio justificare
pentru pierderea dreptului lor de vot în cadrul alegerilor naţionale din ţara de origine,
pentru simplul motiv că îşi au reşedinţa în altă ţară din UE. Cu toate acestea, o minoritate semnificativă a conchis că această situaţie s-ar justifica în anumite condiţii
(31 %). Bărbaţii şi cei care nu au avut niciodată reşedinţa într-o altă ţară din UE au
fost mai înclinaţi să găsească justificări în acest sens, în timp ce persoanele cu reşedinţa într-o ţară terţă au fost mai puţin înclinaţi să facă acest lucru. Unii respondenţi
au indicat că persoanele care se mută într-o altă ţară sunt în continuare afectate
de multe din deciziile adoptate în ţările lor de origine, cum este cazul legislaţiei în
domeniul fiscal, al pensiilor şi al securităţii sociale. De asemenea, mijloacele moderne
de comunicare le înlesnesc permanenta conectare la evoluţiile „de acasă”.

„Acest lucru se justifică numai în cazul obţinerii dreptului
de vot în noua ţară de reşedinţă, care depinde de perioada de reşedinţă. Dacă aceasta nu depăşeşte un an,
nu consider justificată pierderea dreptului de vot.”
– Cetăţean german

Doar o mică minoritate dintre respondenţi au suferit dezavantaje practice din cauza
naţionalităţii lor în exercitarea drepturilor lor politice de cetăţeni ai UE. Majoritatea nu
au avut niciodată astfel de experienţe (69 %) şi puţin sub un sfert dintre respondenţi
nu au dat niciun răspuns (23 %).
Principalele bariere în calea participării democratice menţionate au fost următoarele:
• pierderea dreptului de vot în ţara de origine, fără a obţine drept de vot în noua
ţară de reşedinţă
• proceduri de lungă durată pentru obţinerea actelor necesare votării
• lipsa sensibilizării personalului din administraţiile locale
• lipsa informaţiilor în alte limbi decât cea locală
• lipsa informaţiilor cu privire la dreptul de a participa la alegerile pentru Parlamentul
European în cazul deţinerii reşedinţei într-o altă ţară din UE.

32

Cetăţenii UE care îşi au reşedinţa într-o ţară terţă au menţionat la rândul lor că au
întâmpinat dificultăţi în participarea la alegerile pentru Parlamentul European din
cauză că nu au fost instituite mijloacele tehnice necesare de către ţara lor de origine
din UE.

IDEILE CETĂŢENILOR
Au fost făcute o serie de sugestii pentru depăşirea obstacolelor din calea
participării democratice a cetăţenilor:
• eliminarea normelor naţionale existente care interzic cetăţenilor dreptul
de vot în ţara lor de origine în cazul în care aceştia îşi au reşedinţa în
străinătate
• asigurarea unei informări mai bune şi mai substanţiale cu privire la
drepturile electorale
• dezvoltarea sistemului de vot electronic.

Informaţii şi asistenţă
privind drepturile UE
Pentru a obţine informaţiile necesare privind drepturile UE, aproximativ jumătate
dintre participanţi recurg la TV (52 %) şi la reţelele de socializare online (49 %).
Au existat în acest caz unele diferenţe la nivel naţional. Respondenţii din 13 ţări ale
UE au fost mai înclinaţi să răspundă „TV”, între 42 % în Luxemburg şi 64 % în Malta.
Însă reţelele de socializare online au reprezentat prima opţiune în alte 13 state membre, între 34 % în Regatul Unit şi 68 % în Grecia. Aproximativ 34 % s-au pronunţat în
favoarea creării unui forum online de discuţii („Europedia”) pentru a partaja experienţe şi a discuta cu alte persoane pe marginea drepturilor UE. O minoritate semnificativă au menţionat radioul (28 %) şi pliantele (24 %). Mai puţin de o cincime ar preferă
să utilizeze afişele (17 %). Unu din 10 respondenţi a afirmat că nu are nevoie de mai
multe informaţii (10 %).
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Comisia Europeană a realizat un site intitulat „Europa ta”, cu informaţii
despre drepturile pe care le aveţi ca cetăţean european şi despre normele
şi procedurile care v-ar putea ajuta să vă exercitaţi aceste drepturi la
nivel naţional. Ce alte modalităţi de comunicare v-ar interesa?

TV

52 %

Reţele de socializare online

49 %

Forumul online „Europedia”, o platformă în cadrul căreia puteţi
discuta şi cere/primi sfaturi de la alţi cetăţeni

34 %

Radio

28 %

Pliante

24 %

Afişe
Nu este nevoie de o altă modalitate
Altă modalitate

17 %
10 %
8%

Peste şase din 10 respondenţi au salutat ideea unui instrument online care să îi informeze cu privire la posibilităţile de soluţionare a unei probleme la nivel local, naţional
sau european (63 %). Jumătate s-au pronunţat în favoarea unui punct de contact
consolidat la nivel naţional care să vină în sprijinul cetăţenilor atunci când aceştia
sosesc pe teritoriul unei alte ţări din UE (50 %). Chestionaţi cu privire la serviciile de
asistenţă şi informare existente la nivelul UE (reţeaua SOLVIT, centrele de contact
„Europe Direct” şi „Europa ta – Consiliere”), mulţi dintre respondenţi nu ştiau de existenţa acestora. S-a menţionat, de asemenea, lipsa unui feedback ulterior adresării
de întrebări şi reclamaţii către aceste organisme. Unii participanţi au afirmat că s-au
simţit dezorientaţi atunci când s-au confruntat cu o problemă în materie de legislaţie
UE şi nu au ştiut dacă să se adreseze în acest sens administraţiei locale, administraţiei centrale sau instituţiilor UE.
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„Informaţiile referitoare la aceste
drepturi ale tuturor cetăţenilor UE,
inclusiv actualizarea frecventă
a informaţiilor privind activitatea
la nivelul Uniunii Europene în acest
sens ar trebui să aibă o mai mare
acoperire în presă.”
– Cetăţean spaniol

„Ar fi excelent să existe
un cotidian UE.”
– Cetăţean austriac

„Înfiinţarea unor birouri de consiliere
a cetăţenilor europeni în oraşele
europene de dimensiuni medii şi mari
ar fi benefică şi ar aduce sistemul
administrativ şi juridic european mai
aproape de cetăţeni.”
– Cetăţean român

Cetăţenia UE şi viitorul UE
Pentru aproximativ şapte din 10 participanţi la consultare, cetăţenia UE înseamnă
înainte de toate un sentiment de apartenenţă la Uniunea Europeană (67 %). Însă
au existat diferenţe la nivel naţional. Dacă 79 % dintre participanţii eleni au fost de
această părere, numai 39 % dintre respondenţii cehi au făcut această asociere. Uşor
peste jumătate din numărul total al participanţilor au asociat cetăţenia UE cu valorile
comune şi cu istoria comună (51 %). Şi în acest caz au existat variaţii considerabile
la nivel naţional, de la austrieci, francezi şi români (toţi cu 64 %) până la suedezi
(31 %). De asemenea, au fost menţionate în mod frecvent drepturile suplimentare
(43 %), participarea la viaţa comunităţii/viaţa civică (40 %) şi participarea la viaţa
politică (26 %).
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Ce reprezintă pentru dumneavoastră cetăţenia UE? Cu ce aţi asocia-o?
(puteţi alege unul sau mai multe răspunsuri):

73 %

Sentimentul de apartenenţă la Uniunea Europeană

65 %
67 %
56 %

Istorie şi valori comune

50 %
51 %
46 %

Drepturi suplimentare

43 %
43 %
44 %

Participarea la viaţa comunităţii/la viaţa civică

39 %
40 %
28 %

Participarea la viaţa politică

25 %
26 %
9%

Altele

13 %
12 %

Rezidenţi
Nerezidenţi
Toţi respondenţii

În cadrul ultimei întrebări, respondenţii au fost rugaţi să comenteze în cuvinte proprii
în ce direcţie ar dori să se îndrepte Uniunea Europeană în viitorul apropiat şi cum
arată Uniunea Europeană în care ar vrea să trăiască în 2020.
Printre principalele teme evidenţiate de participanţi se numără avansarea integrării
politice şi economice, stimularea dezvoltării unei uniuni sociale cu politici sociale
comune, combaterea discriminării şi inegalităţilor şi construirea unei Uniuni prospere. Multe dintre organizaţii au subliniat importanţa cetăţeniei UE şi necesitatea
creşterii gradului de conştientizare şi aplicării unor drepturi specifice.
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Dintre participanţii care au descris în cuvinte proprii în ce direcţie ar dori să se îndrepte UE în viitorul apropiat şi cum ar trebui să arate aceasta în 2020, o treime (31 %,
3 286 răspunsuri) văd UE sub forma unei uniuni politice. Peste o zecime au descris
UE sub forma unei uniuni sociale (13 %, 1 360 răspunsuri) şi a unei uniuni economice mai integrate şi mai puternice (13 %, 1 333 răspunsuri). S-au vehiculat mai
multe idei privind consolidarea unei identităţi UE, a drepturilor UE şi a unei orientări
sporite către cetăţeni (12 %, 1 227 răspunsuri). Sub o zecime au făcut observaţii
negative la adresa Uniunii Europene (9 %, 929 răspunsuri), cum ar fi revenirea ţărilor
UE la o cooperare exclusiv interguvernamentală.

Principalele teme menţionate:

O uniune politică

31 %

O uniune socială

13 %

O uniune economică mai puternică
şi mai integrată

13 %

Către o identitate europeană
Afirmaţii negative

12 %
9%

„A deţine aceleaşi drepturi
în ţări diferite şi a şti care
îţi sunt drepturile în fiecare
ţară UE. Acest lucru simplifică mult existenţa.”

„Drepturi şi responsabilităţi
suplimentare.”
– Cetăţean lituanian

– Cetăţean spaniol

„Oportunitatea de a avea influenţă la
nivel internaţional şi de a fi un exemplu
în politica privind schimbările climatice.
Multiculturalism şi şansa de a învăţa mai
multe limbi şi de a face schimb de idei.”
– Cetăţean finlandez

„Valori comune, drepturi comune.”
– Cetăţean belgian

„Sprijinim activ, alături de alte organizaţii ale
societăţii civile, Iniţiativa cetăţenilor Europei,
un nou instrument necesar pentru a veni cu idei
noi în politica europeană şi a realiza procesul
democratic european [...].”
– Organizaţie

Alte idei menţionate de participanţi sub titlul de uniune politică au fost integrarea
politică (46 %), o uniune federală (29 %), stimularea democraţiei (17 %) şi participarea directă a cetăţenilor (8 %).
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Distribuţia subtemelor „uniunii politice”:

8%
O mai mare integrare politică

17 %

46 %

UE federală

Uniune
politică

Stimularea democraţiei
Îmbunătăţirea şi facilitarea unei mai mari
participări directe din partea cetăţenilor
29 %

„A ş vrea să
trăiesc să văd
Statele Unite
ale Europei.”

A existat o variaţie destul de importantă în funcţie de naţionalitate în rândul celor care
au considerat că o uniune politică este calea de a merge înainte. Respondenţii cei mai
înclinaţi să menţioneze o mai mare integrare politică au fost austriecii (96 %), spaniolii
(84 %) şi italienii (80 %). Semnalele cele mai slabe privind o uniune politică au venit
din partea Regatului Unit şi a Suediei (22 %), a Ungariei (21 %) şi a Sloveniei (20 %).

– Cetăţean cipriot
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O uniune politică: opinii în funcţie de naţionalitate
96%
84% 80%
68% 67% 67% 66% 66% 65%

AT

ES

IT

EL

DK

CZ

RO

CY

DE

60% 58% 56%
55%

BG

FR

FI

NL

48%

BE

41% 40% 40%

LU

IE

PT

34% 31%
29% 27% 26% 26%
22% 22% 21% 20%

PL

LV

SK

MT

LT

EE

UK

SE

HU

SI

Printre sugestiile cetăţenilor privind o „uniune socială” s-au numărat apelurile în
vederea creării unui sistem social, de securitate şi de sănătate armonizat (44 %),
combaterea discriminării şi/sau combaterea inegalităţilor (28 % şi, respectiv, 27 %).

Distribuţia subtemelor „uniunii sociale”:

Un sistem european social, de securitate
şi de sănătate unic şi armonizat

28 %

Uniune
socială

44 %

„În 2020 aş dori să
trăiesc într-o UE mai
armonizată în materie
de proceduri administrative şi mai coerentă mai
ales în ceea ce priveşte
serviciile de sănătate
şi recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale.”

Combaterea discriminării
Combaterea inegalităţilor

– Cetăţean bulgar
27 %

Sprijinul în favoarea unei uniuni sociale a fost deosebit de puternic din partea danezilor (55 %), bulgarilor şi ciprioţilor (fiecare 45 %) şi deosebit de slab în răspunsurile
venite din partea cetăţenilor din Regatul Unit (8 %), Luxemburg şi Letonia (fiecare 6 %).
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O uniune socială: opinii în funcţie de naţionalitate
55%

DK

45% 45% 41%
40% 40% 38%

BG

CY

ES

EL

EE

IE

32% 32% 28%
27% 24% 24% 23%
22% 20% 19% 19% 18% 18%
17% 15% 13%
11% 8%

AT

RO

PT

SI

SE

DE

BE

LT

IT

FR

MT

FI

CZ

O majoritate absolută a participanţilor care şi-au exprimat opinia privind consolidarea
uniunii economice au cerut integrarea economică (67 %), crearea unei uniuni financiare şi economice cu un transfer de suveranitate la nivel european. Unii au pus accentul
pe o uniune financiară puternică şi stabilă care să îşi întemeieze practicile pe politici de dezvoltare durabilă, pe valori democratice şi care să depună eforturi pentru
bunăstarea cetăţenilor săi (23 %), în timp ce unu din 10 ar dori delegarea mai multor
competenţe către UE în vederea controlului asupra sectorului financiar (10 %).

SK

NL

PL

HU

UK

6%

6%

LU

LV

Distribuţia subtemelor „uniunii economice mai puternice şi mai integrate”:

23 %

67 %

Uniune
economică

Integrare economică
O UE prosperă
Mai multe competenţe pentru controlul
asupra sectorului financiar

10 %

Sprijinul în favoarea unei uniuni economice mai puternice şi mai integrate a fost deosebit de puternic în răspunsurile venite din partea ciprioţilor (55 %), letonilor (46 %),
lituanienilor (37 %) şi danezilor (36 %) şi deosebit de slab în rândul participanţilor din
Regatul Unit şi Suedia (13 % fiecare), Ungaria (12 %) şi Estonia (sub 11 %).
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O uniune economică mai puternică şi mai integrată:
opinii în funcţie de naţionalitate

61%
46%

CY

LV

37% 36% 35% 34%
30% 29% 28% 28% 27% 27% 26%
25% 23% 21%
18% 17% 17% 16% 16% 15% 15%
13% 13% 12% 11%
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EE

„Cetăţenia UE ar trebui să devină
adevăratul statut fundamental al
cetăţenilor din statele membre [...].”
– Cetăţean polonez

„Este imperios necesară luarea unor măsuri
şi definirea unei politici angajate faţă de
creşterea economică.”
– Cetăţean portughez

„Valori comune în ceea ce priveşte justiţia. Liberul
schimb între ţări, însă limitarea globalizării în
vederea protejării mediului. Produsele nu ar trebui
plimbate în întreaga lume în procesul de producţie.
Acest lucru este atât de dăunător.”
– Cetăţean britanic

„Cetăţenii ar trebui să aibă prerogativa de a alege preşedintele
Comisiei prin vot direct […].”
– Cetăţean spaniol

„O UE mai democratică şi alegerea
membrilor Comisiei Europene prin vot
direct. Integrare fiscală şi sprijin politic.
O mobilitate sporită a drepturilor
sociale şi promovarea mobilităţii forţei
de muncă. Reducerea «birocraţiei» în
toate domeniile şi mai puţine restricţii.
O luptă permanentă împotriva crimei
organizate, prin armonizarea politicilor
în domeniul penal şi consolidarea din
punct de vedere organizaţional al
instituţiilor existente (Eurojust, Europol,
Frontex, CEPOL).”
– Cetăţean belgian
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DIALOGURILE CU CETĂŢENII

Dezbateri privind
viitorul Europei
În cadrul „Dezbaterii privind viitorul Europei” cu caracter extins, Comisia Europeană
organizează „Dialogurile cu cetăţenii” în întreaga UE, precum şi pe internet. Vicepreşedintele Comisiei, Viviane Reding, responsabil pentru justiţie, drepturi fundamentale
şi cetăţenie, precum şi mulţi alţi membri ai Comisiei se deplasează în oraşe mici şi
mari din întreaga Uniune pentru a afla preocupările cetăţenilor.
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Dialogurile reprezintă forumuri deschise la care participă între 200 şi 500 de cetăţeni
din toate mediile sociale. În multe ocazii participă, de asemenea, membri ai administraţiilor naţionale sau regionale sau parlamentari.
Vicepreşedintele Comisiei
Europene, Viviane Reding,
organizează „Dialogurile cu
cetăţenii” în întreaga Europă.
Cetăţenia UE trebuie „să
depăşească statutul de concept”,
a afirmat ea. „Aceasta trebuie să
devină o realitate pentru cei 500
de milioane de cetăţeni ai UE.”
Şi „pe măsură ce construim noua
noastră casă europeană, este
necesară cooptarea cetăţenilor.”

Deşi dialogurile nu sunt menite să înlocuiască consultările formale şi procesele decizionale, acestea au obiectivul de a dezvolta un adevărat spaţiu public european
unde cetăţenii să poată face schimb de idei pe tema cetăţeniei UE şi a viitorului UE.

Primele perspective
Primele trei dialoguri cu cetăţenii organizate la Cádiz (Spania, 27 septembrie 2012),
Graz (Austria, 5 noiembrie 2012) şi Berlin (Germania, 10 noiembrie 2012) au oferit
perspective nepreţuite asupra cetăţenilor cu privire la drepturile, politicile şi guvernanţa europeană, precum şi o bogăţie de idei.
Criza economică a fost extrem de prezentă în cadrul acestor dialoguri. Cetăţenii şi-au
exprimat preocupările legate de impactul direct al acesteia asupra întreprinderilor
şi indivizilor, cu precădere asupra tinerilor. Mulţi dintre ei au insistat asupra responsabilităţii băncilor şi au solicitat o supraveghere mai strictă, precum şi o contribuţie
financiară din partea acestui sector în vederea redresării economice. În acelaşi timp,
a existat un acord unanim cu privire la necesitatea unor investiţii mai substanţiale
în educaţie şi cercetare în vederea unei creşteri durabile. Participanţii au subliniat
necesitatea unei acţiuni mai puternice la nivelul UE pentru stimularea ocupării forţei
de muncă, în special prin facilitarea mobilităţii lucrătorilor şi studenţilor în cadrul
Uniunii Europene.

Tema dezbătută cu cetăţenii în
Cádiz: Care sunt modalităţile de
ieşire din criza economică ale
Spaniei şi Uniunii Europene?
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Mai mult, participanţii au făcut referire la o paletă largă de domenii în care consideră
că trebuie depuse eforturi mai mari la nivelul UE pentru consolidarea drepturilor de
care ei se bucură în calitate de cetăţeni ai UE în viaţa de zi cu zi. Printre temele abordate aici s-au numărat libera circulaţie, drepturile electorale, iniţiativa cetăţenilor
europeni, situaţia persoanelor vulnerabile, diversitatea lingvistică şi egalitatea
între femei şi bărbaţi.
Printre ideile concrete desprinse în urma acestor discuţii se numără cele legate de:
• cărţile europene de identitate în vederea evitării problemelor administrative în
cazul deţinerii reşedinţei într-un alt stat membru
• măsurile destinate sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi în depăşirea diverselor dificultăţi cu care se confruntă, precum şi
• măsurile pentru soluţionarea problemelor de fiscalitate care apar în situaţii transfrontaliere.
Aceste dialoguri cu cetăţenii au confirmat necesitatea unei mai bune informări pe
tema drepturilor UE. Oamenii doresc să fie mai bine informaţi cu privire la drepturile
lor şi la modalităţile de a le exercita în practică, precum şi la cine să apeleze atunci
când consideră că nu le sunt respectate drepturile.

László Andor, Comisarul pentru
ocuparea forţei de muncă,
afaceri sociale şi incluziune,
în cadrul unui dialog cu cetăţenii
organizat la Napoli, Italia.

O altă temă recurentă a fost aceea a participării cetăţenilor UE la viaţa democratică a UE. Discuţiile s-au axat pe modalităţile de combatere a apatiei politice şi de
promovare a unei incluziuni depline a cetăţenilor care au reşedinţa într-o altă ţară
din UE. Au existat voci în favoarea acordării acestora a dreptului de vot în alegerile
naţionale.

Dagmar Roth-Behrendt MPE,
împreună cu vicepreşedintele
Comisiei, Viviane Reding,
în cadrul seriei de dialoguri
cu cetăţenii de la Berlin.
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Dialogurile cu cetăţenii au confirmat necesitatea unor spaţii publice în care să se
poată dezbate viitorul Europei. Participanţii s-au implicat în discuţii mai aprofundate
pe tema viitorului proiectului european. În special, aceştia au solicitat o mai mare
transparenţă în cadrul procesului decizional la nivelul UE şi promovarea unei
identităţi europene mai puternice. Cetăţenia europeană trebuie să însemne pentru
uniunea politică ceea ce euro înseamnă pentru uniunea monetară. S-a insistat asupra
faptului că nominalizarea candidaţilor la preşedinţia Comisiei de către partidele
politice europene în cadrul alegerilor din 2014 ar fi deja un pas înainte către o Uniune mai politică cu instituţii mai democratice. De asemenea, participanţii au discutat
despre obiectivele pe termen lung, cum ar fi o Europă mai federală, şi s-au pronunţat
în favoarea unui preşedinte al Comisiei ales prin vot direct şi a unui Parlament cu
puteri legislative sporite.
Puteţi accesa dialogurile cu cetăţenii pe site-ul web al Dezbaterii privind viitorul
Europei, la adresa http://ec.europa.eu/european-debate/ Acestea vor încuraja activitatea politică a Comisiei.

„Cum putem comunica cu
cetăţenii de rând care nu îşi
exercită dreptul la liberă
circulaţie şi consideră că nu
sunt vizaţi de iniţiativele UE?”
– Cetăţean austriac, Graz

„Nu dorim o UE cu două viteze diferite.
Vrem să fim la acelaşi nivel în cadrul UE.”
– Cetăţean spaniol, Cádiz

„Ar trebui organizate mai multe dialoguri
ca acesta cu cetăţenii?”
92,1 % Da, 7,9 % Nu.
– Sondaj în rândul participanţilor, Berlin, Germania

Obiectivele Anului
european al cetăţenilor
sunt următoarele:
• creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor cu privire la drepturile lor
europene şi, în special, dreptul la liberă circulaţie şi şedere în cadrul Uniunii Europene
• creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor cu privire la modul în care pot
beneficia de drepturile şi politicile UE
• stimularea participării active a acestora în luarea deciziilor la nivelul UE
• stimularea unei dezbateri largi pe tema impactului şi potenţialului drepturilor UE, în
special dreptul la liberă circulaţie, al cetăţeniei UE şi al dezvoltării UE în ansamblul său.

Pentru a vă implica,
vizitaţi site-ul web al Anului european
al cetăţenilor la adresa:

europa.eu/citizens-2013
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