Planul de acțiune
pentru democrația
europeană

Planul de acțiune pentru democrația
europeană: consolidarea
democrațiilor UE
transpus integral în practică, planul de acțiune propus va
permite Europei să beneficieze de un sprijin democratic mai
puternic și să răspundă provocărilor fără precedent ale crizei
sanitare, economice și climatice cu care ne confruntăm,
rămânând totodată pe deplin fidelă principiilor și valorilor
europene comune.
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Democrația este fundamentul pe care se
construiește Uniunea Europeană

“

Planul de acțiune pentru democrația europeană
prevede măsuri specifice de promovare a unor
alegeri libere și corecte și a unei participări
democratice puternice, precum și de sprijinire a
mass-mediei libere și independente și de
combatere a dezinformării.
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Tranziția digitală
Revoluția digitală transformă democrațiile europene. Oamenii
pot participa mai ușor în procesul decizional, în timp ce
politicienii ajung direct la alegătorii lor.
Creșterea rapidă a comunicării online și a campaniilor online a
adus noi posibilități dar și dificultăți. Pentru a ține pasul cu
revoluția digitală, UE trebuie să actualizeze regulile pentru a se
potrivi noii lumi digitale.
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Planul de acțiune pentru democrația europeană
Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune pentru
democrația europeană, care va cuprinde măsuri legislative şi nelegislative, cu
scopul de a le da cetățenilor mai multă putere de acțiune și de a construi
democrații mai reziliente pe teritoriul UE.
pentru:

•
•
•

Planul de acțiune pentru democrația europeană anunță măsuri

Promovarea unor alegeri libere și corecte
Consolidarea libertății mass-mediei
Combaterea dezinformării

Comisia va implementa treptat Planul de acțiune pentru democrația
europeană până în 2023 - cu un an înainte de alegerile pentru Parlamentul
European. Apoi, Comisia va evalua, de asemenea, progresele înregistrate și
dacă sunt necesari pași suplimentari.
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Planul de acțiune pentru democrația europeană
Măsurile vor viza domeniile în care sistemele europene
democratice și populațiile sunt cele mai vulnerabile şi vor pune la dispoziția
cetățenilor și a societății civile mijloacele necesare pentru contracararea
amenințărilor:

•
•
•

ascensiunea extremismului

•
•
•

amenințări la integritatea alegerilor

existența unei prăpăstii între cetățeni și reprezentanții lor aleși
deteriorarea climatului în care își desfășoară activitatea jurnaliștii și
societatea civilă
eforturi concertate de a disemina informații false și înșelătoare

măsurile excepționale de urgență luate pentru a face față unei crizei
sanitare grave (pandemie) care afectează procesul politic și, în unele
locuri, pot avea efecte îngrijorare asupra democrației.
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Planul de acțiune pentru democrația europeană
Vor fi cooptate în acest proces:

•
•
•
•
•
•
•

instituțiile UE

guvernele și parlamentele naționale
alte autorități naționale
partidele politice

mass-media
societatea civilă
platformele online
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Protejarea alegerilor libere și corecte și a participării
democratice

Pentru apărarea democrației trebuie acționat cu mai
multă hotărâre pentru protejarea proceselor
electorale.
Asta înseamnă asigurarea că
• alegerile rămân libere și corecte
• dezbaterea publică are loc în continuare
• sunt actualizate permanent măsurile de protecție în
fața noilor realități digitale.
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Acțiuni-cheie

•
•
•
•
•

propunerea de noi acte legislative pentru a asigura o mai mare transparență în
domeniul conținutului sponsorizat într-un context politic („publicitatea politică”).
propunerea revizuirii Regulamentului privind finanțarea partidelor politice
europene
Instituirea unui nou mecanism operațional comun pentru a contracara
amenințările la adresa proceselor electorale.
Promovarea respectului în dezbaterea publică și combaterea discursului de ură
online
Finanțare: utilizarea fondurilor structurale ale UE pentru:

- finanțarea societății civile și consolidarea capacităților și a infrastructurii
instituționale/administrative pentru implicarea civică deliberativă și participarea politică
- strategia UE pentru tineret,
- educației cetățenească
- programului „Europa creativă”
- agenda privind egalitatea
9

Consolidarea libertății și pluralismului mass-mediei
Pentru a consolida libertatea și pluralismul massmediei și pentru a le oferi jurnaliștilor un mediu de
lucru mai sigur, în care să își poată desfășura
activitatea fără să se teamă sau să se simtă intimidați.
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Acțiuni-cheie

•
•
•
•
•

Propunerea unei recomandări privind siguranța jurnaliștilor.
Prezentarea unei inițiative menite să limiteze utilizarea abuzivă a acțiunilor în
justiție împotriva jurnaliștilor şi a societății civile (SLAPPs)
Asigurarea unei finanțări durabile pentru proiectele în materie de asistență
juridică și practică pentru jurnaliștii din UE și din afara acesteia
Măsuri menite să sprijine pluralismul mass-mediei și să consolideze transparența
( în ceea ce-i privește, de exemplu, pe proprietarii diferitelor suporturi mass-media
și în ceea ce privește publicitatea de stat, prin intermediul noului Instrument de
Monitorizare a proprietății în mass-media)
Sprijinirea cooperării, a parteneriatelor și a standardelor jurnalistice
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Combaterea dezinformării și a ingerințelor străine

Democrațiile din întreaga lume se confruntă cu o
proliferare a informațiilor false, fenomen care le poate
destabiliza instituțiile democratice și poate submina
încrederea
cetățenilor.
Pentru
a
contracara
dezinformarea, operațiunile de influențare și
ingerințele externe, sunt necesare diferite măsuri.
Planul de acțiune vizează sporirea transparenței, limitarea tehnicilor de
manipulare și reducerea stimulentelor economice pentru răspândirea
dezinformării.
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Acțiuni-cheie

•
•
•

•

îmbunătățirea setului existent de instrumente al UE pentru combaterea
ingerințelor străine în spațiul informațional și crearea de noi instrumente care să
permită impunerea de costuri asupra celor găsiți vinovați.
instituirea unui nou protocol de consolidare a structurilor existente de cooperare
pentru combaterea dezinformării.
consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea prin elaborarea
unor orientări clare pentru platforme cu privire la cum ar putea să își intensifice
măsurile de combatere a dezinformării și instituirea unui cadru solid pentru
monitorizarea respectării codului;

stimularea alfabetizării mediatice, sensibilizarea și sprijinirea societății civile prin
finanţarea unor noi proiecte inovatoare de combatere a dezinformării și de
promovare a alfabetizării mediatice în cadrul a diferite programe ale UE.
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Planul de acțiune raportat la alte inițiative recente ale UE
privind statul de drept și drepturile fundamentale
Planul de acțiune pentru democrația europeană va fi un motor
principal al noului elan în sprijinul democrației europene, a
egalității și a respectării drepturilor omului, alături de:

•
•

noul mecanism european privind statul de drept

•
•

planul de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual

noua strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor
fundamentale
pachetul de măsuri luate pentru promovarea și protejarea
egalității în întreaga UE
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detai
l/en/IP_20_2250

Pentru mai multe
informații:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detai
l/en/qanda_20_2251
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-europeandemocracy-action-plan-making-eu-democraciesstronger_en
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