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Abstract. This paper highlights that the European democratic deficit
is determined, among other things, by the low level of development of
European political parties. They are still far from playing the role of
mediator between citizens and institutions of the European Union.
Also, European political parties are not able to act across the borders,
nor can participate directly in the European elections in the Member
States. European political parties have a very small influence in the
selection of the future leaders in Europe and have not individual
members as well as national parties.
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Principalele caracteristici ale democraþiei de tip european

În actuala etapã a construcþiei europene, un interes teoretic deosebit prezintã
noile moduri de guvernare, apariþia unor noi forme de a face politicã, de mobili-
zare transnaþionalã, consolidarea unor forþe politice supranaþionale. În aceastã
perspectivã, reprezentarea intereselor la nivel comunitar a constituit un fenomen
deosebit de complex, aflat în relaþie directã cu modalitatea în care ele s-au struc-
turat la nivel naþional ºi internaþional. Studiile au subliniat rolul determinant al
legãturii dintre diverse interese ºi actorii politico-administrativi de la nivel naþio-
nal, dar ºi specificitatea constituirii reprezentãrii la nivel comunitar. Un rol deo-
sebit l-au avut, în acest context, relaþiile inter ºi intrainstituþionale, gradul de coe-
ziune sau fragmentare al acþiunii la nivel comunitar, ierarhizarea puterii ºi deciziei.

Teoria integrãrii europene implicã, aºadar, o teorie politicã, care sã analizeze
procesul democratic la nivel european, în care sistemul politic nu funcþioneazã
în cadrul unei centralizãri a puterii de stat. Mulþi teoreticieni au abordat proble-
ma paradigmei democraþiei de tip european, într-o Uniune Europeanã conceputã
ca un „stat de drept supranaþional“, cu societãþi pluraliste, marcate de diversitate
ºi de rolul proeminent al individului.

În contextul elaborãrii noii Constituþii europene, problema democraþiei în ca-
drul Uniunii Europene a dobândit coordonate noi, de tip constituþional, legate de
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stabilirea drepturilor fundamentale ale cetãþeanului, de statutul partidelor politice
europene, de definirea cetãþeniei europene ºi, implicit, de rolul societãþii civile
la nivel european.

Noile forme de legitimare a componentei politice au pus în prim-plan activi-
tatea de tip comunicaþional, mobilizarea spaþiului public de dezbatere, necesi-
tatea obþinerii consensului politic, baza acþiunii politice la nivel comunitar. Refe-
ritor la acþiunea politicã, criteriile esenþiale de evaluare, puse în evidenþã de isto-
ria politicã europeanã, au fost eficienþa, soluþionarea problemelor practice, exer-
sarea în cadrul legal comunitar.

În ultimele decenii, tendinþele de formalism politic ºi lipsa de comunicare au
dus la manifestarea unui deficit democratic, iar miºcãrile protestatare au expri-
mat nevoia recompunerii spaþiului public ºi politic, dincolo de cadrul naþional.
Confruntarea cu marile provocãri ale epocii contemporane (globalizarea econo-
micã, sãrãcia, criza statului social, a identitãþii naþionale etc.) a afectat profund
bazele sistemului democratic, existând riscul ca solidaritatea, consensul sã fie în-
locuite cu un „patriotism constituþional abstract“.

Studiile au remarcat faptul cã, în Europa, ritmul deosebit al schimbãrilor, li-
beralizarea pieþelor ºi schimburile multiple au rãsturnat formele de integrare so-
cialã, societãþile reale ducând la redefinirea solidaritãþii cetãþeneºti, a intereselor
comunitare la nivel european ºi internaþional. Uniunea Europeanã a fost confrun-
tatã cu necesitatea realizãrii unui echilibru specific între politica de deschide-
re/închidere care a caracterizat istoria modernizãrii europene, faþã de care s-au
conturat, din punct de vedere politic, mai multe poziþii (eurosceptice, proeuro-
pene, eurofederaliste, cosmopolite etc.). În cadrul acestor concepþii politice, s-au
dat rãspunsuri variate la probleme precum: evoluþia statului social (restructu-
rarea sistemului redistribuirii ºi protecþiei sociale etc.); controversa legatã de re-
laþia justiþie socialã/eficacitate economicã (neoliberalismul referindu-se în mod
special la dreptul contractual care garanteazã libertatea, iar piaþa având rolul de
a asigura egalitatea ºanselor, transparenþa); raportul Uniunea Europeanã/stat na-
þional care încearcã sã punã în acord reglementãrile naþionale cu exigenþele unei
pieþe comune, ale monedei unice, dar ºi cu proiectul Europei sociale.

În acest context, problemele europene au impus elaborarea unor politici noi,
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel comunitar, dar ºi dezbaterea lor, în cadrul u-
nui spaþiu public european, aºa cum a fost Convenþia Europeanã, menitã a asigu-
ra legitimitate democraticã, consemnatã, de altfel, în Constituþia europeanã.

Existenþa ºi manifestarea a ceea ce teoreticienii au numit „demos-ul euro-
pean“ a fost legatã, în mod necesar, de evoluþia sistemului politic european, de
modul în care istoria ºi destinul comun european au fost trãite la nivel naþional.
În acest context, partidele politice europene au avut dificila misiune de a reflecta
complexitatea acestor probleme, de a anticipa evoluþia comunitãþii europene în
noul context internaþional, în relaþie directã cu realitãþile naþionale. Conºtientiza-
rea intereselor comune europene la nivelul partidelor europene s-a realizat în re-
þele politice naþionale capabile sã coopereze cu noile forme de mobilizare cetãþe-
neascã (legate de mediu sau umanitare) care au încercat sã rãspundã efectelor
negative ale mondializãrii.
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Consideraþii referitoare la natura
ºi rolul partidelor politice europene

La prima reuniune a Parlamentului European, ales prin vot direct, din 16 iulie
1979, la Strasbourg, se menþiona faptul cã aceastã instituþie reprezenta tendin-
þele, speranþele ºi voinþa popoarelor europene, consacrând astfel „prima zi a Eu-
ropei popoarelor“. Alegerea Parlamentului prin vot direct a conferit o mai mare
importanþã politicã, autoritate moralã ºi prestigiu acestei instituþii care devenea
o adevãratã „conºtiinþã politicã a Europei“. Ea urma sã se pronunþe asupra eveni-
mentelor majore cu care se confrunta opinia publicã europeanã ºi avea rolul de
a realiza echilibrul instituþional în procesul construcþiei europene. Organizarea
alegerilor directe pentru Parlamentul European a marcat însã începutul „transna-
þionalizãrii“ partidelor politice, analiºtii remarcând trecerea de la „Europa patri-
ilor“ la „Europa partidelor“.

Încã de la început proiectul construcþiei europene a avut ca aspiraþie funda-
mentalã democratizarea procesului de decizie în cadrul instituþiilor sale. Un astfel
de sistem democratic impunea existenþa unui sistem politic competitiv capabil a
implementa programe reprezentative, atât la nivel naþional, cât ºi la nivel euro-
pean. Problema centralã a actualului sistem politic european este aceea a defini-
rii rolului sãu în noul context politic constituþional, a numãrului ºi tipului parti-
delor politice europene, a modului în care aceste partide de tip federal vor ex-
prima clivajele sociale, economice ºi culturale. Evoluþia istoricã a sistemelor po-
litice de tip federal a pus în evidenþã legãtura esenþialã dintre partidele politice,
societatea civilã ºi guvernarea localã. Aceastã relaþie (top-down union building)
a stat la baza opþiunii desfãºurãrii alegerilor europene la nivel naþional, încer-
când sã activeze electoratul la nivel naþional, elitele politice naþionale. În acest
proces democratic s-au creat noi culturi ºi identitãþi politice, regrupând politic,
economic ºi cultural colectivitãþile locale ºi naþionale. Una dintre provocãrile
majore cu care s-au confruntat partidele europene a fost modul în care au reuºit
sã realizeze aceastã „includere politicã“ a cetãþenilor la nivel european, evitând
transformarea lor în organizaþii de tip birocratic.

Cercetãrile referitoare la natura ºi rolul partidelor politice europene au pus în
evidenþã faptul cã „Europa partidelor“ este un proces în plinã evoluþie, compe-
titivitatea sistemului politic european fiind încã în plinã transformare, având
drept obiectiv depãºirea statutului de partide „de ordin secund“.

Partidele politice europene au fost înfiinþate în anii ’70, în perspectiva organi-
zãrii alegerilor pentru Parlamentul European prin vot universal direct. Formarea
lor a fost dificilã din cauza specificitãþii arhitecturii instituþionale a Uniunii Eu-
ropene ºi inadecvãrii sistemului tradiþional al partidelor politice naþionale la lo-
gica comunitarã1. Istoria alegerilor europene a pus în evidenþã etapele consti-
tuirii sistemului politic al Uniunii Europene, proces puternic marcat de extin-
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derile din 2004 ºi 20072. Conform definiþiei clasice a sistemului politic, acesta
cuprinde principalele partide politice, precum ºi relaþiile dintre ele3. Definiþia
este însã dificil de aplicat la nivelul Uniunii Europene, unde s-au constituit ºi ac-
tiveazã partide politice europene, în cadrul cãrora se regrupeazã partide politice
naþionale, cu diferite orientãri politice. Aceastã organizare pe niveluri multiple
(multi-level system), corespunzãtoare modului de guvernare comunitar, a deter-
minat o complexitate ºi o dinamicã aparte a sistemului politic la nivel european4.

Cercetarea modului de construcþie al acestor partide europene a pus în evi-
denþã caracteristici specifice celor douã etape importante: constituirea lor la ni-
vel naþional ºi afirmarea lor la nivel european. În prima etapã, un rol deosebit
l-au avut contextul politic naþional ºi partidele politice naþionale. Aceastã determi-
nare a avut implicaþii importante asupra modului de reprezentare politicã la nivel
european. Electoratul european a dobândit astfel o structurã „impusã“, configu-
raþia sa purtând amprenta problemelor politice naþionale, ceea ce a fãcut foarte
dificile ºi complexe elaborarea ºi implementarea programelor politice ale parti-
delor europene, organizarea partidelor, ca ºi definirea unui electorat specific. Pe
de altã parte, analiºtii politici au remarcat faptul cã partidele europene sunt dife-
rite de partidele politice naþionale, atât ca mod de definire, cât ºi ca mod de ope-
rare (voteazã mai uniform, liderii politici sunt mai puþin contestaþi de restul
membrilor de partid etc.).

Partidele politice europene au structuri de tip confederal ºi activeazã pe o arie
politicã specificã, în care partidele naþionale se afirmã uneori în mod discret, dar
emergenþa ºi competitivitatea politicilor sunt încã în plin proces de afirmare.
Cercetãtorii au subliniat existenþa a numeroºi factori care limiteazã competitivi-
tatea sistemului federal de partide, mai ales datoritã relaþiilor de putere ºi decizie
dintre centru ºi nivelul naþional sau regional care deþin diverse instrumente de
constrângere ºi influenþã.

Referitor la conceptul de reprezentare politicã, se poate observa cã, de-a lun-
gul timpului, s-au dat multiple definiþii conform cãrora elementele definitorii se-
sizate au fost ideea de delegare sau mandat între reprezentat ºi reprezentant;
apartenenþa reprezentantului la un grup care afirmã interesele sale, promoveazã
mesaje ºi simboluri ce codeazã situaþii sociale concrete etc. Teoria politicã consi-
derã noþiunea de reprezentare din perspectiva reprezentãrii teritoriale sau electo-
rale a cetãþenilor, iar guvernarea este consideratã eficace în mãsura în care þine
cont de dorinþele ºi interesele acestora.

În Uniunea Europeanã, sistemul politic implicã o guvernare pe niveluri mul-
tiple în care numeroºi actori, publici ºi privaþi, interacþioneazã în cadrul procesu-
lui decizional comunitar, la nivel local, regional, naþional ºi european. În cadrul
acestui sistem, reprezentarea cetãþenilor europeni este asiguratã direct de Parla-
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mentul European ºi indirect de Consiliu. Rolul deosebit al Comisiei Europene a
antrenat numeroase critici, dezbãtându-se problema deficitului democratic al sis-
temului, a transparenþei procesului decizional, a creãrii unui „demos european“.

Tema controlului politic difuz, ca ºi cea a eficacitãþii procesului politic au
preocupat, în ultimul timp, teoreticienii, societatea civilã europeanã ºi grupurile
de interese economice interesate de deciziile comunitare. Aceastã lãrgire a con-
ceptului de reprezentare, dintr-o perspectivã pluralistã, a pus în evidenþã dina-
mica complexã a grupurilor sociale, apartenenþa multiplã a individului în cadrul
sistemelor democratice, precum ºi existenþa unor grupuri formale (neorganizate)
care pot exercita un control pluralist asupra exercitãrii puterii. Aceastã concepþie
pluralistã asupra democraþiei moderne deplaseazã interesul spre o viziune de tip
sociologic, preocupatã însã ºi de reprezentarea teritorialã.

La nivelul Parlamentului European, sunt reprezentate formaþiuni politice care
au un mod de structurare foarte diferit la nivel naþional (de exemplu în Franþa
funcþioneazã clivaje ideologice tradiþionale, în timp ce în Germania ºi Belgia se
manifestã clivaje regionale). Conceptualizarea acestor moduri de reprezentare ºi
control politic la nivel comunitar se aflã încã în curs de elaborare, în acord cu
evoluþia unor forme noi ale democraþiei la nivel european. Referitor la analiza
partidelor politice europene, un interes deosebit prezintã studiul noþiunii de re-
prezentare socialã, din perspectiva internaþionalizãrii ideilor ºi reformelor poli-
tice aflate, uneori, în legãturã mediatã cu factori economici. Pentru politologi,
ideea existenþei unui „referenþial global“ constituie o provocare teoreticã impor-
tantã, mai ales pentru comunitatea experþilor care ar trebui sã delimiteze sche-
mele cauzale de cele simbolice reprezentative.

Conform teoriei politice, reprezentarea politicã pune problema corpului de
reprezentanþi, aleºi de popor, care „þin locul“, „decid pentru“, având o forþã sim-
bolicã deosebitã5 ºi care dau o adevãratã „dimensiune magicã“ reprezentãrii.
Problemele centrale ale reprezentãrii sunt aºadar cele legate de întrebãrile „pen-
tru ce?“, „cum?“ ºi „cu ce efect?“ se realizeazã acest proces al reprezentãrii, ceea
ce înseamnã, de fapt, punerea problemei legitimitãþii, responsabilitãþii ºi eficien-
þei partidelor politice europene.

Ideea Europei este o realitate, dar ºi un simbol ºi, mai ales în ultima jumãtate
de secol, o construcþie politicã. În Europa, procesul identitar reflectat la nivel po-
litic a cunoscut mai multe modalitãþi de manifestare: raportarea la un trecut co-
mun, identificarea frontierelor sau cea în raport cu „ceilalþi“ din afara Europei.

În ultimul timp, una din problemele importante a fost aceea a consolidãrii
identitãþii europene, Comisia Europeanã punând explicit problema faptului cã
instituþiile europene, mai ales partidele politice europene din Parlamentul Euro-
pean, sunt în acelaºi timp constructorii Uniunii Europene, mediatorii ºi proiec-
tanþii ei. În acest context, s-a subliniat cã identitatea europeanã se construieºte
permanent, implicând totodatã nevoia de coerenþã ºi continuitate politicã.
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Aspecte ale relaþiei partidelor politice europene
cu alte forme participative

În anii ’70, cercetãrile lui Jürgen Habermas au pus în evidenþã conceptul de
„spaþiu public“6 care atrãgea atenþia asupra refuzului reprezentãrii, mai ales din
partea grupurilor sociale purtãtoare ale noilor valori, ignorate de partide (de
exemplu miºcarea ecologicã). Pe de altã parte, s-a manifestat ºi tentativa repre-
zentãrii directe, prin experþi, deveniþi interlocutori în luarea deciziilor. Toate
aceste dezbateri au subliniat nevoia rediscutãrii conceptului tradiþional de repre-
zentare, abordându-se distincþia între sistemul politic reprezentativ ºi sistemul
politic funcþional.

În anii ’80, a dominat preocuparea pentru democraþia participativã ºi delibe-
rarea la nivel comunitar, precum ºi pentru comunicarea socialã ºi politicã su-
puse criteriilor discursivitãþii ºi publicitãþii, distincþiei între opinia publicã/ex-
pertiza ºtiinþificã/decizia politicã.

În teoria integrãrii europene se apreciazã cã, în prezent, Uniunea Europeanã
se confruntã cu dilema articulãrii eficacitãþii sistemului cu participarea cetãþe-
nilor care reclamã caracterul tehnocratic ºi lipsa de transparenþã a sistemului.

Majoritatea teoreticienilor subliniazã cã sistemul politic comunitar, bazat pe
principiile democraþiei majoritare, al reprezentativitãþii prin proces electoral va
trebui sã se adapteze exigenþelor sistemelor politice consensuale ºi corporatiste.
În sistemele consensuale, deciziile centrale se iau în unanimitate, prin apropiere
consensualã ºi prin cãutarea majoritãþii. Aceste noi sisteme implicã existenþa
unor grupuri de interese cu capacitãþi organizaþionale deosebite ºi sisteme de re-
prezentare menite a realiza echilibrul instituþional (checks and balances). În
acest scop, Comisia Europeanã a finanþat întãrirea grupurilor formate din cetã-
þeni, întrucât grupurile private dispun de resurse importante.

Din aceastã perspectivã, partidele politice europene au un rol ºi o respon-
sabilitate politicã deosebite. În condiþiile în care partidele politice nu ar oferi
oportunitãþi de angajare ºi participare a cetãþenilor în procesul politic, grupurile
de interese ar reprezenta o alternativã, ca formã de democraþie asociativã. În
acest context, aceste asociaþii, mai ales sindicatele, ar putea întãri mecanismele
de reacþie ºi participare ºi egalitatea politicã, ar putea ameliora echitatea distri-
butivã, conºtiinþa civicã, performanþa economicã ºi rolul statului.

În acelaºi timp, existã însã ºi numeroase implicaþii negative ale acestei parti-
cipãri a partenerilor sociali la procesul codecizional de la nivelul Uniunii Euro-
pene, întrucât este foarte dificilã obþinerea consensului, a unor poziþii comune
constructive, ceea ce a dus la crearea unor organizaþii sectoriale (pe lângã cele
trassectoriale, tip Uniunea Confederaþiilor Lucrãtorilor Industriali sau Centrul
European al Întreprinderilor Publice, Masa Rotundã a Industriaºilor 1957 etc.).
Totuºi, Uniunea Europeanã a încercat sã asocieze aceste interese economice ºi
civice la procesul decizional, Comitetul Economic ºi Social (CES) fiind înscris
în Tratat ca reprezentând categorii economice ºi sociale din Europa, realizând
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astfel echilibrul instituþional necesar. Unii îl considerã un adevãrat parlament
asociativ, forum al societãþii civile europene. Teoreticienii apreciazã cã demo-
craþia asociativã este însã vulnerabilã la influenþa dirijatã a celor care dispun de
resurse financiare ºi lobby, balansate de mecanismele de control de care dispune
Uniunea Europeanã. De aceea, partidele politice europene deþin rolul politic de-
cisiv, fiind principalele reprezentante ale intereselor cetãþenilor europeni.

Parlamentul European este deschis acestor grupuri de interese civice, în func-
þie de care partidele politice îºi readapteazã ºi legitimeazã politicile, consoli-
dându-ºi credibilitatea ºi eficienþa politicã. Grupurile de interese completeazã
astfel rolul fundamental pe care îl au partidele politice în reprezentarea politicã
ºi apropie Uniunea Europeanã de nevoile cetãþenilor. În Cartea Albã asupra gu-
vernãrii europene, elaboratã de Comisia Europeanã în 2001, se menþioneazã re-
forme importante ale procesului de consultare ºi participare a cetãþenilor la pro-
cesul construcþiei europene, punând bazele unei adevãrate „culturi a consultãrii“,
cu norme bine stabilite.

Coordonate ale evoluþiei partidelor politice europene

Trecerea de la etapa naºterii partidelor europene (nascent Europarties) la cea
a manifestãrii plenare ºi reale a partidelor europene este încã un proces în curs
de desfãºurare. Tendinþele evoluþiei acestui proces pun în evidenþã extinderea ro-
lului partidelor politice europene, atât în cadrul sistemului instituþional euro-
pean, cât ºi la nivel naþional, mai ales dupã 1996. Schimbarea paradigmei de
funcþionare a fost, în principal, rezultanta transformãrilor instituþionale ale Parla-
mentului European, care a devenit un for important al dezbaterilor legislative.

Cercetãtorii au elaborat mai multe posibile scenarii ale evoluþiei nivelului eu-
ropean al partidelor politice: unii opteazã pentru o dezvoltare pe palier transna-
þional care ar implica reflectarea politicilor la nivel naþional, iar alþii pun în evi-
denþã posibilitãþile afirmãrii unor partide politice cu adevãrat europene capabile
a reflecta clivajele actuale specifice comunitãþii europene.

Mulþi teoreticieni au remarcat faptul cã profundele transformãri care vor avea
loc la nivel politic vor fi determinate de modul în care se va defini întreaga arhi-
tecturã instituþionalã europeanã (tendinþa spre parlamentarism sau un sistem de
tip prezidenþial). Dezbaterile Convenþiei Europene au pus în evidenþã perspec-
tive variate asupra acestei evoluþii ºi mai ales nevoia afirmãrii eficacitãþii par-
tidelor politice europene. Dificultãþile majore vor fi legate de relaþiile dintre cen-
tru ºi palierele naþionale, de definirea unor programe politice largi (tip catch-all)
menite a se adresa unor electorate foarte eterogene, de relaþiile cu organizaþiile
extraparlamentare.

Modalitatea de reflectare ºi încorporare a unor interese, adesea conflictuale,
devine ºi mai complexã ca urmare a existenþei unui sistem de partide europene
de tip multipartidist care cuprinde partide cu orientãri politice diferite, care re-
flectã clivaje economice, sociale ºi culturale de mare diversitate: religie, limbã,
etnicitate, regionale etc. (spre deosebire de sistemul de partide federal, din SUA,
care este de tip bipartid). În acest context, una din problemele importante ale
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evoluþiei sistemului de partide europene va fi legatã de numãrul ºi tipologia
acestora, în acord cu viitoarea redesenare a Uniunii Europene. Ancorarea acestui
sistem în actuala realitate europeanã, reflectarea noilor clivaje7 vor depinde, în
mod esenþial, de modul specific în care se vor reconfigura forþele politice la nivel
naþional ºi european, care nu întotdeauna sunt conforme teoriilor tradiþionale de
abordare a acestei realitãþi. Din aceastã perspectivã, problema va consta în mo-
dul în care se vor combina identitãþile ºi multiplele loialitãþi politice cu diferen-
þierile teritoriale ºi instituþionale ºi, mai ales, cum se vor adapta instituþiile la
transformãrile rapide ale societãþii.

Procesul omogenizãrii culturale ºi revitalizarea afirmãrii identitãþilor vor pune,
de asemenea, probleme deosebite definirii actuale a claselor sociale, implicit a
bazelor electorale ale partidelor. În concluzie, unii teoreticieni considerã cã are
loc o redefinire ºi consolidare a clivajelor centru/periferie, stânga/dreapta. Însuºi
procesul integrãrii europene a creat un clivaj major în politica europeanã, euro-
penizarea constituind una din tendinþele fundamentale ale epocii contemporane,
în raport cu care s-au constituit mobilizarea ºi conflictele politice în Europa.
Grupurile de interese constituite în jurul acestei teme au dus la formarea unor
grupuri politice ºi noi partide politice. În plan ideologic, conflictul integra-
re/independenþã a luat forme ambigue, cum ar fi „mai multã economie de piaþã
pe plan intern/mai mult control politic la nivel european“. Toate aceste conflicte
variate au dat noi dimensiuni conflictului tradiþional stânga/dreapta, manifestându-se
forme multiple ale politizãrii acestora.

În acest amplu proces de manifestare a clivajelor la nivel european, se evi-
denþiazã câteva tendinþe majore: europenizarea politicilor naþionale pe axa stân-
ga/dreapta; internaþionalizarea procesului integrãrii europene pe axa su-
port/opoziþie faþã de integrare, ceea ce a pus în evidenþã dimensiunea naþionalã
a politicii la nivel european; europenizarea integrãrii europene astfel încât pro-
blemele integrãrii au fost reflectate la nivel politic european; externalizarea poli-
ticii europene, ceea ce a determinat elaborarea unui discurs public specific. Este
demn de remarcat faptul cã toate aceste tendinþe au în subsidiar clivajul
stânga/dreapta, ca dimensiune majorã a sistemului politic european.

Alþi teoreticieni subliniazã cã, în mod complementar, ar putea avea loc o frag-
mentare a partidelor politice, atât la nivel naþional, cât ºi european, deºi funda-
mentale vor rãmâne clivajele centru/periferie, integrare/euroscepticism. Refe-
ritor la relaþia dintre aceste clivaje, ele acþioneazã autonom, alþii susþin cã inte-
grarea ºi stânga/dreapta au fuzionat într-un singur clivaj sau cã ele sunt în relaþie,
dar nu au fuzionat.

În actualul context social-economic ºi instituþional, partidele politice euro-
pene reflectã, în parte, familiile politice tradiþionale (social-democratã, libera-
lismul, creºtin-democraþia, partidele naþionaliste), dar dimensiunea clasicã stân-
ga/dreapta nu poate acoperi multitudinea clivajelor care stau la baza confrun-
tãrilor politice. În cadrul aceloraºi familii politice, problema integrãrii europene
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a dus la manifestarea unor atitudini diferite (de exemplu conservatorii britanici,
creºtin-democraþii germani etc.), iar în cadrul partidelor naþionaliste ºi regiona-
liste sunt prezente orientãri variate (stânga, dreapta, extrema dreapta). Acestor
partide politice li se alãturã miºcãri sociale numeroase, legate, mai ales, de cli-
vajul sisteme autoritare/libertariene.

Dincolo de aceastã diversitate, sistemul politic european s-a constituit ºi va
evolua probabil pe douã dimensiuni fundamentale (stânga/dreapta, integra-
re/suveranitate), având la bazã clivajele economice ºi politice dominante. Con-
form acestor coordonate, spaþiul politic european cuprinde un bloc al stângii,
unul de centru-dreapta ºi altul al extremei drepte, de tip naþionalist, iar noile
configuraþii politice se vor stabili în urma alegerilor europene ce se vor desfãºura
în iunie 2004.

Alegerile europene

Studiile referitoare la deficitul democratic ºi la criza de legitimitate a institu-
þiilor europene au pus în evidenþã faptul cã modalitãþile de legitimare, mai ales
prin alegeri, se manifestã slab la nivel european, comparându-le cu cele de la ni-
vel naþional. Modelul democratic european nu se poate însã reduce la modali-
tãþile de reprezentare ºi participare democraticã specifice sistemelor naþionale.

Deficitul mobilizãrii electorale ºi rolul dominant al mizelor naþionale în des-
fãºurarea alegerilor europene au determinat considerarea lor ca alegeri de impor-
tanþã secundarã. Un rol deosebit în explicaþia acestei situaþii l-a avut modul în
care au fost percepute de cãtre electorat rolul Parlamentului European, oferta
politicã redusã în timpul campaniilor electorale, competitivitatea politicã scã-
zutã, precum ºi influenþa dominantã a mizei alegerilor naþionale. Totuºi, alege-
rile europene au reprezentat un moment specific de manifestare a democraþiei,
cu acest prilej exprimându-se atitudinea faþã de partidele tradiþionale ºi sistemul
politic, faþã de politica europeanã a guvernelor naþionale, faþã de elitele politice
ºi faþã de instituþiile europene. Mai mult, rezultatele alegerilor europene au o im-
portantã semnificaþie politicã, ele ducând la recompunerea sistemelor de partide,
la revizuirea strategiilor competiþiilor electorale sau la regândirea coaliþiilor de
guvernare (de exemplu Belgia, Austria în 1999).

Analiza celor cinci scrutinuri europene de pânã acum relevã legãtura dintre
alegerile europene ºi cele naþionale, scrutinul european constituind un adevãrat
„revelator“ al raporturilor dintre forþele politice în acel moment, o scenã politicã
ce oferã oportunitãþi de afirmare unor actori politici periferici ai sistemului sau
de lansare a noi protagoniºti politici (de exemplu ecologiºtii, partide de extremã
dreapta).

Cu prilejul alegerilor europene, cetãþenii Europei au fost chemaþi sã intervinã
direct în viaþa politicã ºi instituþionalã comunitarã, sã-ºi exprime adeziunea sau
atitudinea criticã faþã de procesul integrãrii europene. Analiza atitudinilor faþã de
Europa constituie totdeauna un prilej de a înþelege modalitatea în care cetãþenii
se raporteazã la Uniunea Europeanã. Compararea atitudinilor cetãþenilor din cele
27 de state membre a pus în evidenþã logicile sociale ºi politice care structureazã
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opiniile lor, studiate mai ales prin anchetele „Eurobarometru“, realizate înainte
ºi dupã alegerile europene. Ele au permis definirea noþiunii de european voter,
aflatã în atenþia cercetãtorilor europeni8.

Alegerile europene din 2004 au marcat începutul unei noi perioade în istoria
partidelor politice europene, consolidând poziþia acestora în cadrul Uniunii Eu-
ropene. În Comunicarea Comisiei Europene intitulatã „Alegerile europene din
2004“9 s-a menþionat cã partidele politice europene ar putea promova mai mult
ºi ar putea întãri participarea cetãþenilor la procesul democratic, atât la nivel eu-
ropean, cât ºi naþional. În document se sublinia cã scopul principal al acestei par-
ticipãri este limitarea clivajului dintre politicile naþionale ºi politica europeanã.
Alegerile europene din anul 2004 au fost primele alegeri ale Europei „celor 25“
care au pus în evidenþã moduri de organizare, mize politice diferite, tendinþe
esenþiale ale evoluþiei electoratelor europene, oferte electorale specifice ale par-
tidelor politice europene.

În perioada 1979-1994, alegerile europene confirmaserã o majoritate de stânga,
dar alegerile din 2004 au consolidat schimbãrile produse în anii ’90. Studiile re-
feritoare la votul posibil din 200410 þinuserã cont de scorurile electorale obþinute
de partidele politice naþionale, membre ale grupurilor politice europene, la ale-
gerile europene trecute, dar ºi la diferite alegeri care avuseserã loc pe plan
naþional. Un factor decisiv, cu valoare istoricã, a fost participarea la aceste ale-
geri a noilor state membre, care au produs schimbãri importante în evoluþia par-
tidelor politice europene.

Analiza rezultatelor alegerilor europene din 2004 a pus în evidenþã faptul cã
alegãtorii s-au raportat, în primul rând, la politicienii din þara lor ºi cã problemele
europene au constituit o mizã mai puþin importantã. Una din cauze ar fi cã parti-
dele politice s-au referit, în general, la atitudinea faþã de politica europeanã, dar
nu au abordat concret problemele viitorului integrãrii. De aceea, votul nu a avut
o componentã europeanã importantã. Singurele formaþiuni politice care au pre-
zentat o atitudine clarã, concretã asupra problemelor europene au fost forþele po-
litice mici, radicale. Acest „vot expresiv“ nu a avut însã o audienþã deosebitã la
nivel naþional.

Cercetãrile Eurobarometrului11, realizate înaintea alegerilor, arãtau cã votan-
þii erau, iniþial, favorabili integrãrii europene (79%), iar majoritatea (55%) îºi ex-
primase încrederea în instituþiile comunitare, în timp ce absenteiºtii aveau încre-
dere redusã (39%). Conform studiilor, datele atestau faptul cã existã o legãturã
între participarea la alegerile europene ºi atitudinea favorabilã faþã de procesul
integrãrii europene12. „Culoarea politicã“ a votului a exprimat diferitele faþete
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ale comportamentului electoral, acordându-se fie un „vot sancþiune“, fie un „vot
proeuropean“. Identificarea „votului proeuropean“ a fost foarte dificilã, nepu-
tându-se face decât corelaþii indirecte cu votarea unor partide politice naþionale
care au exprimat o poziþie clarã faþã de anumite probleme europene.

Cercetãrile au pus în evidenþã faptul cã întinderea ºi diversitatea ofertei elec-
torale a partidelor politice au influenþat gradul de înþelegere a mizelor europene.
În anul 2004, au fost peste 940 liste, pe care au fost înscriºi 14.670 candidaþi.
Numãrul listelor a variat de la þarã la þarã, iar media a fost de 28 liste pe circum-
scripþie (Austria ºi Malta au avut 7 liste, Cipru – 9, Lituania – 12, Suedia – 20,
Cehia – 31, Franþa – 168). În acest context, oferta electoralã a fost foarte variatã
(ceea ce a avut efecte imprevizibile). În unele situaþii, ea a mãrit posibilitatea ale-
gãtorilor de a selecta, în altele a dus la scãderea participãrii la vot. Acest lucru ar
putea fi confirmat de faptul cã absenteismul a fost ridicat în þãrile în care oferta
electoralã a fost mare.

O altã caracteristicã a alegerilor europene din anul 2004 a fost faptul cã opini-
ile publice au avut la bazã un nivel scãzut de informare ºi au fost polarizate. Cer-
cetãrile au pus în evidenþã cã datele pe care le deþineau alegãtorii despre proble-
mele europene ºi Parlamentul European erau difuze ºi învechite, iar campaniile
electorale nu au stimulat interesul de cunoaºtere, nu au mobilizat alegãtorii. Cer-
cetãtorii au afirmat cã aceastã situaþie s-a datorat mai ales nivelului scãzut de cu-
noºtinþe referitoare la procesul integrãrii europene.

Studiile au arãtat cã, totuºi, europenii cunoºteau instituþiile europene ºi acor-
dau o importanþã deosebitã Parlamentului European13. Din aceste date s-a putut
aprecia cã notorietatea instituþiilor nu este relevantã pentru elaborarea unor con-
cluzii legate de cunoaºterea realã a acestora, pentru aprecierea legitimitãþii acþiu-
nii lor. Deºi europenii îºi exprimau încrederea în Parlamentul European, ei nu
cunoºteau exact rolul acestuia, considerând mai important guvernul sau par-
lamentul naþional.

Creºterea absenteismului, a euroscepticismului a arãtat atitudini politice in-
stabile faþã de integrarea europeanã. În acelaºi timp, opiniile faþã de procesul in-
tegrãrii s-au cristalizat ºi organizat urmând linia unor clivaje puternice, cu funda-
mente culturale, sociale ºi politice. Atitudinea faþã de Europa a fost structuratã
pe dimensiunile statutului social, cei defavorizaþi având o atitudine mai favora-
bilã UE. Variaþii importante ale opiniilor au apãrut în funcþie de vârsta ºi sexul
alegãtorilor. Clivajele sociale ºi naþionale cristalizate în opinia europenilor con-
stituie elemente importante de luat în considerare în procesul comunicãrii în tim-
pul campaniilor electorale pentru alegerile europene14. Studiul campaniilor elec-
torale pentru alegerile europene din anul 2004 a pus în evidenþã un paradox: deºi
miza europeanã era de o mare importanþã pentru multe state membre, alegerile
europene au fost abordate cu indiferenþã15.
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Aceste alegeri europene au avut caracteristicile unor alegeri naþionale ºi au
fost influenþate de contexte naþionale, care le-au redus vizibilitatea. Alegerile eu-
ropene din 2004 s-au desfãºurat într-un moment istoric al evoluþiei integrãrii eu-
ropene, legat de implicarea Europei în rãzboiul din Irak. În acest context, pentru
electorat, totuºi, mizele naþionale au prevalat faþã de mizele europene. În Grecia,
dezbaterile au fost dominate de rolul þãrii în organizarea Jocurilor Olimpice de
la Atena; în Letonia, subiectul central a fost minoritatea rusã; în Polonia, criza
politicã internã a dominat dezbaterile. În contextul recesiunii mondiale, proble-
mele economice au fost dezbãtute în majoritatea þãrilor europene.

Multe analize au remarcat faptul cã mass-media nu a acordat o atenþie deose-
bitã alegerilor europene, ceea ce a contribuit la creºterea absenteismului16. Dez-
baterile atonice ºi lipsa vizibilitãþii au fost elemente caracteristice ale campani-
ilor electorale pentru alegerile europene din 200417. Mulþi europeni (42%) au de-
clarat cã mass-media informeazã prea puþin despre Uniunea Europeanã, confir-
mând studiile anterioare ce arãtaserã cã slaba implicare cognitivã a cetãþenilor
are consecinþe asupra aºteptãrilor ºi atitudinilor lor faþã de Europa18.

Cercetãrile Eurobarometrului din anul 2004 au arãtat cã s-a manifestat, totuºi,
un interes deosebit pentru anumite domenii cu dimensiune transnaþionalã: lupta
împotriva terorismului, a traficului de persoane, a criminalitãþii ºi exploatãrii;
politica externã ºi de securitate a Europei; dezvoltarea cercetãrii; imigraþia etc.
Alte domenii au fost considerate de competenþa dominantã a statelor (apãrare,
sãnãtate, securitate socialã, poliþie etc.).

Clivajele existente între modelele de structurare a opiniilor europenilor refe-
ritoare la deciziile politice au pus în evidenþã existenþa unui model bazat pe „sta-
tul-naþiune“, legat de domeniile apãrãrii sau ale politicilor sociale ºi culturii, sau
a unui „model comunitar“, legat de domeniile cu dimensiuni transnaþionale. A-
ceste clivaje au avut la bazã neliniºtile referitoare la pericolul pierderii identitãþii
naþionale ºi a avantajelor conferite de modelul „statului-naþiune“ protector.
Comportamentul electoral s-a bazat, aºadar, pe logici diferenþiate, întemeiate pe
atitudini diferite faþã de probleme europene specifice. Raportarea pozitivã faþã
de procesul integrãrii europene a avut caracteristici determinate de încrederea în
valorile europene, în viitorul Europei.

Alegerile europene din 2004 au pus în evidenþã complexitatea ºi dificultãþile
constituirii spaþiului public ºi politic european, ce funcþioneazã pe multiple nive-
luri, care au la bazã articularea dintre nivelul naþional ºi cel european.

Pentru alegerile din 2009, partidele politice europene au încercat sã se afirme
independent de activitatea grupurilor politice din Parlamentul European, prin
participarea liderilor lor la campaniile electorale, promovând principalele teme
europene ºi problemele lor politice. De-a lungul timpului au existat tentative de
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a prezenta liste transnaþionale în diferite þãri (de exemplu Franck Biancheri a fost
candidat pe liste în Spania, Franþa, Olanda, obþinând 400.000 de voturi), dar ex-
perienþa nu a fost extinsã. Modificãrile Regulamentului comunitar referitor la fi-
nanþarea partidelor politice europene, adoptate în anul 2007, au permis crearea
fundaþiilor politice europene, care vor duce la creºterea flexibilitãþii în gestio-
narea fondurilor ºi în finanþarea unor activitãþi electorale pentru campaniile din
anul 2009.

Succesul partidelor mici în alegerile din iunie 2009 a arãtat cã nici politica
de centru-dreapta, nici cea de centru-stânga nu vor avea puterea de a domina
noul Parlament European. Aceasta este concluzia unui studiu fãcut de profesorul
Simon Hix19 de la ºcoala de Economie din Londra. Simon Hix considerã cã în
alegerile europene din iunie „partidele de centru-dreapta au câºtigat, iar cele de
centru-stânga au pierdut clar“. În plus, el aratã cã cifrele noului Parlament impun
marilor grupuri politice sã coopereze în vederea obþinerii majoritãþii necesare
adoptãrii noilor legi.

Explicând aceste rezultate, Simon Hix a remarcat faptul cã alegerile pentru
Parlamentul European „au tendinþa sã se desfãºoare în mijlocul unor cicluri de
alegeri naþionale, situaþie în care partidele mici din opoziþie au întotdeauna de
câºtigat“20. Profesorul Hix se declarã surprins de „coeziunea“ dintre grupurile
politice în mandatul 2004-2009: „În timp ce votarea în plen, conform directive-
lor partidelor, a crescut, votarea conform intereselor naþionale a scãzut, astfel încât
în mandatul 2004-2009 principalele grupuri politice de la Parlamentul European
au fost mai apropiate între ele decât democraþii ºi republicanii din Congresul
american“.

Programele politice europene — expresie a atitudinilor
electoratului european

Conceptul cetãþeniei europene prevede dreptul cetãþenilor de a alege repre-
zentanþii în Parlamentul European, în statul membru în care îºi au reºedinþa, cir-
cumscripþiile electorale corespunzând zonelor geografice. Studiul geografiei
electorale la nivelul alegerilor europene a pus în evidenþã tendinþe diverse în
funcþie de zonele urbane, rurale ºi de modul concret în care se constituie, treptat,
marele spaþiu public european.

Deºi rolul instituþiilor europene ºi al Parlamentului European a crescut consi-
derabil, interesul electoratului pentru alegerile europene a scãzut în ultimul timp
(conform datelor SOFRES, în Franþa, în anul 1984, interesul pentru alegeri era
de 59%, iar în anul 1999 de 45%). Din punct de vedere ideologic, vechiul clivaj
stânga/dreapta a dobândit coordonate noi de definire, fiind deseori considerat de-
pãºit de teoreticieni ºi de opinia publicã. Ca urmare, vechile apartenenþe ideolo-
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gice au cunoscut o adevãratã crizã de identitate. Din punct de vedere social, ve-
chea ºi puternica polaritate stânga/dreapta a fost înlocuitã de clivaje plurale ale
unor societãþi cu mobilitate, greu descifrabile din punct de vedere sociologic. A-
ceste schimbãri semnificative au modificat modurile ºi gradul de reprezentare
politicã. Mobilitatea, circulaþia permanentã a populaþiilor au influenþat vechile
identitãþi politice puternice ºi permanente, spaþiile identitare schimbându-se în
mod considerabil.

În acest context, problemele europene s-au inserat în spaþii culturale diverse,
cu viziuni diferite asupra viitorului, cu deschideri diferite faþã de celãlalt, cu gra-
de variate de încredere în stat ºi în schimbare. Partidele politice europene au avut
un rol deosebit în realizarea dezbaterii democratice în cadrul Uniunii Europene,
iar alegerile europene au dat posibilitatea cetãþenilor de a participa la viaþa po-
liticã comunitarã. În etapa actualã a evoluþiei lor, partidele politice europene au
dobândit un statut clar care le-a conferit un rol sporit, fiind recunoscut specificul
lor de entitãþi multinaþionale, cu organizare ºi coerenþã aparte.

Alegerile europene au constituit un prilej de a înþelege ºi analiza atitudinile,
preferinþele, percepþiile europenilor faþã de procesul integrãrii europene — ele-
mente importante ale culturilor politice legate de integrare, dar ºi ale electo-
ratului european. Aceste culturi au variat de la þarã la þarã ºi au avut originea în
modelele naþionale ale valorilor politice ºi în clivajele socio-politice specifice,
variind odatã cu etapele construcþiei europene.

În cadrul procesului electoral european, cetãþenii europeni au avut ocazia sã
exprime adeziunea la sau respingerea procesului integrãrii europene. Studiul
evoluþiei acestor atitudini, mai ales prin rezultatele anchetelor Eurobarometru,
au vizat analiza gradului de susþinere a unificãrii Europei, a apartenenþei þãrilor
la Uniunea Europeanã, a percepþiei beneficiilor acestei integrãri. Aceste atitudini
au fost ºi vor fi reflectate în programele electorale ale partidelor politice euro-
pene, mai ales în campaniile electorale europene.

Dinamica indicatorilor a arãtat o puternicã susþinere a procesului integrãrii în
anul 1979, urmatã de o scãdere semnificativã (în funcþie de creºterea ºomajului
sau de ritmul creºterii PIB). Este demn de remarcat faptul cã evoluþia acestor in-
dicatori s-a aflat în relaþie directã, deºi în timp, cu evoluþia macroeconomicã.

În anii ’90 s-a manifestat o conºtientizare a fenomenului de crizã economicã
ºi a efectelor extinderii Uniunii Europene, ceea ce a dus la scãderea opiniilor fa-
vorabile. Creºterea economicã din perioada 1997-1998 a antrenat un optimism
al europenilor, dar anul 1999 a adus o nouã modificare, în sens negativ, dupã de-
misia Comisiei Santer sau criza din Kosovo. Aceastã reacþie a variat însã de la
þarã la þarã, specialiºtii afirmând cã nu existã încã o adevãratã opinie publicã eu-
ropeanã, dezbaterile publice fiind organizate la nivel naþional.

Totuºi, la alegerile europene din anul 1999, a fost prezentã mai puternic ten-
dinþa de europenizare a manifestãrilor electorale. Germania, Franþa, Belgia, Ita-
lia, Olanda au fost þãrile care au susþinut puternic procesul construcþiei europene,
deºi opinia publicã a fost oscilantã. Dupã integrarea în Uniunea Europeanã, în
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Grecia, Danemarca europenismul a crescut considerabil în ultima perioadã, ca ºi
în Spania, Portugalia. În þãri precum Finlanda, Austria ºi Suedia nivelul susþine-
rii europene a fost scãzut. Analiza atitudinilor faþã de Uniunea Europeanã aratã
existenþa constantã a unei susþineri de nivel mediu, ceea ce a reprezentat un
„consens permisiv“, dar ºi existenþa unei indiferenþe faþã de problemele euro-
pene. Datele au arãtat însã cã nivelul mediu de susþinere a variat în mod conside-
rabil, în funcþie de domeniile de interes, ceea ce relevã un mod de structurare a
atitudinilor faþã de procesul integrãrii. În prim-planul preocupãrilor s-au aflat po-
litica externã, lupta contra terorismului ºi drogurilor, ajutorul umanitar, cerce-
tarea, protecþia mediului, moneda unicã. Alte probleme au fost apreciate ca fiind
de competenþa statelor (învãþãmânt, culturã, apãrare, media, protecþie socialã etc.).
Aceste analize au pus în evidenþã clivajul dintre modelele de decizie politicã:
modelul stat-naþiune (în domeniul apãrãrii, culturii, învãþãmântului etc.) ºi mo-
delul comunitar care s-a impus în domeniul economic, moneda, politica externã.
Teoreticienii considerã cã acest clivaj s-ar putea explica, în parte, prin dorinþa de
a pãstra identitatea, mai ales culturalã, ºi prin teama de a pierde avantajele so-
ciale conferite de statul social.

Rezultatele oferite de anchetele europene au arãtat cã opiniile electoratului
european au o slabã structurare cognitivã, rãspunsurile arãtând necunoaºterea in-
stituþiilor europene de cãtre o parte importantã a europenilor. Analiza motivaþiei
votului confirmã faptul cã problemele europene nu mobilizeazã în aceeaºi mãsu-
rã ca mizele naþionale ºi cã ele nu sunt cunoscute suficient de electorat. S-a con-
statat, de asemenea, cã nivelul cultural, veniturile ºi statutul social duc la forma-
rea unei opinii favorabile faþã de integrarea europeanã.

Cercetãrile au pus în evidenþã faptul cã factorii determinanþi ai atitudinilor au
fost legaþi de influenþa microgrupurilor, prezentarea mediaticã, iar clivajul stân-
ga/dreapta nu a avut o relevanþã deosebitã. Studiile au arãtat o relativã indepen-
denþã între clivajele partizane tradiþionale ºi clivajele referitoare la Europa, deºi
situaþia indicelui de corelaþie a variat de la þarã la þarã. Unii analiºti au subliniat
manifestarea nevoii „europenizãrii“ clivajelor stânga/dreapta ºi internalizãrii
clivajelor referitoare la problema europeanã. Conform opiniei altor teoreticieni,
clivajele tradiþionale, dominante la nivel naþional, nu se activeazã în alegerile
europene, atitudinea faþã de problemele europene având subdiacente alte tipuri
de clivaje socio-politice, reprezentãri sociale legate de probleme specifice (vi-
ziuni asupra viitorului, perspective etnocentriste sau cosmopolite etc.).

Partidele politice europene:
esenþiale pentru democraþia europeanã

Partidele politice europene sunt organizaþii politice relativ durabile, dar cu
zone teritoriale greu de definit, variabile, cu lideri care nu sunt aleºi în mod di-
rect de întreg electoratul european. Partidele politice europene au trãsãturi dis-
tincte, în raport cu partidele politice clasice, neavând militanþi care aderã direct
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la organizaþie, nici surse de finanþare similare sau programe legislative clare, Co-
misia Europeanã având dreptul la iniþiative legislative. Deºi se constituie pe baza
unor logici naþionale, ele decid în funcþie de logica transnaþionalã. Aceste ele-
mente distincte marcheazã puternic relaþia dintre partidele politice europene ºi
alegãtori, deºi ele au un rol esenþial în luarea deciziilor europene. Partidele poli-
tice europene constituie, aºadar, un mod specific de reprezentare politicã a cetã-
þenilor europeni. Complexitatea sistemului politic comunitar impune coexistenþa
mai multor modalitãþi de reprezentare (guverne, parlamente naþionale, partide
politice etc.)21.

Parlamentul European reprezintã, el însuºi, un cadru instituþional unic care
reuneºte actori politici diferiþi, punând într-un context specific problema repre-
zentãrii politice, în raport cu tipurile de reprezentare cunoscute. Din perspectiva
delegãrii, reprezentarea este autorizarea datã ex ante unei persoane de a acþiona
în numele alteia ºi mijloacele de control/sancþionare ex post ale activitãþii repre-
zentantului. În acest context, s-a pus încã de la început problema analizãrii mo-
dului în care s-a îndeplinit mandatul de parlamentar european22 ºi a relaþiei din-
tre mandatat ºi mandatar. O atenþie deosebitã a fost acordatã analizei activitãþii
desfãºurate în timpul reprezentãrii ºi a specificului muncii parlamentare în ca-
drul grupurilor politice ale Parlamentului European23.

Reglementarea juridicã a activitãþii partidelor politice europene în Parlamen-
tul European a avut un rol important pentru dezvoltarea lor ulterioarã24. Activi-
tatea partidelor ºi a grupurilor politice europene s-a desfãºurat uneori pe baza
unor reguli practice, informale, fiind dominatã de miza puterii ºi de raporturile
interpersonale. În anumite momente însã, au devenit esenþiale reglementãrile ju-
ridice (lex politica), care au dat coerenþã activitãþii, au oferit puncte de reper
obligatorii, au clarificat rolul lor în sistemul politic comunitar. Reglementarea
activitãþii partidelor politice, în general, a fost legatã de evoluþia lor concretã,
având un caracter specific, foarte complex25. Evoluþia partidelor politice ºi re-
glementarea activitãþii lor la nivel european reprezintã un domeniu interesant,
nou, al cercetãrii ºi practicii politice26.

În acest context, mai larg, cercetãrile au putut distinge o tipologie a depu-
taþilor europeni: unii europarlamentari sunt foarte deliberativi, activi în dez-
bateri; alþi deputaþi sunt pliaþi pe rolul legislativ, pe aspectele tehnice; alþii sunt
purtãtori de cuvânt al problemelor concrete ale alegãtorilor, fiind foarte critici,
având comportamentul unor „tribuni“ etc.

Din perspectiva electoratului, pentru evaluarea activitãþii europarlamentarilor
este necesarã cunoaºterea acestei activitãþi de cãtre alegãtori, astfel încât ale-
gerile europene sã devinã o reacþie de rãspuns sau de sancþionare prin vot. Datele
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cercetãrilor aratã cã cetãþenii europeni nu sunt încã pe deplin informaþi în legã-
turã cu activitatea reprezentanþilor lor în Parlamentul European, manifestând
adesea un dezinteres puternic faþã de alegerile europene27.

Studiile referitoare la reprezentarea politicã în Uniunea Europeanã au pus în
evidenþã, în ultimii ani, relaþia complexã dintre cetãþeni ºi aleºii lor în Parlamen-
tul European, relaþiile dintre parlamentarii europeni ºi interesele naþionale, pre-
cum ºi modul în care cetãþenii percep procesul integrãrii europene. Conform
unei definiþii generale a partidelor politice europene, ele reprezintã „popoarele
statelor reunite în Comunitate“28, fiind legate, aºadar, de alegãtorii europeni ºi
de activitatea celor care le reprezintã, europarlamentarii.

În acest context, un rol important îl au caracteristicile socio-economice ale
parlamentarilor (sex, vârstã, origine geograficã, nivel de educaþie, categorie so-
cio-profesionalã etc.) ºi modul în care aceºtia au legãturã cu cei pe care îi re-
prezintã. Încã din anii ’90 au fost realizate numeroase studii referitoare la aceste
teme, aºa cum au fost programele de cercetare pre ºi postelectorale referitoare la
alegerile europene, iniþiate de Universitatea Oxford în 1994, 1996, 199929.

În anul 2009, nu puþine au fost criticile la adresa ponderii reprezentãrii femi-
nine, atât în poziþiile eligibile din Parlamentul European, cât ºi în alte instituþii,
cu precãdere în sânul noii Comisii Europene, prezidatã de preºedintele reînvestit
Jose Manuel Barroso. Studiile referitoare la activitatea deputaþilor europeni au
pus în evidenþã variaþii naþionale ale rãspunsurilor lor, legate de întrebarea dacã ei
reprezintã în Parlamentul European interesul þãrii lor sau interesul comun european30.

O altã problemã importantã a fost aceea a determinãrii modului în care se de-
fineºte politica parlamentarã europeanã, dacã partidele europene au rolul decisiv
în raport cu poziþiile naþionale ale deputaþilor ºi dacã deputaþii europeni, parti-
dele europene þin cont de preferinþele alegãtorilor. O temã de studiu aparte a fost
determinarea modului în care alegãtorii europeni percep diferenþele dintre poli-
ticile partidelor politice europene ºi cum percep ei relaþia dintre aspectele na-
þionale ºi cele europene ale activitãþii acestora.

Alte cercetãri au analizat procesul identificãrii politice a cetãþenilor Uniunii
(ceea ce specialiºtii numesc we-feelings), sentimentul comunitãþii, gradul de ac-
ceptare a politicii comunitare, încrederea ºi mândria de a fi cetãþeni europeni. Un
interes special a fost acordat relaþiilor dintre Parlamentul European ºi parlamen-
tele naþionale în procesul integrãrii europene31.
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Alegerile europene au constituit un moment deosebit pentru înþelegerea ºi
studierea atitudinilor, preferinþelor, percepþiilor ºi cunoºtinþelor pe care cetãþenii
europeni le au în legãturã cu procesul integrãrii europene, ceea ce specialiºtii au
numit „culturi politice referitoare la integrarea europeanã“32. S-a constatat cã
aceste culturi variazã de la þarã la þarã, dar ºi în interiorul fiecãrei þãri, în funcþie
de fiecare segment al populaþiei. Culturile au evoluat în strânsã legãturã cu mo-
delele naþionale ale valorilor politice ºi cu clivajele socio-politice existente în
acea þarã. O preocupare deosebitã a fost aceea de a identifica stabilitatea, consis-
tenþa ºi coerenþa atitudinilor cetãþenilor faþã de integrarea europeanã33.

În vederea înlãturãrii sentimentului existenþei unui real deficit democratic, la
care ºi partidele politice europene, prin specificitatea lor, contribuie, se impune
consolidarea rolului partidelor politice transnaþionale ºi a organizaþiilor euro-
pene, denumite nu fãrã însemnãtate „adevãratele curele de transmisie ale Uniu-
nii“. Se impune, de asemenea, promovarea liderilor europeni, ca adevãraþi lideri
continentali, a programelor electorale europene, a campaniilor electorale europe-
ne, dezvoltarea unei agende politice europene.
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