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Comunicat de presă
Luxemburg, 5 septembrie 2019
Pentru a îmbunătăți eficacitatea consultărilor publice ale
Comisiei Europene, este necesar ca cetățenii să fie mai bine
informați cu privire la acestea, afirmă Curtea de Conturi
Europeană
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, cadrul instituit de Comisia Europeană
pentru consultarea publicului în cursul elaborării și al evaluării legislației și politicilor UE este de
un nivel ridicat. Curtea consideră că performanța unei selecții de consultări publice organizate
recent de Comisie a fost, per ansamblu, satisfăcătoare. Ea recomandă însă Comisiei să
îmbunătățească modul în care intră în contact cu cetățenii, astfel încât să promoveze o mai
mare participare. De asemenea, Comisia trebuie să monitorizeze și să evalueze mai bine
contribuțiile cetățenilor pentru a asigura protecția împotriva manipulării rezultatelor, afirmă
Curtea.
Comisia consultă cetățenii și părțile interesate în toate domeniile de acțiune ale UE și pe tot
parcursul ciclului de elaborare a politicilor. Totodată, cetățenii își pot face cunoscute opiniile în
orice etapă, de la inițierea până la evaluarea politicilor UE, prin portalul web „Exprimați-vă
părerea!” al Comisiei. Comisia desfășoară peste 100 de consultări publice pe an.
Curtea a evaluat dacă consultările publice ale Comisiei au fost eficace în a intra în contact cu
cetățenii și cu părțile interesate și în a utiliza contribuțiile acestora. Ea a examinat o selecție de
consultări online recente, inclusiv consultarea privind schimbarea sezonieră a orei, consultarea
privind măsurile din domeniul migrației și consultarea privind politica agricolă. De asemenea,
Curtea a efectuat un sondaj de percepție pentru a afla cât de mulțumiți au fost efectiv
participanții la consultări.
„Implicarea cetățenilor în consultările publice este un aspect-cheie pentru menținerea legitimității
democratice a UE și pentru obținerea unor acte legislative și a unor politici de înaltă calitate”,
a declarat doamna Annemie Turtelboom, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de
raport. „Comisia ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a obține participarea publicului,
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asigurând cel mai bun nivel posibil de implicare a cetățenilor, și ar trebui să informeze
participanții cu privire la rezultatele consultărilor publice.”
Curtea recunoaște nivelul ridicat al cadrului Comisei și satisfacția globală a participanților în
raport cu procesul de consultare publică, dar a identificat totuși unele deficiențe la nivelul
activităților de informare și de feedback ale Comisiei.
În 2018, la fiecare consultare au participat, în medie, 2 000 de cetățeni. Face excepție consultarea
privind „schimbarea orei”, care a primit un număr-record de 4,6 milioane de răspunsuri; trebuie
precizat însă că marea majoritate a acestor răspunsuri proveneau dintr-un singur stat membru
(Germania). Curtea a identificat însă în eșantionul său și o consultare publică la care participaseră
doar trei persoane. Aceasta ilustrează faptul că Comisia trebuie să își îmbunătățească activitățile
de informare, afirmă Curtea. Curtea recomandă Comisiei să implice în mai mare măsură oficiile
sale din statele membre și autoritățile naționale, cu scopul de a disemina mai multe informații cu
privire la consultări, precum și să își adapteze canalele de comunicare pentru a crește gama de
participanți potențiali și a elimina orice lacune în materie de informare. Potrivit Curții, spre
deosebire de consultările care au înregistrat cele mai ridicate rate de răspuns, consultările cu cele
mai mici rate de răspuns nu au utilizat o varietate de canale de comunicare pentru a ajunge la
publicul lor țintă.
De asemenea, participarea a fost mai importantă în cazurile în care chestionarul a fost pus la
dispoziție în toate limbile oficiale ale UE. Curtea nu a identificat însă criterii clare în funcție de
care să se decidă dacă o consultare este „de larg interes public” și dacă trebuie, în consecință,
tradusă. Curtea recomandă Comisiei să pună la dispoziție principalele documente legate de
aceste inițiative, precum și principalele documentele legate de inițiativele „prioritare”, în cele
24 de limbi oficiale ale UE, astfel încât să permită tuturor cetățenilor să participe cu ușurință și în
mod eficace. Pe lângă aceasta, chestionarele, care erau uneori lungi și complexe, ar trebui să fie
mai accesibile pentru cititori.
Este foarte probabil ca difuzarea de informații pregătitoare cu privire la scopul unei consultări și
la utilizarea planificată a rezultatelor acesteia să aibă un impact favorabil asupra ratei de
participare și asupra calității răspunsurilor. Curtea a observat că Comisia nu a pregătit și nu
a publicat sistematic strategiile sale de consultare sau alte informații prealabile și îi solicită să facă
acest lucru în viitor.
De asemenea, Curtea recomandă Comisiei să pună la dispoziția participanților, în timp util,
informații cu privire la rezultatul consultărilor. În cadrul auditului, s-a constatat că feedbackul
trimis respondenților era insuficient: în unele cazuri, rapoartele cu privire la rezultate lipseau ori
au fost publicate la mult timp după încheierea consultării, adesea numai în limba engleză.
Analiza datelor realizată de Comisie era per ansamblu satisfăcătoare, dar Curtea avertizează că
verificările legate de validitatea răspunsurilor sunt limitate. Curtea recomandă aplicarea unor
standarde înalte în materie de procesare și de securitate a datelor, pentru a se proteja procesul
de consultare publică împotriva manipulării rezultatelor. De asemenea, Curtea recomandă
Comisiei să evalueze sistematic dacă consultările sale publice își ating toate obiectivele.
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Note către editori
OECD clasează Comisia pe primul loc între membrii săi din punctul de vedere al implicării
cetățenilor în elaborarea legislației. În 2018, Parlamentul European a solicitat Curții să evalueze
modul în care cetățenii pot participa în mod direct și pot contribui pe tot parcursul procesului de
legiferare al UE.
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile.
Raportul special nr. 14/2019, intitulat „«Exprimați-vă părerea!»: consultările publice ale Comisiei
mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente”, este
disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). Curtea a publicat în trecut
rapoarte care au abordat teme similare, și anume mai buna legiferare și punerea în practică
a dreptului UE.
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