
Acest material dar și dezbaterea publică Social‐democrații sau Popularii. Cine va câștiga alegerile și va conduce Europa în
următorii cinci ani? în cadrul căreia se prezintă au fost posibile cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program
finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
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va câștiga alegerile 
va conduce Europa în următorii 5 ani CINE Efectele asupra planului de dezvoltare a UE

Implicațiile pentru România



Context general
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De ce organizează Institutul pentru Politici Publice (IPP) această dezbatere

• Am constatat că în România există tendința ca în campania electorală pentru alegerile
europarlamentare să se discute subiecte locale, despre partidele și disputele politice de la
București. Românii nu mai înțeleg care este miza acestor alegeri europene.

• Dintre toate tipurile de alegeri, cele pentru Parlamentul European suscită cel mai slab interes.
Românii nu fac legătura între acest scrutin și viața lor cotidiană.

• Ne dorim ca românii să fie informați corect, iar votul lor să fie unul avizat.



Context general
Context general 

În luna mai 2014, cetăţenii Uniunii Europene sunt chemaţi să îşi aleagă reprezentanţii în Parlamentul
European pentru următorii cinci ani. Scrutinul poate fi considerat un test de încredere pentru viitorul
Uniunii și pentru modul în care europenii înțeleg să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivel
comunitar.

Legislatura care se încheie nu a fost una simplă, pe fondul dificultăților de ordin economic și financiar
cu care s‐a confruntat UE în ultimii ani. Recesiunea și măsurile de austeritate, divergențele în privința
modului în care s‐a acționat pentru sprijinirea statelor membre aflate în dificultate, scepticismul legat
de viitorul zonei euro și a monedei unice sunt doar câteva dintre problemele pentru care liderii
europeni au căutat soluții. Deciziile anunțate au dus la proteste violente, precum cele din Franța (anti‐
fiscalitate) și Spania (împotriva măsurilor de austeritate). În luna mai, prin participarea la scrutinul
pentru Parlamentul European, cetățenii europeni pot influența direcția în care va merge Uniunea în
următorii ani.

Tot în această perioadă liderii europeni trebuie să demonstreze că UE este capabilă să protejeze
drepturile cetățenilor săi, ca urmare a scandalurilor apărute pe fondul acuzațiilor de spionaj, a
interceptării convorbirilor de către NSA (SUA). Drept reacție, Parlamentul European a demarat
procedurile de actualizare a legislației comunitare în domeniul protecției datelor.

O altă temă venită pe sfârșitul acestui mandate a fost cea privitoare la Ucraina, liderii UE au avut poziții
ezitante și pe alocuri neconvingătoare.



Context general

În ultimii ani s‐a putut constata că alegerile europarlamentare nu reușesc să atragă interesul votanților.
Cetățenii nu cred că votul lor va influența în vreun fel modul în care se iau deciziile la nivelul
Parlamentului European. De la un mandat la altul, interesul electoratului pentru acest tip de scrutin
este tot mai scăzut. Media europeană a prezenței la urne a fost de 43% în 2009.

De remarcat este și faptul că rata participării la scrutin este mult mai scăzută în rândul noilor state
membre. Opt din cele 12 state care au aderat în ultimii ani la Uniunea Europeană au o prezență la vot
sub media europeană. În Lituania de exemplu, dacă în 2004 rata de participare a fost de 43%, cinci ani
mai târziu a scăzut la 21%.

Nici România nu face excepție. Dacă la scrutinul din 2007 prezența a fost de aproximativ 30%, în urmă
cu cinci ani de acest tip de scrutin au mai fost interesați doar 27% dintre cetățenii cu drept de vot.

Instututul pentru Politici Publice a solicitat partidelor politice să depună mai multe eforturi (inclusiv
prin invitarea unor personaliăți politice europene la București) pentru popularizarea modelelor de
dezvoltare a spațiului european din care face parte și România.
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Rata de participare la alegerile europene, perioada 1979 ‐2009 (%)

Media europeană a prezenței la vot este în continuă scădere. De exemplu, în 1979 era de 65,7% în 
anul 2009 s‐a redus cu peste 20% înregistrându‐se o medie de 43%. 
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Concluzii

• Luptă strânsă între populari și social‐democrații europeni.

• PPE ar putea pierde aproape 10 % din mandate.

• Pe măsură ce UE adaugă noi membri, Legislativul european este tot mai fragmentat. Dacă în anul 
1999 PPE și PES aveau împreună 66% din locurile din PE, în 2014 abia depășesc 50%.  

• Cu noua legislatură, în Parlamentul European ajung în jur de 180 de formațiuni politice recunoscute 
la nivel național. 

• Unul din cinci europeni va fi eurosceptic.

• Tendința este ca, în cadrul formațiunilor eurosceptice să apară profile radicale/extremiste, care sunt
diferite de eurosceptici.

• S&D și PPE își vor împărți trei funcții importante: președinte al Comisiei Europene, președinte al 
Consiliului European și postul de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate într‐un format de 2+1 în funcție de rezultatele obținute.
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Metodologie

Metodologia aferentă prezentei analize a inclus:

‐ Analiza datelor cu privire la alegerile pentru Parlamentul Europen din anii precedenți. De exemplu,
pentru a arăta cât de interesați au fost alegătorii pentru acest tip de scrutin, am luat în calcul atât
media europeană înregistrată pe parcursul anilor 1979 – 2009, cât și rata de prezență din fiecare țară, în
același interval de timp.

‐ Pentru a evidenția modul în care s‐a schimbat ponderea grupurilor PPE și S&D în Parlamentul European,
am avut în vedere rezultatele înregistrate în alegerile din anii 1999, 2004, 2009, plus estimările IPP
pentru scrutinul din luna mai 2014.

‐ Estimările scorului electoral pentru alegerile din luna mai 2014 le‐am calculat pe baza sondajelor de
opinie efectuate în statele membre ale UE. În țările în care există prag electoral, am avut în vedere doar
partidele care, potrivit sondajelor, au trecut pragul prevăzut de legislația națională. Menționăm că în
datele finale nu au fost incluse Malta și Cipru, din cauza faptului că pentru cele două țări nu am avut
acces la sondaje de opinie credibile. De asemenea, nu au fost luați în calcul nici posibilii candidați
independenți, aceștia nefiind cuprinși în sondajele analizate.

‐ În analiza IPP au fost utilizate sondaje date publicității până la data de 15 martie 2014, prin urmare nu
excludem faptul că, până la ziua votului, mai pot să apară unele modificări în privința numărului de
mandate care revin foecărui partid.

‐ Ca surse de informare am utilizat site‐ul Parlamentulu Europena, site‐ul Comisiei Europene, publicații
electronice precum: http://ukpollingreport.co.uk; www.statista.com; www.policy‐network.net;
www.politiekebarometer.nl; http://electograph.com/; www.reuters.com; www.demorgen.be;
metapolls.net;http://www.focus‐fen.net; http://adevarul.ro; http://www.lenouveleconomiste.fr.
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Estimarea rezultatului alegerilor europene din luna mai 2014 

La momentul 15 martie 2014 estimările IPP arată că alegerile din luna mai 2014 pot aduce unele surprize în
ceea ce privește componența Parlamentului European.

Cele douămari grupuri parlamentare ‐ PPE și S&D ‐ sunt aproape la egalitate în preferinţele electoratului.

O primă estimare a scorului electoral la nivelul PE (la data 15.03.2014)



Populari vs. social‐democrați
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Din calculele IPP reiese că, după 5 ani ca grup principal în Parlamentul European, PPE ar putea pierde în jur
de 9% din mandate. În schimb, grupul S&D rămâne la acelaşi nivel, cu o pondere de 25‐26% din total
eurodeputați.

Dacă la alegerile din 2009 cele două grupuri parlamentare au câștigat cumulat 61% din locurile în
Legislativul european, în următoarea legislatură ponderea lor ar putea să scadă la 53%.

Pondere mandate 2009 – 2014 (%)
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Electoratul tradițional de dreapta se mută către extremiști

Pondere mandate 2009 – 2014 (%)

Partidele de dreapta sunt în scădere, însă electoratul nu trece către adversarii tradiționali, către stânga.
S&D și stânga unită înregistrează o ușoară creștere în sondaje.
Electoratul dezamăgit de partidele de dreapta se orientează mai degrabă către radicali. Au de câștigat
partidele care nu sunt afiliate niciunui grup din PE, în principal euroscepticii și extrema dreapta. În grafic,
la Neafiliați sunt incluse partidele care, în prezent, nu sunt afiliate nici unei familii europene.



Grupuri parlamentare în legislatura 2009‐2014

Grupul Partidului Popular European Creștin Democrat (PPE) ‐
reunește formațiuni politice de centru‐dreapta din 27 state membre;
cei mai mulți deputați sunt din Germania, Franța și Italia; deține în
prezent președinția Comisiei Europene.
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Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraţilor ‐ reunește
formațiuni politice cu doctrină de stânga (socialiști, social‐democrați,
laburiști) din toate cele 28 state membre; deține în prezent președinția
Parlamentului European.

Alianța Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa – se pronunță în
favoarea valorilor liberal‐democratice; promovează o abordare
progresistă a politicii UE, are membri din 21 de state;

Verzi/Alianţa Liberă Europeană – grup parlamentar format din
partide cu doctrină ecologistă, interesate în principal de protecția
mediului; are membri din 15 state



Grupuri parlamentare în legislatura 2009‐2014
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Conservatorii şi Reformiştii Europeni – grup apărut oficial în anul
2009, doctrină conservatoare, membri din 11 state, se declară
împotriva federalizării UE.

Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică – se definește ca un
grup euro‐comunist; militează pentru confederalism, pentru un
proces de integrare europeană sustenabil, bazat pe solidaritate
internațională; membri din 13 state.

Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei – s‐a format după alegerile
din 2009, jumătate dintre membri venind din partidele eurosceptice
UKIP (din Marea Britanie) și Liga Nordului (Italia). În prezent numără
31 de deputați, din 12 țări.

Din cele 7 grupuri politice existente în prezent la nivelul Parlamentului European fac parte deputați din
peste 160 de partide recunoscute la nivel național. În următoarea legislatură estimăm că numărul acestora
ar putea fi chiar mai mare, dacă ținem cont de faptul că la alegeri vor intra în competiție și coaliții politice.

Un grup politic poate fi înscris doar dacă are minim 25 de membri din cel puțin un sfert din statele UE.
Deputaţii care nu doresc să facă parte dintr‐un grup parlamentar se numesc "neafiliați".



Dacă opțiunile electoratului exprimate în sondajele de opinie se confirmă, unul din cinci deputaţi din
Parlamentul European va fi eurosceptic. Altfel spus, 20% dintre eurodeputaţii aleşi să reprezente cetăţenii
UE în Legislativul european nu vor avea încredere în Uniune.

Sunt ei reprezentativi pentru cetățenii europeni?

Euroscepticii sunt cetățenii/politicienii care se recomandă ca fiind critici la adresa UE, argumentând că
Uniunea ia din puterea guvernelor naționale și reprezintă o amenințare la adresa suveranității naționale. *

Eurosceptic – se opune creșterii puterilor Uniunii Europene**.

 Euroscepticism HARD = cei care sunt împotriva statutului de membru în Uniunea Europeană, ca
principiu (a.k.a. retractiv)

 Euroscepticism SOFT = cei care susțin Uniunea Europeană și apartenența la ea, dar se opun anumitor
politici promovate de aceasta (a.k.a. reformist)

* http://www.euractiv.com/general/euroscepticism‐linksdossier‐514131
** http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Eurosceptic

Unul din cinci deputați ar putea fi eurosceptic



Principalele partide eurosceptice 

Partidele eurosceptice au câștigat mai mult teren în ultimii ani în special în țări cu putere de decizie la nivelul
UE, precum Germania și Franța, dar și în statele cele mai afectate de criza economică. Astfel, se estimează că
Frontul Național din Franța ar putea obține la alegerile europene din luna mai 21%, echivalentul a 18
mandate de eurodeputați. Alternativa pentru Germania mizează pe 6% din electoratul german, scor care i‐ar
putea aduce 6 locuri în PE.

În prezent, euroscepticii de dreapta sunt afiliați grupului Europa Libertăţii şi Democraţiei (EFD) și au 4%,
însemnând 31 de mandate. Dintre acestea, mai mult de jumătate sunt de la UKIP – Marea Britanie (8
membri) şi Liga Nordului din Italia (8 membri). Din calculele IPP reiese că EFD cu aceeași componență, va
obține la alegerile din luna mai 5% din mandate.

UKIP are ca principală revendicare ieșirea Marii Britanii din UE și exclude o alianță cu partidele similare
precum Frontul Național partidul lui Marine Le Pen din Franța. Alternativa pentru Germania respinge orice
asociere cu oricare din formațiunile amintite, liderii partidului argumentând că ei nu sunt anti‐europeni ci
doar împotriva modului în care s‐a acționat pentru salvarea monedei euro.

În rândul formațiunilor eurosceptice se pot observa și profile radicale/extremist. Este de așteptat ca foarte
curând să apară o nouă diviziune în rândul euroscepticilor: pe de o parte cei care, deși eurosceptici rămân
într‐un nivel rezonabil apropiați de valorile pro‐europene, pro‐democratice, iar de cealalată parte se vor
situa cei care au în agenda lor elemente anti‐democratice.
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Unul din cinci eurodeputați ar putea fi eurosceptic
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Câte mandate ar putea obține principalele partide eurosceptice/radicale

Am luat ca exemplu 10 dintre cele mai cunoscute formațiuni eurosceptice/radicale. În 2009, acestea au
obținut în total 35 de mandate în Parlamentul European. Din estimările IPP reiese că, la alegerile din luna
mai 2014, aceleași partide își vor dubla numărul de mandate.



Opțiunile electoratului sunt tot mai divizate

Tendința de diversificare a opțiunilor electoratului este mai acută în ultimii ani, însă nu este strict legată de
criza economică.
Pe măsură ce UE adaugă noi membri, Legislativul european este tot mai fragmentat. Cele două grupuri
principale pierd electorat, în favoarea altor partide mici. Dacă în 1999 PPE și PES aveau împreună 66% din
locurile din PE, în 2014 abia depășesc 50%.

Mandate obținute de populari și social‐democrați (%)



Estimarea rezultatelor



Estimarea rezultatelor



Estimarea rezultatelor



Procedurile pentru numirea președintelui Comisiei Europene

Primul test al noii Legislaturi va fi alegerea președintelui Comisiei Europene.  

Preşedintelui Comisiei Europene este propus de către Consiliul European și apoi aprobat de către
Parlamentul European. Noutatea viitoarei legislaturi (2014‐2019) este aceea că va exista o legătură directă
între rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European şi alegerea candidatului la preşedinţia Comisiei.
Tratatul de la Lisabona prevede că, din acest an, șefii de stat și de guvern ‐ reuniți în cadrul Consiliului
European ‐ trebuie să țină cont de rezultatele alegerilor europene în momentul în care propun un candidat
pentru funcția de președinte al Comisiei. Acesta va trebui să fie votat și ales de către Parlamentul European.

Șase pași esențiali:

 Partidele politice europene își selectează candidații pentru președinția Comisiei Europene.
 Cetățenii europeni aleg noul Parlament.
 Luând în considerare rezultatul alegerilor europene, președintele Consiliului European consultă PE cu

privire la candidatul pentru președinția Comisiei. În urma consultărilor, Consiliul European decide
asupra propunerii candidatului (cu majoritate calificată).

 Alegerea președintelui Comisiei de către Parlamentul European, cu majoritatea membrilor săi (cel puțin
376).

 Statele membre propun comisarii desemnați, în cooperare strânsă cu noul președinte al Comisiei.
Ulterior, comisiile PE audiază comisarii desemnați.

 Parlamentul European votează noua Comisie (cu majoritatea voturilor exprimate).

Sursa: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0006_ro.htm
http://europa.eu/about‐eu/basic‐information/eu‐elections‐2014/index_ro.htm 
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Procedurile pentru numirea președintelui Comisiei Europene

Grupurile parlamentare şi‐au desemnat deja candidații pentru șefia Executivului european. Bătălia se dă
între Martin Schulz din partea S&D şi Jean‐Claude Juncker din partea PPE. Câştigător va fi cel care va
obţine votul majorităţii parlamentare.

Având în vedere că nici unul dintre grupurile parlamentare nu va obține suficiente mandate pentru a avea o
majoritate în PE, negocierile sunt esențiale. În joc mai sunt și alte două funcții importante: președinția
Consiliului și postul de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Cel mai
probabil, S&D și PPE vor ajunge la un compromis și își vor împărți cele trei funcții. Se va asigura astfel un
număr suficient de voturi pentru ca propunerea pentru președinția Comisiei Europene să fie aprobată de
Parlamentul European.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate va conduce politica externă a
Uniunii, prezidează Consiliul Afaceri Externe și este totodată unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. Procedura
de numire a Înaltului Reprezentant este similară cu cea a președintelui Comisiei Europene.
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Prima provocare pentru noua majoritate – președinția Comisiei Europene
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Ca președinte al Comisiei
Europene, prioritatea zero
vor fi locurile de muncă. În
următorii cinci ani, pentru
fiecare decizie pe care o
luăm la nivelul UE, va
trebui să putem răspunde
la o întrebare simplă: Cum
va contribui decizia
respectivă la crearea de
noi locuri de muncă?

Martin Schulz,
candidatul S&D pentru funcția de 
președinte al Comisiei Europene
Discurs



Prima provocare pentru noua majoritate – președinția Comisiei Europene
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Trebuie să reînvățăm să fim
mândri de Europa. Suntem
capabili să stabilim pacea pe
continent; am construit cea
mai mare piață internă din
lume; am creat o singură
monedă din 18 monede
naționale. (…) În loc să scrie
despre ce nu merge bine în
zona euro, ziarele ar trebui să
scrie despre ce s‐ar fi
întâmplat dacă euro nu ar fi
existat. De aceea, moneda
unică trebuie protejată.

Jean‐Claude Juncker,

candidatul PPE pentru funcția de 
președinte al Comisiei Europene

Discurs



Prima provocare pentru noua majoritate – președinția Comisiei Europene
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Răspunderea pentru politica
de austeritate nu este a UE.
De vină au fost:
comportamentul iresponsabil
al piețelor financiare și
guvernele iresponsabile care
au acumulat datorii excesive.
Așadar, Europa nu este cauza
problemei, este parte a
soluției. (…) Acum este nevoie
să arătăm că ne pasă de
oameni, este nevoie de o
economie care pune în prim
plan cetățeanul, nu statul sau
piețele financiare.

Jose Manuel Barroso, PPE,
actualul președinte al Comisiei Europene
Discurs



PES și PPE ‐ principalele teme de campanie

 Atât liderii PPE cât şi cei ai PES au ca puncte centrale în campania electorală relansarea economiei şi
crearea de noi locuri de muncă*.
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PPE 
despre  PES

PES 
despre  PPE

Partidele socialiste au o abordare
greşită. Ele cred că creşterea
economică vine din cheltuieli
iresponsabile sau din redistribuirea
banilor altor persoane.

Politica de austeritate promovată de
aripa de dreapta ne‐a afectat
economiile şi i‐a pedepsit pe cei care
nu erau responsabili de producerea
crizei.

Promite schimbarea
• prioritare sunt locurile de muncă
•sfârşitul politicii de austeritate
•relansarea economie
• o Europă socială care nu lasă pe
nimeni în urmă

Mizează pe continuitate
•reformele sunt necesare
•creştere economică sustenabilă
•investiţii private 
•noi locuri de muncă

* Sursa: http://www.pes.eu/sites/www.pes.org/files/pes_manifesto_‐_adopted_by_the_pes_election_congress_en.pdf
http://dublin2014.epp.eu/wp‐content/uploads/2014/03/EPP‐Manifesto‐final.pdf



Cum ne afectează pe noi cetăţinii, la nivel naţional, deciziile din PE?

Noua majoritate politică rezultată în urma alegerilor va elabora legislația europeană în următorii cinci ani în
domenii cum ar fi piața unică sau libertățile cetățenești. De exemplu, referitor la libertatea de mişcare a
cetăţenilor statelor membre, opiniile sunt nuanţate. La fel şi în ceea ce priveşte imigranţii , ori extinderea
UE.
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Dreptul cetăţenilor şi al familiilor lor
trebuie respectat, în acelaşi timp
trebuie sp luptăm împotriva fraudei şi a
abuzurilor.

Suntem împotriva fraudei sociale.
Beneficiile sociale pentru cetăţenii
UE ar trebui să fie acordate doar
dacă aceştia au lucrat în ţara în care
trăiesc.

Statele membre trebuie să acţioneze în
solidaritate şi trebuie să aibă
mecanisme prin care să îşi împartă
responsabilităţile. Este nevoie de
asistenţă pentru ţările din care
migranţii au plecat.

Politicile privind imigraţia trebuie
dezvoltate şi întărite. Integrarea este
o stradă cu două sensuri, care
implică atât drepturi cât şi
responsabilităţi.

Sursa: http://www.pes.eu/sites/www.pes.org/files/pes_manifesto_‐_adopted_by_the_pes_election_congress_en.pdf
http://dublin2014.epp.eu/wp‐content/uploads/2014/03/EPP‐Manifesto‐final.pdf



Cum ne afectează pe noi cetăţenii, la nivel naţional, deciziile din PE?
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Deputatii aprobă bugetul UE si
modul in care sunt cheltuiți banii,
inclusiv fondurile europene allocate
pentru agricultură, autostrăzi sau
alte proiecte de interes la nivel
naţional.

 Tot în Legislativul european sunt
stabilite regulile privind protectia
consumatorului, ca de exemplu cele
pentru etichetarea corectă a
produselor alimentare sau a
jucăriilor pentru copii.

 Recent a fost aprobată propunerea
de modificare a Directivei UE privind
tutunul, prin care sunt propune noi
reguli pentru produsele din tutun, în
ideea de a descuraja consumul de
ţigări în rândul tinerilor.

 PE a discutat o nouă directivă privind
achizițiile publice, prin care se
urmărește simplificarea procedurii
de depunere a ofertelor companiilor,
cu un "Document Unic European de
Licitație”.

Bugetul UE

Fonduri 
europene 
pentru 

agricultură

Alocări 
pentru 

autostrăzi



Care cred cetățenii că sunt temele de interes la nivelul UE
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Percepția europenilor față de politicile UE

Libertatea de mișcare, moneda euro și programele pentru studenți sunt considerate ca fiind cele mai
importante proiecte ale Uniunii Europene, reiese din cel mai recent Eurobarometru, publicat în luna
decembrie 2013. Românii sunt chiar mai optimiști decât media europeană.

Sursa: Eurobarometru standard 80, noiembrie 2013.



Număr de deputați pentru fiecare stat membru
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Rata de participare la alegerile europene din perioada 1979‐2009
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Principalele concluzii ale cercetării care se constituie într‐un apel înaintea începerii oficiale a campaniei
electorale pentru alegerile parlamentare 2014:

‐ în situația scorului strâns între principalele formațiuni politice există riscul abordării unei campanii
electorale cu teme preoponderent populiste, menite să atragă mai ușor voturi prin care să se formeze
rapid un decalaj mai mare între competitori;

‐ evitarea, din orice calcul politic, a discutării temelor europene în campanie creează spațiu pentru
promovarea partidelor fără ordine doctrinară, care se alimentează foarte bine din campaniile
dezordonate, în care nu sunt percepute mesaje concrete despre ceea ce se va întampla după alegeri;

‐ în același timp, partidele politice trebuie să se implice și să promoveze subiecte cât mai apropiate de
preocupările oamenilor ‐ nu trebuie să evite să inițieze discuții despre criză și despre soluții pentru
depășirea ei, principala slăbiciune a forțelor politice de la nivel european fiind că nu reușesc să capteze
interesul oamenilor pentru a‐i determina să facă legătura între deciziile UE și viața lor cotidiană;
această preocupare de a se angaja în dezbateri care să ajute cetățenii UE să facă legătura între viața lor
și deciziile europene trebuie continuată și după alegeri (săptămânal ‐ 3/4 dezbateri în care să se
menționeze și modul în care UE a decis/decide pe subiectele respective, presa fiind chemată să se
angajeze mai activ în acest demers de informare care ridică nivelul de educație în rândul electoratului);
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‐ liderii cunoscuți la nivel european trebuie invitați de către partide în România, pentru că figura lor va
atrage atenția electorarului asupra importanței alegerilor;

‐ partidele din țări devenite recent membre UE, precum România, au o datorie imensă de a participa
activ la întărirea misiunii UE în această campanie și nu ar trebui să se consoleze cu ideea că deja fac
acest lucru partidele din țările mari din UE pentru toată Europa. Faptul că cetățenii din țări vecine nouă,
de exemplu, sunt gata să își dea și viața pentru a fi parte din familia europeană ar trebui să ridice obligații
mai mari pentru partidele din țările recent membre UE în a explica mai activ cetățenilor valorile și
importanța spațiului european.



Vă mulțumim pentru atenție!
Institutul pentru Politici Publice (IPP)

Adrian Moraru, Director de programe IPP
Georgeta Filip, Coordonator programe IPP 

Tel: 021 212 3126
Fax: 021 212 3108

www.ipp.ro
https://www.facebook.com/#!/InstitutulPoliticiPublice
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Acest material dar și dezbaterea publică Social‐democrații sau Popularii. Cine va câștiga alegerile și va conduce Europa în
următorii cinci ani? în cadrul căreia se prezintă au fost posibile cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică,
program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile.

Parteneri media




