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“Valori Comune”
Obiectivul principal al acestui proiect este de a promova valorile Europene, cum ar fi statul de
drept, democrația, transparența, libertatea presei, egalitatea și solidaritatea în statele membre din
estul și centrul Europei și în potențialele viitoare țări membre. Mai mult, obiectivul proiectului a
fost de a încuraja participanții să devină cetățeni activi și să se implice în procesul democratic la
nivel local, național și internațional. Considerăm că este extrem de important să întrebăm cetățenii
despre atitudinea lor față de UE și valorile acesteia, iar în același timp, să îi încurajăm în a
identifica provocările cu care se confruntă și, acolo unde e posibil, să ofere soluții.
Ne-am propus să atingem aceste obiective prin implementarea unor evenimente de dezbatere
interactive care au explorat subiecte legate de UE, cum ar fi utilizarea fondurilor UE,
sustenabilitatea, viitorul UE, atitudinile cetățenilor față de aderarea la UE, dar și despre valori și
instrumentele de cetățenie activă. Proiectul a încurajat, de asemenea, perspectiva cetățenilor
asupra Uniunii Europene ca o comunitate cu valori comune și a acordat o atenție deosebită
implicării active a cetățenilor, atât prin metode consacrate, cât și prin metode noi, precum tururi
ghidate și concursuri. În cadrul acestor activități, ne-am propus să implicăm participanții într-un
proces de gândire creativă cu privire la provocările majore ale UE și să le cerem părerea cu privire
la modalitățile de abordare a acestor provocări. În plus, am construit un chestionar care a fost
lansat de partenerii din proiect cu privire la provocările cu care se confruntă UE și viziunea
oamenilor asupra UE.
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Partenerii participanți
Transparency International Hungary
Fundația Transparency International Ungaria
a fost înregistrată în octombrie 2006 și i-a fost
acordat statutul de „Filială în formare” a
Transparency International (TI) în mai 2007,
devenind membru cu drepturi depline în 2009.
Obiectivul nostru ca organizație independentă este să contribuim la lupta împotriva corupției, la
promovarea transparenței și responsabilității în guvernare, la transparentizarea alocării fondurilor
publice și la îmbunătățirea accesibilității informațiilor de interes public.
TI Ungaria a participat la proiect în calitate de coordonator. Au fost organizate 12 evenimente, cu
peste 600 de înscrieri. Evenimentele au oferit o bună oportunitate de a discuta despre rolul,
valorile și viitorul Uniunii Europene. Mai mulți politicieni și academicieni de renume și-au
împărtășit experiențele și opiniile cu privire la bugetul UE, libertatea presei, statul de drept,
identitatea europeană, activitățile organizațiilor UE în lupta împotriva corupției și lupta împotriva
știrilor false în contextul pandemiei. Având în vedere contextul epidemiologic, au avut loc tururi
virtuale despre corupție în trei locații. Implicarea publicului a fost un element important al fiecărui
program, cu dezbateri, chestionare și jocuri online la sfârșitul prezentărilor, permițând
participanților să se implice direct. În timpul proiectului, am lansat o competiție de infografice
privind rezultatele aderării Ungariei la UE.

Expert Forum – România
Expert Forum (EFOR) este un think-tank din București, înființat de patru experți cunoscuți în
politici publice și reforma administrației. Principalele domenii de activitate ale organizației includ
finanțarea publică; reforme judiciare și anticorupție și politici publice în domeniul energiei. Membrii
EFOR au fost implicați în cele mai importante evaluări ale reformelor instituționale din
administrația publică și au analizat procesul politicilor din ultimii ani în România și țările vecine (în
special în Balcanii de Vest și Moldova), în colaborare cu Comisia Europeană, Consiliul European,
Banca Mondială și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. EFOR a obținut sprijin de la o
serie de donatori internaționali pentru a promova transparența și buna guvernare în România și
în regiune, precum și pentru a monitoriza utilizarea corectă și transparentă a bugetelor publice.
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Expert Forum este, de asemenea, membru al
inițiativei Open Government Partnership, care
sprijină guvernele în asigurarea unei
transparențe sporite a informațiilor de interes
public.
Pe parcursul proiectului, Expert Forum și-a
folosit experiența acumulată anterior în
implicarea cetățenilor la nivel local pentru a
sprijini implicarea democratică a cetățenilor din
două orașe din România (Cluj și Constanța). Cu ajutorul partenerilor locali, Expert Forum a
implicat cetățenii în dezbateri legate de priorități la nivel local, precum importanța transparenței
în instituțiile publice, a mobilității urbane și a eficienței energetice. S-au folosit, de asemenea, de
concursurile de discursuri publice pe probleme importante pentru tinerii la nivel local pentru a
promova valorile europene și a încuraja implicarea în viața publică.

Transparency International Macedonia
Transparency International - Macedonia (TIM) a fost înființată în decembrie 2006. De la
înființare, TI - Macedonia a avut un impact
vizibil asupra creării unei politici anticorupție și
a dezvoltării bunei guvernări bazate pe
transparență, asumare și responsabilitate. La începutul anului 2011, Transparency Zero
Corruption a obținut acreditarea ca membru cu drepturi depline al coaliției globale împotriva
corupției Transparency International și a schimbat numele în TI - Macedonia. Organizația a
devenit un punct de referință pentru mass-media și alți activiști care militează pentru anticorupție
și responsabilitate în Republica Macedonia și în general. Progresul în lupta împotriva corupției
este vizibil prin transparența sporită, legislația adoptată și prin nivelul de conștientizare a
cetățenilor.
TI-M a fost partener în cadrul acestui proiect. Pe parcursul proiectului, TI-M a organizat un
eveniment de deschidere, două dezbateri publice și o prezentare a posibilităților oferite de
fondurile UE. Peste 200 de persoane au participat la aceste evenimente. TI-M a organizat, de
asemenea, un concurs foto unde au fost selectate trei fotografii câștigătoare.

Kosova Democratic Institute
Institutul Democrat din Kosova (KDI) a fost fondat pe 14 aprilie 2005 ca organizație
neguvernamentală la inițiativa personalului local din programele de participare civică ale
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Institutului Național Democrat (IND) cu
misiunea de a sprijini dezvoltarea democrației
prin angajarea bărbaților și femeilor în
procesul de elaborare a politicilor publice și
prin sporirea transparenței și responsabilității
instituțiilor publice. În calitate de filială a
mișcării globale anticorupție Transparency
International, KDI contribuie la crearea unui
mediu fără corupție în care instituțiile, întreprinderile și cetățenii își exercită drepturile și rolurile
cu integritate și demnitate.
În ultimii 15 ani, KDI a dezvoltat o identitate și un portofoliu distinct ca unul dintre cele mai active,
credibile și influente organizații ale societății civile din Kosovo. KDI este bine cunoscut publicului
pentru conducerea și implicarea într-o gamă largă de activități - de la monitorizarea parlamentului,
monitorizarea alegerilor și reformele electorale până la influențarea politicilor și practicilor de bună
guvernare, promovarea și solicitarea transparenței instituționale, integrității și responsabilității,
examinarea procedurilor de achiziții publice, și încurajarea participării tinerilor și femeilor la
procesele politice.
În acest proiect, KDI a fost implicat ca partener de proiect. În cadrul proiectului, KDI a organizat
patru activități publice și un concurs de eseuri cu aproximativ 200 de persoane implicate în aceste
activități. Mai mulți experți în politici UE, reprezentanți ai societății civile și studenți și-au împărtășit
opiniile cu privire la valorile UE, cum ar fi statul de drept, democrația, transparența, libertatea
presei, egalitatea și solidaritatea; participarea activă a cetățenilor, în special a tinerilor; lărgirea
cunoștințelor cetățenilor cu privire la drepturile și responsabilitățile care vin odată cu aderarea la
UE și au discutat despre viitorul Europei. KDI a organizat o vizită cu reprezentanți ai societății
civile și studenți din două orașe din Kosova unde au fost implementate proiecte finanțate de UE.
În timpul proiectului, KDI a lansat un concurs de eseuri despre modul în care fondurile UE pot fi
utilizate în beneficiul comunității.
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Evenimente de deschidere
Ungaria
Eveniment local de lansare în Szeged
Pe 29 septembrie 2020, Transparency International Ungaria și Asociația de Cercetare a Libertății
Horizont (Horizont Szabadságkutató Egyesület) au organizat împreună un eveniment intitulat
Este noul buget al UE în beneficiul Ungariei? unde un expert de la Transparency International și
lectorii de la Universitatea din Szeged au discutat despre noul buget al UE, aprobat în vara anului
2020. Participanții au avut șansa de a afla mai multe despre contextul politic intern și internațional
al aprobării bugetului și despre implicațiile sale economice, cum ar fi Fondul de Recuperare lansat
pentru a ajuta combate consecințele pandemiei sau limitarea fondurilor UE pentru menținerea
statului de drept.
În urma discuției de la masa rotundă, participanții dispuși să răspundă provocării au participat în
cadrul unui test rapid despre UE. Întrebările au variat de la cunoștințe generale despre UE la cele
care necesită cunoștințe aprofundate despre Europa și UE. Cele patru echipe concurente au
terminat cu rezultate apropiate. Echipa câștigătoare formată din cinci tineri a câștigat un cadou
pregătit de TI Ungaria.

Eveniment local de lansare în Pécs
Evenimentul de lansare de la Pécs, desfășurat online pe 30 septembrie 2020, a abordat subiectul
libertății presei din Ungaria. Gábor Polyák, profesor asociat la Departamentul de comunicare și
studii media de la Universitatea din Pécs; Attila Babos, redactor-șef la Szabad Pécs și József
Péter Martin, director executiv la Transparency International Hungary au discutat despre cele mai
importante aspecte și conexiuni dintre situația presei și statul de drept în Ungaria.
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Piața presei din Ungaria s-a de provocări legate de libertatea presei, dar odată cu micșorarea
presei independente din 2010 și a noii structuri de presă de stat din ce în ce mai controlată din
2014, suprimarea a atins un nou nivel. Potrivit lui Gábor Polyák, provocările principale sunt legate
de reclamele de stat în mass-media pro-guvern și de măsurile adoptate care limitează presa
independentă. În rezumatul lui Polyák al noii structuri media, „acesta a fost sistemul perfect pentru
distrugerea pozițiilor pe piață”. El a mai menționat că, deși banii publici au devenit o sursă majoră
de finanțare a mass-media, sursele independente de mass-media nu mai sunt capabile să se
susțină din veniturile tradiționale ale pieței.
Potrivit lui Attila Babos, 2010 nu a fost anul în care s-a încheiat libertatea presei, ci anul în care
declinul său a început cu adevărat, accelerându-se semnificativ începând cu 2014. El a adăugat
că perioada dintre toamna anului 2016 și primăvara anului 2018 a jucat un rol vital în distrugerea
presei libere, întrucât atunci a avut loc închiderea ziarului maghiar de stânga Népszabadság,
precum și preluarea ziarelor județene.
În timpul discuției, József Péter Martin a subliniat faptul că eroziunea libertății presei s-a accelerat
după 2016. El a adăugat că, deși libertatea presei și corupția sunt ambele dificil de cuantificat,
modelele aproximative indică faptul că cele două fenomene sunt foarte corelate. Acestea arată
că Ungaria, împreună cu Bulgaria, România, Croația și Grecia, se numără printre țările UE cu
niveluri ridicate de corupție și libertate redusă a mass-media.

Eveniment de lansare locală la Budapesta
Seria de evenimente a început pe 1 octombrie 2020 la Budapesta, cu o discuție la Tranzit Art
Café între Katalin Cseh (europarlamentar, Momentum Movement, Renew Europe) și Balázs
Orbán (secretar strategic al biroului prim-ministrului Ungariei), cu privire la noul buget UE și statul
de drept. Discuția a fost moderată de József Péter Martin, director executiv la Transparency
International Hungary.
Deși au existat anumite puncte în comun între cele două părți în ceea ce privește noul buget al
UE și caracteristicile sale pozitive atât pentru Ungaria, cât și pentru comunitatea europeană în
ansamblu, diferențele privind subiectele statului de drept și ale corupției s-au dovedit a fi
ireconciliabile. Balázs Orbán a susținut că instituțiile UE sunt mai interesate să solicite aplicarea
unor ideologii politice decât a statului de drept în Ungaria. Discuția a mai dezvăluit că cei doi
participanți au păreri complet diferite cu privire la problema libertății presei în Ungaria.
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Transparency International Ungaria consideră că astfel de discuții semnificative pe probleme
serioase sunt o mare realizare, și că inițiativa de revigorare a dezbaterilor, care au fost în declin
în Ungaria în ultima perioadă, va continua.

Kosovo
Eveniment local de lansare în Prishtina
Lansarea proiectului a avut loc online, împreună cu aproximativ 50 de persoane. În cadrul
evenimentului online au participat tineri, profesorul de Integrare Europeană de la Universitatea
din Prishtina, Jehona Lushaku - Sadriu, și un lector la Facultatea de Drept, Artan Murati. Ei au
vorbit despre poziția Kosovo în raport cu procesul de integrare în UE. Ei au subliniat importanța
angajamentului față de reforme pentru procesul de integrare al Kosovo și necesitatea unei
abordări mai serioase a instituțiilor kosovare al acestui subiect.
Vorbind despre valorile comune europene în ceea ce privește criteriile politice, a fost menționată
necesitatea funcționării principiilor democrației în cadrul instituțiilor și partidelor politice, în timp
ce, din punct de vedere economic, s-a spus că există o urgență de a construi relații cu toate
inițiativele europene pentru ca reformele economice să aibă rezultate și să beneficieze de fonduri
UE.
Studenții și-au exprimat punctul de vedere cu privire la poziția Kosovo în ceea ce privește
adoptarea valorilor europene și abordarea nedreaptă a UE față de Kosovo în ceea ce privește
procesul de liberalizare a vizelor.
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Macedonia de Nord
Eveniment local de lansare
Evenimentul promoțional al proiectului a avut loc pe 21 octombrie. Au vorbit doamna Slagjana
Taseva, președintele Transparency International-Macedonia; ES domnul Nikola Dimitrov,
viceprim-ministru responsabil cu afacerile europene, ES domnul David Geer, ambasadorul
delegației Uniunii Europene și ES doamna Anke Holstein, ambasadoare a Germaniei.
Evenimentul a fost deschis de președintele TI-M, dna Slagjana Taseva. Ea a oferit o prezentare
generală a proiectului, a obiectivelor și rezultatelor acestuia, precum și a activităților care vor fi
implementate. La discuție au fost invitați vorbitori de nivel înalt implicați în integrarea UE. Aceștia
și-au împărtășit perspectivele cu privire la situația din UE, aderarea noilor țări, precum și aderarea
și procesul de negociere privind Macedonia. Au participat 39 de persoane din diverse instituții și
organizații de stat.
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Romania
Eveniment local de lansare în Cluj-Napoca

Expert Forum împreună cu partenerul său local din Cluj-Napoca, Centrul pentru Studiul
Democrației (CSD), au găzduit o dezbatere online pe 25 noiembrie 2020 cu reprezentanți ai
administrației locale din Cluj-Napoca pentru a discuta direcțiile de dezvoltare pentru oraș în anii
următori. După ce tocmai au avut loc alegerile locale în septembrie 2020, dezbaterea a fost o
oportunitate excelentă de a discuta prioritățile noii administrații publice locale în ceea ce privește
utilizarea fondurilor UE pentru a avansa în digitalizare, mobilitate, dezvoltare urbană și transport.
Au vorbit: Ovidiu Câmpean, Manager la Primăria Cluj-Napoca; Adriana Cristian, consilier local,
USR Plus, Cluj-Napoca; Ovidiu Vaida, consilier local, Partidul Național Liberal, Cluj-Napoca;
Vasile Dâncu, Președintele Național Consiliul Partidului Social Democrat; moderator Laura
Ștefan, Director Executiv, Expert Forum.
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Eveniment local de lansare în Constanta

Pe 8 aprilie 2021, studenții de jurnalism de la Universitatea Ovidius din Constanța au participat la
evenimentul de lansare intitulat „Știm ce nu știm? Cum facem transparente datele publice pentru
a ieși din ceață?”. Evenimentul a avut loc online, discutând despre importanța transparenței și a
accesului la informații publice atât pentru jurnaliști, cât și pentru cetățeni. Septimius Pârvu și
Cezara Grama de la Expert Forum au prezentat concluziile a două studii de caz privind accesarea
informațiilor publice - finanțarea partidelor politice și sancțiunile impuse de poliție în timpul stării
de urgență de la începutul pandemiei COVID-19. Pe tema finanțării partidelor politice, Septimius
Pârvu a explicat modul în care procesul de finanțare a partidelor politice s-a schimbat în ultimii
ani în România. În acest moment, în România, nu se poate vorbi despre un sistem deschis de
monitorizare a datelor privind finanțarea partidelor politice. Nu există o transparență reală,
majoritatea documentelor sunt încă în formate precum Excel și PDF-uri scanate, care sunt dificil
de conectat și adesea incorecte. Cu toate acestea, situația este mai bună în comparație cu
perioada anterioară anului 2015, deoarece au început să fie publicate mai multe informații.
Un exemplu de bună practică în acest sens este platforma dezvoltată recent de Expert Forum www.banipartide.ro, care monitorizează finanțarea partidelor și a campaniilor electorale și pe care
sunt publicate rapoarte lunare. Informațiile disponibile includ cele referitoare la toate veniturile și
cheltuielile partidelor în 2020, dar și la numele persoanelor fizice și juridice care au donat sume
de bani partidelor în perioada 2006-2020. Informațiile sunt structurate în grafice pentru o
vizualizare mai ușoară și o înțelegere mai rapidă.
Cezara Grama a vorbit despre monitorizarea pe care Expert Forum a făcut-o anul trecut, în timpul
stării de urgență, cu privire la sancțiunile aplicate de Poliția și Jandarmeria Română. Una dintre
concluzii a fost că nu există date clare cu privire la numărul de amenzi impuse și la numărul de
avertismente, ci doar referitor la numărul total de sancțiuni date. După ce a solicitat poliției accesul
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la aceste informații și i s-a refuzat accesul, deoarece poliția nu colectează aceste date, EFOR a
inițiat un litigiu strategic în toate cele 42 de tribunale din țară pentru a stabili practica unitară în
ceea ce privește accesul la informațiile publice.
Studenții și vorbitorii au dezbătut despre necesitatea creșterii transparenței în cadrul instituțiilor
publice și despre modul în care cetățenii pot folosi aceste instrumente foarte valoroase.
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Dezbateri publice
Ungaria
Europa și noi - O comunitate cu valori comune, un punct de referință sau
ceva diferit?

Prezentarea online intitulată „Europa și noi - O comunitate de valori comune, un punct de referință
sau ceva diferit?” a avut loc pe 25 noiembrie 2020, și a fost, de asemenea, combinată cu o discuție
de tip masă rotundă. În discursul său de deschidere, István György Tóth, director executiv al
firmei de sondaje TÁRKI, a abordat modul în care maghiarii se raportează la Uniunea Europeană
și Europa în general. Conform sondajelor Eurobarometru, identitatea europeană a populației
maghiare și sprijinul acordat de UE este relativ puternic. În plus, proporția celor care cred că statul
acționează în interesul lor a crescut semnificativ de la căderea comunismului în Ungaria. Cu toate
acestea, mulți cred că votul nu este deosebit de important, deoarece alegerile nu atrag alegători.
István György Tóth a spus că, într-o „concurență de sisteme”, sistemele liberale sunt întotdeauna
mai eficiente pe termen lung decât sistemele autoritare și că principiul separației și echilibrului
puterii în stat sunt părți esențiale ale binelui comun și condiții prealabile pentru libertate,
concurență și prosperitate.
În urma discursului de deschidere, un grup de experți a examinat relația societății maghiare cu
Europa și UE din mai multe aspecte. Gábor Filippov, director de cercetare la Institutul de echilibru,
a inițiat conversația spunând că maghiarii consideră UE și Europa inseparabile de noțiunile de
integrare occidentală, dezvoltare, politică fiscală transparentă și reducerea datoriei publice.
Potrivit Krisztina Arató, profesor la Universitatea ELTE și președintele Asociației Maghiare de
Științe Politice, comunicarea guvernului maghiar vizează Bruxelles și nu UE, deoarece UE este
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o instituție stabilă în care oamenii au încredere, ceea ce face mai dificilă atacarea acesteia. În
opinia ei, identitățile maghiare și europene nu se exclud reciproc.
József Péter Martin, director executiv la Transparency International Ungaria, a analizat posibilele
motive care stau la baza îmbunătățirii semnificative a percepției Ungariei asupra Uniunii
Europene. El a spus că schimbarea pozitivă de percepție în ceea ce privește utilitatea UE s-ar fi
putut întâmpla deoarece maghiarii simt un mai mare sentiment de apropiere de lumea
occidentală. Majoritatea populației maghiare se identifică și ca europeană, însă explicația cea mai
decisivă este factorul economic. La întrebarea de ce UE este utilă pentru unguri, răspunsul
general a fost că aceasta creează locuri de muncă, contribuie la creșterea economică și la
atingerea unui nivel de trai mai ridicat - aspecte precum pacea, cooperarea sau libertatea politică
au fost rareori menționate

Conferință anuală pentru a sărbători Ziua Globală Anticorupție

Transparency International Ungaria a organizat conferința anuală de sfârșit de an care
sărbătorește Ziua Globală Anticorupție pe 9 decembrie 2020. Din păcate, din cauza pandemiei,
doar vorbitorii au putut participa la eveniment în persoană, dar oricine a putut să se alăture pe
Zoom sau Facebook.
Prima secțiune a conferinței a examinat modul în care Grupul de State Împotriva Corupției (Group
of States against Corruption - GRECO), care este organismul de supraveghere anticorupție al
Consiliului Europei, precum și diverse alte entități ale UE, precum Parchetul European recent
înființat, poate ajuta în lupta împotriva corupției în țări precum Ungaria. Vorbitorii din cadrul acestei
secțiuni au fost Marin Mrčela, președintele GRECO, și Ákos Hadházy, deputat independent
maghiar. În urma prezentărilor lor, un grup de experți a analizat rolul Parchetului European. În
această discuție au participat Petra Bárd, Péter Hack, Zoltán Fleck și Miklós Ligeti.
În a doua parte a conferinței, avocatul constituțional Péter Tölgyessy a susținut un discurs intitulat
Politica mai presus de toate - locul statului de drept în sistemul lui Viktor Orbán. Apoi, un grup de
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discuții a evaluat efectele coronavirusului asupra diferitelor sectoare, inclusiv guvernul, sistemul
de sănătate și economia. Au participat: profesorul Dóra Győrffy, avocatul medical Zsombor
Kovácsy, analistul politic Péter Krekó și József Péter Martin. Ambele discuții au fost moderate de
Ágnes Lampé.

Oportunități de combatere a corupției în cadrul Uniunii Europene
Pe 30 martie 2021, Transparency International Ungaria a organizat o discuție online pentru
studenții de la Școala Secundară Alternativă de Economie din Budapesta (Alternatív
Közgazdasági Gimnázium). Scopul principal al evenimentului a fost prezentarea organizației
studenților, iar apoi elevii au putut pune întrebări. Participanții au avut ocazia să afle mai multe
despre scopul, munca și obiectivele TI, precum și despre natura activităților sale principale și
opțiunile de finanțare aferente. Celălalt subiect important care a fost abordat a fost corupția ca
fenomen: definiția acesteia, ce practici include și cum poate fi măsurată. În plus, a existat o
discuție despre indicele de percepție a corupției și concluziile sale din ultimii ani.
Printre altele, studenții au dorit să știe cum UE poate controla corupția în Ungaria și ce
instrumente există pentru a o reduce. Activitățile OLAF și potențialul Parchetului European au
fost, de asemenea, discutate în acest sens. În plus, au existat întrebări cu privire la mecanismul
statului de drept adoptat recent și cu privire la impactul potențial al acestuia asupra corupției
interne. Fenomenul partidului fals (kamupárt), specific Ungariei, a fost menționat, de asemenea,
în legătură cu alegerile din 2014 și 2018, precum și utilizarea abuzivă a fondurilor campaniei și
propunerea TI Ungariei de a rezolva această problemă. Evenimentul s-a încheiat cu o discuție
despre modalitățile în care studenții pot contribui la activitatea Transparency International Ungaria
sub formă de activități de voluntariat.

Kosovo
Implementarea agendei de dezvoltare durabilă a UE - O provocare pentru
Kosovo
Institutul Democrat din Kosovo a organizat o discuție online intitulată „Perspectivele UE asupra
dezvoltării durabile: oportunitățile Kosovo”, cu participarea experților de politici UE, a
reprezentanților societății civile și a studenților.
Masa rotundă virtuală a examinat politicile Uniunii Europene privind promovarea dezvoltării
durabile în interiorul și în afara UE. Mai mult, experții din acest domeniu și-au prezentat
perspectivele cu privire la oportunitățile pe care le are Kosovo, dar și provocările de a pune în
aplicare aceste politici, precum și legătura dintre politicile de dezvoltare durabilă și procesul de
aderare la UE.
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Demush Shasha de la EPIK Institute, a prezentat conținutul agendei 2030 aprobat de Adunarea
Națiunilor Unite. În 2019, Comisia Europeană a promovat 6 priorități politice pentru 2019-2024,
inclusiv agenda verde, economia incluzivă, tranziția la economia digitală, standardele europene,
UE ca putere globală pentru standardele democratice pentru țările terțe și promovarea
democrației europene în țările UE. În discursul său, el a subliniat, de asemenea, faptul că Kosovo
are două provocări principale în implementarea acestei agende, care, potrivit lui, sunt lipsa de
voință politică și lipsa capacității administrative pentru planificarea complexă cerută de acest
proces.

Donika Emini de la CIVIKOS a spus că punerea în aplicare a acestei agende este o provocare
pentru UE însăși, deoarece aceasta nu are o strategie pe termen lung și nu există mecanisme de
sancționare împotriva țărilor din UE care nu implementează această agendă. Ea a subliniat, de
asemenea, faptul că lipsa voinței politice este o provocare pentru toate țările din Balcanii de Vest
și în special pentru Kosovo. Deși Kosovo se angajează să pună în aplicare această agendă și
obiectivele acesteia, ea a spus că instituțiile kosovare nu au demonstrat o abordare serioasă a
implementării acestor politici, care afectează în mod direct viața cetățenilor.
Venera Aqifi de la GIZ, a spus că aceste procese sunt legate între ele, deoarece rezultatele unui
domeniu afectează rezultatele celuilalt domeniu. Prezentând planul UE pentru Balcanii de Vest
în ceea ce privește agenda verde în conformitate cu Pactul Verde al UE, ea a lăudat activitatea
Adunării în supravegherea punerii în aplicare a acestei agende prin înființarea Consiliului pentru
Dezvoltare Durabilă și a Grupului Parlamentar pentru Verzi supravegherea acestui proces.
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Macedonia de Nord
Dezbatere publică
Pe 4 iunie 2021, a avut loc o dezbatere cu privire la conflictele de interese și protecția
denunțătorilor. Au vorbit: doamna Natasha Gaber Damjanovska, director la Academia pentru
judecători și procurori; doamna Sofka Pejovska- Dojcinovska, membru al Comisiei de stat pentru
prevenirea corupției (SCPC) și doamna Irena Popovska, șef de sector, Comisia de stat pentru
prevenirea corupției (SCPC). Dezbaterea a inclus prezentări ale experților și o discuție între
participanți.

În primul rând, a fost oferită o prezentare generală a cadrului legal care reglementează conflictele
de interese. Dna Natasha Gaber Damjanovska a prezentat Legea privind prevenirea corupției,
Codul Penal, Legea instanțelor și Legea privind urmărirea penală. Apoi au fost discutate cazuri
practice de conflicte de interese și s-a oferit o imagine de ansamblu asupra punerii în aplicare a
Legii privind avertizorii de integritate. Scopul dezbaterii a fost consolidarea capacităților interne și
externe a personalului responsabil. Este unul dintre mecanismele care trebuiau consolidate în
continuare pentru a detecta neregulile și posibilele cazuri de corupție în funcționarea instituțiilor
de stat. Întrucât capitolul 23 are o importanță deosebită odată ce Macedonia începe negocierile
cu UE, este bine să contribuim la acest tip de dezbateri privind îmbunătățirea statului de drept și
implementarea măsurilor anticorupție. Participanții la dezbatere au fost tineri judecători și
procurori de la Academia Judecătorilor și procurori publici, angajați ai SCPC și ai Biroului de
Conturi de Stat, precum și studenți și membri ai altor instituții relevante.
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Romania
Dezbatere publică în Cluj-Napoca
Pe 2 iunie 2021, Expert Forum împreună cu partenerul său local din Cluj-Napoca, Centrul pentru
Studiul Democrației (CSD), au găzduit o dezbatere publică pe tema „Acordului verde”, adoptat la
nivelul Uniunii Europene și impactul său asupra politicilor publice la nivel local în ceea ce privește
eficiența energetică și protecția mediului.
Acordul verde European aduce schimbări profunde pentru cetățeni și comunități din Europa.
Clujul, în continuă evoluție, este totuși un oraș care se confruntă și cu probleme sociale și de
mediu care vin odată cu expansiunea rapidă. Astfel, Cluj va trebui să treacă prin transformări
sociale și economice ambițioase pentru a face față noilor provocări. Modalitățile de producere,
distribuție și utilizare a energiei, atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul gospodăriilor și al
cetățenilor, sunt elemente cheie pentru realizarea obiectivelor ambițioase pe care și le-au asumat
Clujul și UE în ansamblu.

Am discutat provocările legate de eficiența energetică și încălzirea în mediul rezidențial în
contextul dezvoltărilor imobiliare, pentru a înțelege modul în care calitatea vieții poate crește
pentru clujeni cu cel mai mic impact posibil asupra mediului.
Anca Sinea (Cercetător și expert în politici energetice, Centrul pentru Studiul Democrației, UBB
Cluj) a făcut o scurtă prezentare despre filosofia Acordului Verde al UE și obiectivele asumate,
concentrându-se în special pe România. Ovidiu Cîmpean (Manager al Direcției Generale
Comunicare, Dezvoltare Locală și Management de Proiect, Primăria Cluj-Napoca) a continuat cu
o discuție despre progresele și provocările din dezvoltarea Clujului, cu accent pe mediul
rezidențial și impactul asupra mediului din perspectiva administrației locale.
Andrei Ceclan a vorbit despre evoluții și provocări în ceea ce privește politicile energetice în
contextul dezvoltării urbane din Cluj (președinte, Societatea Română a Auditorilor și Managerilor
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Energetici, Urban Energy Manager) în timp ce Bogdan Suditu (profesor asociat la Facultatea de
Geografie a Universității din București) a discutat despre provocările legate de locuință pentru un
oraș precum Cluj în contextul Pactului Verde European.
Toate aceste prezentări au creat contextul unei dezbateri foarte fructuoase cu diferiți actori
relevanți pe această temă, precum Ana Otilia Nuțu (expert în energie, EFOR), Mihai Mereuță
(președinte, Liga Asociațiilor de Proprietari de Habitate, Asociația Română pentru Locuințe Plus)
Sorin Muntean (Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari Cluj Napoca, vicepreședinte al
Ligii Habitat) și Călin Vișan, (Business Development Manager, Solaris Real Estate Development,
Cluj).
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Dezbatere publică în Constanța
Pe 6 august 2021, Expert Forum împreună cu partenerul său local, Centrul de resurse civice din
Constanța (CRC), au găzduit o dezbatere publică pe tema „Acordului verde”, adoptat la nivelul
Uniunii Europene, și impactul acestuia asupra dezvoltarea sistemului de mobilitate urbană
durabilă în Constanța și împrejurimile sale.

Orașul Constanța poate fi sufocat de trafic și mașini. Noua reglementare a parcării din Constanța
a fost stabilită pentru a descuraja utilizarea mașinilor în oraș, în timp ce benzile pentru biciclete
sunt amenajate pe o distanță de 5 km, dar este asta suficient pentru a putea vorbi despre
mobilitate urbană durabilă? Cum putem folosi Pactul verde european recent adoptat în beneficiul
comunității din Constanța? Acestea au fost principalele aspecte care trebuie discutate cu
reprezentanții societății civile din Constanța și ai administrației locale.

Suzana Carp (Director al EcoDobrogea și expert în politici climatice la nivel european, Fundația
Bellona) a făcut o scurtă prezentare cu privire la obiectivele stabilite de Acordul Verde la nivelul
UE și în special pentru România. Apoi s-a orientat spre situația din Constanța și care ar trebui să
fie principalele priorități în următorii 10 ani pentru administrația locală către un sistem de mobilitate
urbană durabilă.
Cristiana Popescu (consilier local Constanța) și Adrian Crăciun (director al Asociației Zonei
Metropolitane Constanța) au vorbit despre principalele priorități și provocări din punct de vedere
instituțional. Reprezentanții ONG-urilor s-au alăturat, de asemenea, conversației și au discutat
despre principalele provocări atunci când vine vorba de un sistem durabil de mobilitate urbană.
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Competiții de eseuri/fotografii
Ungaria
Competiție de Infografice
Concursul de infografice organizat de Transparency International Ungaria a avut următoarea
temă: Ce a realizat Ungaria de la aderarea la UE? Câștigătorii au fost anunțați în cadrul unei
ceremonii de premiere online de către József Péter Martin, director executiv la Transparency
International Ungaria, pe 30 iunie 2021.
Mulți se întreabă cât de bine a folosit Ungaria sprijinul și avantajele oferite de UE, în ciuda faptului
că majoritatea ungurilor consideră că aderarea din 2004 a fost o oportunitate istorică, iar populația
a demonstrat un sprijin fără precedent pentru aderarea Ungariei la UE. Lucrările prezentate în
cadrul concursului au reflectat atât asupra obiectivelor care au fost atinse de la aderare, cât și
asupra lucrurilor care nu au fost încă atinse, sau asupra modului în care țara s-a abătut de la
direcția inițială.
Infograficele au fost evaluate în mod anonim de către specialiști independenți în vizualizarea
datelor. Printre altele, ei au evaluat lucrările pe baza regulilor și principiilor reprezentării
informațiilor bazate pe date, pe baza designului, pe baza structurii logice, a clarității prezentării și
a demonstrării informației. Membrii juriului au fost Attila Bátorfy, editor la Átlátszó.hu, Máté Fillér,
director de filme de animație, grafician și angajat la Telex.hu, Kata Schiffer, grafician și Ervin
Zsubori, redactor-șef la Infotandem .
Infograficele înscrise în competiție au acoperit o mare varietate de subiecte, de la agricultură până
la compararea performanțelor țărilor din Grupul Visegrad. Cu toate acestea, juriul a decis că
niciun Infografic înscris nu a fost perfect, așa că au ales doar doi câștigători, pentru locurile doi și
trei. Locul al doilea a fost acordat infograficului făcut de Tímea Cseh și Szabina Iván, care a fost
numit E Ungaria mai bine? - Starea sistemului de sănătate de la aderarea la UE. Locul al treilea
a fost acordat infograficului făcut de Rasztik Lilla pentru proiectul său Indexul Percepției Corupției
în țările din UE care a analizat date din Indexul de corupție al Transparency International.
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Tímea Cseh - Szabina Iván: Situația sistemului de sănătate din Ungaria de la aderarea
în UE.

Kosovo
Premii acordate pentru cel mai bun eseu despre „Cum pot fi cheltuite
fonduri UE în beneficiul comunității în care locuiești?”
În cadrul unei ceremonii simbolice, Institutul Democrat din Kosovo (KDI) a închis concursul pentru
cel mai bun eseu pe tema „Cum pot fi cheltuite fonduri UE în beneficiul comunității în care locuiți?”,
acordând premii și diplome pentru cei trei câștigători ai concursului de eseuri.
Concursul pentru cel mai bun eseu a fost organizat cu scopul de a oferi tinerilor o platformă unde
să-și împărtășească ideile creative cu privire la modul în care fondurile UE ar putea să servească
mai bine comunităților de care aparțin. Tinerii au fost foarte motivați de a participa, iar competiția
a adunat 53 de eseuri.
Pe baza unei evaluări efectuate de un juriu profesionist și cu un rezultat restrâns, câștigătorii
concursului au fost:
1. Lirie Osmani,
2. Vlera Thaçi,
3. Hana Kaja
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Pe baza evaluării juriului, cele mai de interes subiecte pentru tineri din cadrul concursului au fost
protecției mediului, îmbunătățirea calității aerului, crearea spațiilor de agrement pentru tineri,
dezvoltarea turismului, creșterea eficienței energetice etc.

Romania
Competiția de discursuri publice pentru tineri
În mai 2021, Expert Forum a organizat un concurs de discursuri publice dedicat tinerilor din
România folosind o metodă care oferă tinerilor o platformă pentru a vorbi despre probleme
importante pentru ei și pentru comunitățile lor. Tema competiției a fost „Care este o problemă
importantă care te afectează pe tine și pe comunitatea ta?” cu scopul de a sprijini vocea tinerilor
privind prioritățile și problemele relevante pentru ei, încurajând în același timp soluții realiste și
cetățenie activă.
Fiecare participant a înregistrat un videoclip care conține discursul de 3 minute în jurul acestei
teme și în care au explicat modul în care comunitatea UE (politicile sale, instrumentele sale,
instituția și cetățenii săi) ar putea ajuta la soluționarea preocupărilor lor. Fie identificând o
problemă care îi afectează la nivelul Uniunii Europene, fie înțelegând modul în care UE sau alte
state membre abordează problema pe care au identificat-o, elevii au trebuit să înțeleagă
funcționarea UE, care sunt valorile noastre comune și cum pot colabora pentru a asigura
democrația, echitatea și respectarea drepturilor omului. Pentru a realiza acest lucru, studenții au
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folosit mai întâi resurse precum EU & Me pentru a înțelege mai bine UE și Colțul de învățare
pentru a-și consolida informațiile.
Pentru a integra comunitatea UE într-un mod informat, elevii au folosit instrumente precum
Eurobarometrul pentru a include informații de încredere despre problemele lor și pentru a
compara diferite perspective și abordări ale statelor membre.
20 de elevi de liceu din diferite comunități din România (Roman, Tecuci, Mizil, Târgoviște,
Alexandria, Buzău, Timișoara, Galați și Constanța) au participat în competiție. Expert Forum i-a
sprijinit prin ateliere interactive și sesiuni de feedback. Cele mai întâlnite problemele identificate
de participanți au fost legate de drepturile femeilor, accesul la educație, bullying și schimbările
climatice.
Discursurile lor au fost evaluate de un juriu format din 3 experți:
- Alina Constantinescu, coordonator de proiecte de educație, implicare civică și încurajarea
respectului pentru diversitate
- Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA, organizație feministă
- Monica Loloiu, membru al Departamentului Politic în cadrul Reprezentanței Comisiei Europene
în România
Competiția a fost una foarte strânsă așa că au fost oferite mai multe premii 1, 2 și 3. Premiile au
fost:
- Premiul 1 – eBook reader Kindle 2019
- Premiul 2 – voucher de 200 RON la Carturesti
- Premiul 3 – un abonament de un an pentru SkillShare
Au fost oferite și mențiunile speciale ale juriului pentru cele mai bune soluții, cel mai bun apel la
acțiune, cele mai bune argumente și cea mai bună prezentare a discursului.
Câștigătorii competiției au fost:
1. Bianca Stoian – Premiul 1
2. Roxana Cazacu – Premiul 1
3. Marius Chiriac – Premiul 2
4. Oana Maria Ene – Premiul 2
5. Andreea Lungu – Premiul 2
6. Adriana Patrichi – Premiul 3
7. Dara Ciubotaru – Premiul 3
8. Cristiana Galateanu – Premiul 3
9. Adriana Ciobanu – Premiul 3
10. Ana Maria Marin – Premiul 3
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Bazat pe feedback-ului participanților, aceștia au apreciat oportunitatea nu numai de a afla mai
multe despre Uniunea Europeană, ci și de a se simți mai aproape de valorile acesteia și de
comunitate. 100% dintre respondenți au spus că s-au simt în siguranță și ascultați în cadrul
competiției, iar 90% dintre ei au spus că își doresc să fie activi în comunitățile lor pentru a fi parte
din combaterea problemei identificate în discurs.
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Macedonia de Nord
Câștigătorii concursului de fotografie
În cadrul proiectului Promovarea valorilor comune în Europa - sprijinit de programul Uniunii
Europene Europa pentru cetățeni, Transparency International Macedonia a lansat un concurs de
fotografie.
Obiectivul general al proiectului a fost promovarea valorilor UE precum: statul de drept,
democrația, transparența, libertatea presei, egalitatea și solidaritatea între țările est-europene și
țările candidate. În plus, proiectul prevedea includerea cetățenilor la nivel local, național și
internațional.
În total 10 fotografii au fost prezentate în cadrul concursului, dintre care trei au fost alese pentru
următoarele premii:

Primul loc (€500 gross): Ivana Batev - „Această fotografie ilustrează importanța libertății de
exprimare, precum și responsabilitatea mass-media de a oferi adevărul într-o societate sănătoasă
care crește, învață și se dezvoltă. Această fotografie a fost făcută pe 12 iunie 2020, în fața
cabinetului președintelui Stevo Pendarovski ”.
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Locul 2 (€300 gross): Kristijan Kocev - „Reflectăm la începuturile umile și podul spre prosperitatea
de astăzi, cu oportunități extinse pentru o viață mai modernă și mai bună”.

Locul 3 (€200): Damjan Kozarov - „Promovarea valorilor comune în toată Europa - Această
imagine ilustrează mănăstirea Sf. Gjorgji din satul Magarevo, orașul Bitola. Această mănăstire a
fost construită în 1871 și este o moștenire a mănăstirii care era înainte cunoscută sub numele
Magarevski, adică mănăstirea pentru femei care a existat anterior pe acel loc. Țara noastră este
cunoscută pentru numărul mare de biserici și mănăstiri care datează din secolul al XIV-lea și sunt
printre cele mai vechi din Balcani. În timp, acele clădiri au fost demolate și valoarea lor a scăzut.
Cu ajutorul fondurilor UE, s-ar putea face o reconstrucție a obiectelor religioase vechi și demolate,
iar turismul din țară ar putea fi dezvoltat, aducând în același timp vechea clădire „la viață”.
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Tururi Ghidate
Ungaria
Tur virtual împreună cu Ákos Hadházy

Din cauza pandemiei, turul ghidat a avut loc online, pe 14 aprilie 2021, organizat cu ajutorul
deputatului maghiar independent Ákos Hadházy. Evenimentul a fost axat pe modul în care
Ungaria s-a ocupat de subvențiile primite pentru stimularea economiei, discutând dacă țara s-a
apropiat de standardele de viață occidentale sau măcar a oglindit dezvoltarea celor din regiune.
József Péter Martin, directorul executiv al TI Ungaria și deputatul Ákos Hadházy au prezentat
aceste probleme.
Kisvaszar, Pusztaottlaka, Kétpó, Ludas, Nyírbogdán, Tófalu. Acestea sunt unele dintre așezările
menționate de Hadházy în legătură cu utilizarea abuzivă a subvențiilor UE. El a găsit o serie de
cazuri de corupție în locațiile menționate mai sus, unde subvențiile UE au fost risipite extraordinar.
"Grassland octopus": Acesta este modul în care Ákos Hadházy a descris sistemul care a fost
stabilit pentru a consuma subvențiile UE.
La sfârșitul turului virtual, spectatorii au avut șansa de a-l întreba pe parlamentar câteva întrebări.
El a fost întrebat despre consecințele și efectele cazurilor nedescoperite și dacă a întâmpinat, de
asemenea, cazuri pozitive de utilizare a subvențiilor UE. Din păcate, el nu a putut numi un
exemplu de caz pozitiv, deoarece nu a identificat un caz în care fondurile au fost folosite fără
supraaprecierea bunurilor achiziționate. Răspunsul la prima întrebare a fost că niciunul dintre
rapoartele sale nu a condus efectiv la procedurile judiciare.
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Tur ghidat virtual în Pécs
Seria de tururi online ghidate despre corupție a continuat pe 29 aprilie 2021. Acest tur a explorat
orașul Pécs. Cu ajutorul lui Attila Babos, editorul Szabad Pécs, TI Ungaria a investigat cele mai
emblematice proiecte implementate cu subvențiile UE în din jurul Pécs și a analizat dacă aceste
proiecte au servit în vreun mod semnificativ comunitatea locală. Cele mai grave cazuri de utilizare
necorespunzătoare în ceea ce privește aceste fonduri au fost de asemenea luate în considerare.
Attila Babos a subliniat mai întâi câteva controverse care înconjoară transformarea orașului întrun capital cultural, menționând că numeroasele proiecte pre-planificate nu au fost încă finalizate
până în prezent. Un alt caz interesant este cel al Sălii de Market Pécs, care a fost înființată cu
surse interne în locul subvențiilor UE, dar a cărei construcție a fost amânată de mult timp.
Următorul punct culminant a fost cel mai faimos caz de iluminare publică din Pécs, care, spre
deosebire de alte oferte de iluminat public câștigate de compania Elios, nu a fost investigată de
OLAF. Cazul controversat Volvo-Gate, care a făcut obiectul multor articole a fost de asemenea
discutat. După cum a spus Attila Babos, achiziția de autobuze Volvo ar putea fi cel mai grav
incident de corupție din oraș din ultimii douăzeci de ani.
În cele din urmă, programul de dezvoltare universitară din Pécs a fost, de asemenea, un subiect
de discuție. Acest program a fost finalizat cu o întârziere de câțiva ani și cu costuri suplimentare
semnificative. Cu toate acestea, miliardele adăugate nu au fost destinate în întregime pentru a
compensa deficitul cauzat de costurile de construcție mai mari, dar au fost, de asemenea, utilizate
pentru echipamentele pentru noul bloc al facultății de medicină, precum și pentru o parcare.

Tur virtual ghidat în Szeged
Turul virtual al TI Ungaria care a explorat utilizarea fondurilor UE în Szeged și zonele
înconjurătoare a avut loc pe 20 mai 2021 și a fost realizat cu participarea lui Sándor Nagy,
viceprimarul Szeged, responsabil cu dezvoltarea urbană, precum și a Zoltán Cservenák, jurnalist
la Szeged.hu.
Prima prezentare a fost susținută de Sándor Nagy, viceprimarul Szeged, responsabil cu
dezvoltarea urbană. El a prezentat diferite proiecte implementate în Szeged, inclusiv proiecte
pentru un oraș verde și proiectul inovator de dezvoltare a transportului SaSMob (Smart Alliance
for Sustainable Mobility). Conform spuselor lui, trebuia să fie stabilită o bandă de rulare ca parte
a proiectelor orașului verde, dar o nouă oportunitate de licitație care devenise disponibilă între
timp a exclus-o pe aceasta din acest proiect. Sándor Nagy a prezentat și un proiect cu o structură
complet diferită: așa-numitul proiect de acțiuni inovatoare urbane, cu un buget de 3,2 milioane de
euro și implementat în cadrul SaSMob.
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Următorul vorbitor a fost Zoltán Cservenák, jurnalist la Szeged.hu și angajat la Szeged TV. El a
prezentat o serie de cazuri în care a avut subvențiilor UE au fost utilizate. Aceste cazuri includ
centrul laser ELI-ALPS, Parcul de joc Szeged și alte exemple din mici așezări din afara Szeged.
De asemenea, el a discutat despre renovarea Facultății de Drept de la Universitatea din Szeged,
care nu a fost finalizată nici până în prezent.
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Kosovo
Șase vizite în Lipian și în Mitrovica pentru proiecte finanțate de UE
La începutul lunii aprilie, KDI a organizat o vizită cu reprezentanți ai societății civile și studenți în
mai multe locații din Lipjan și Mitrovica. Scopul acestei activități a fost de a vizita proiecte care au
fost sprijinite financiar de UE în municipalitățile din Kosovo și care au ajutat direct la îmbunătățirea
calității vieții cetățenilor. Această vizită a servit ca o bună oportunitate pentru participanți de a
avea o imagine de ansamblu a investițiilor locale ale UE și a utilizării fondurilor publice, dar și ca
un forum pentru a se întâlni cu reprezentanții și factorii de decizie din municipalitățile respective.
Grupul de 25 de participanți, a vizitat mai întâi biblioteca și arhiva din municipiul Lipjan, unde au
fost primiți de șeful Centrului Cultural, dl Selman Jashanica, și de șeful sectorului arhivelor, dl
Enver Haziri. Cei doi reprezentanți ai municipalității au prezentat cele două proiecte finanțate de
instituțiile UE, inclusiv procesele lor de construcție, condițiile oferite de aceste facilități și
beneficiile pe care aceste construcții le-au adus municipalității și cetățenilor din Lipjan.
Participanții au dorit să afle mai multe despre cum pot utiliza serviciile oferite de noua bibliotecă.

O vizită similară a avut loc și în municipalitatea Mitrovica, în patru locații diferite care au fost
construite cu fonduri UE. Grupul a fost primit de șeful Departamentului de infrastructură, dl Fisnik
Ibrahimi și șeful Departamentului de urbanism, dl Florent Abrashi, din municipiul Mitrovica.
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Proiecte precum Podul Râului Iber, promenada râului Iber și piața orașului au fost prezentate de
reprezentanții municipali, care, printre altele, au explicat participanților costurile investițiilo r și
beneficiile acestora.
Între timp, în Centrul Multifuncțional POE „Omni Sport”, care a fost al patrulea proiect vizitat,
directorul executiv al Centrului, dl Sami Zeka, a informat participanții cu privire la serviciile pe care
acest centru le oferă cetățenilor și în special studenților, pentru dezvoltarea diferitelor cursuri de
sport. Printre altele, el a menționat marele interes al cetățenilor din toate municipalitățile din
Kosovo de a utiliza atât serviciile cât și spațiul acestui centru, dat fiind că este unul dintre cele
mai mari centre de acest gen din Kosovo. El a menționat, de asemenea, provocările cu care se
confruntă ca întreprindere, costul financiar necesar pentru întreținerea și funcționarea
corespunzătoare.
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Macedonia de Nord
Tur virtual ghidate
În cadrul proiectului, au fost organizate tururi ghidate despre proiecte finanțate prin fonduri UE.
Din cauza restricțiilor stabilite ca măsuri de precauție cu privire la pandemia COVID-19, acest tur
a fost organizat online și a examinat implementarea fondurilor UE în Macedonia. La acest
eveniment a fost invitat Martin Atanasov, reprezentant al Agenției Naționale pentru programe
educaționale europene și mobilitate. Scopul Agenției Naționale este de a promova implementarea
programelor europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în Republica
Macedonia. Prin implementarea acestor programe, Agenția Națională contribuie la dezvoltarea
comunității pe cunoștințe avansate, cu dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai bune,
asigurând în același timp protecția mediului pentru generațiile viitoare și, cel mai important,
promovarea cooperării și a mobilității în domeniul educației și formării. Participanții au avut șansa
de a împărtăși experiențe cu privire la implementarea proiectelor sprijinite din fonduri UE.
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Romania
Vânătoare arhitecturală și culturală

În weekendul 26-27 iunie 2021, Expert Forum a organizat două vânători arhitecturale în
Constanța și Cluj Napoca. În loc de un clasicul tur ghidat, am ales un format mai interactiv, care
le-a permis cetățenilor să descopere orașul și „comorile” acestuia în ritmul lor. O vânătoare de
comori arhitecturale este un joc de competiție urbană care îi provoacă pe participanți să găsească
cât mai multe indicii / comori arhitecturale într-un timp limitat.
În timp ce Constanța și Clujul sunt două orașe foarte diferite din mai multe puncte de vedere
(socio-economic, istoric, poziție geografică etc.), ambele arhitecturi ale acestora sunt fascinante,
spunând poveștile tuturor minorităților etnice care au trăit acolo și care au contribuit la dezvoltarea
lor. Dar care este situația actuală? Este acest patrimoniu încă o parte din viața comunității - cum
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este protejat și valorizat, ce proiecte există care încearcă să-l readucă în comunitate, este o
prioritate pentru administrația locală? Cum se reflectă diversitatea culturală în societatea noastră?
Participanții au participat în echipe și au avut aproximativ două ore să încerce să găsească cât
mai multe indicii posibil. De-a lungul acestei călătorii, au descoperit diverse minorități etnice care
există în aceste comunități și în arhitectura orașelor.

La final, EFOR, împreună cu partenerii săi, a discutat împreună cu participanții și istorici despre
istoria orașului și despre multe dintre clădirile descoperite, dar și despre modul în care aceste
clădiri ar putea fi reabilitate și oferite din nou comunităților. Această discuție a dus, de
asemenea, la dezbateri cu privire la provocările protejării patrimoniului cultural, precum și la
modul în care fondurile UE ar putea fi utilizate pentru a proteja și conserva astfel de clădiri și
politici publice.
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Acțiune Internațională
Integrarea Europeană și Societatea Civilă – rolul ONG-urilor în mecanismul
statului de drept al Uniunii Europene.

Transparency International Ungaria a organizat o conferință internațională privind integrarea
europeană și societatea civilă – rolul ONG-urilor în mecanismul statului de drept al Uniunii
Europene. Conferința a avut loc online, pe 17 mai 2021. Conferința a fost deschisă de József
Péter Martin, director executiv al Transparency International Ungaria. El a afirmat că au existat
probleme substanțiale în toate cele patru domenii din rapoartele Comisiei Europene privind statul
de drept cu privire la Ungaria. Raportul Comisiei a afirmat că, deși Codul penal maghiar oferă un
cadru de drept penal pentru combaterea corupției, există o lipsă sistematică de decizii care să
permită investigarea și urmărirea penală a cazurile de corupție care implică funcționari de nivel
înalt și pe cei din jurul acestora. TI Ungaria a criticat erodarea gravă a statului de drept și
performanța procuraturii.
În discursul său de deschidere, fostul deputat maghiar Benedek Jávor a oferit o perspectivă
asupra procesului de elaborare a politicilor UE. El a afirmat că trebuie sporită participarea civică
la politica europeană și a prezentat metode esențiale pentru realizarea acestui lucru. Consultarea
cu ONG-urile în cadrul statului de drept este extrem de importantă, deoarece acestea sunt
esențiale pentru a furniza Comisiei informații privind statele membre. Europarlamentarul german
Daniel Freund a împărtășit și câteva gânduri privind elaborarea politicilor UE. El a subliniat că
există mai multe state membre în care criza statului de drept este direct legată de corupție. ONGurile și societatea civilă trebuie să colaboreze pentru a realiza schimbarea. El a menționat că
Parlamentul European exercită o presiune considerabilă asupra Comisiei de a utiliza mecanismul
38

statului de drept în statele membre, inclusiv în Ungaria. Freund a subliniat faptul că rapoartele
anuale au ajutat enorm la a face mai vizibile schimbările necesare pentru statul de drept.
Miklós Ligeti, directorul juridic al Transparency International Ungaria, a declarat că legislativul
maghiar nu permite cetățenilor să le critice deciziile. Arben Kelmendi, manager de proiect la
KDI/Transparency International Kosovo, a declarat că și Kosovo monitorizează cazurile de
corupție, asigurându-se că învăță din exemplele vecinilor lor. Marija Sunchevska de la
Transparency International Macedonia a împărtășit faptul că Macedonia se pregătește pentru
aderarea sa la UE de 15 de ani. În Macedonia, cea mai mare problemă este implementarea
reformelor propuse, dar ea crede că, cu sprijinul Comisiei, acestea pot aduce schimbări pozitive
pentru țară.
De asemenea au fost discutate și efectele COVID-19 asupra acestor țări. Miklós Ligeti a declarat
că guvernul maghiar a văzut pandemia ca pe o oportunitate de a-și consolida și mai mult puterea.
Cezara Grama, reprezentant al Expert Forum, România, a declarat că pandemia a pus multă
presiune asupra sistemelor judiciare și democratice. În acest context am putut înțelege mai bine
cum funcționează instituțiile în relație cu statul de drept.
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Atelier Internațional
Știri false în timpul COVID-19 - cum dezinformarea subminează valorile UE
și ce pot face ONG-urile pentru le opri?
Cum a afectat pandemia răspândirea știrilor false? Cum este libertatea presei legată de corupție?
Ce pot face cetățenii împotriva răspândirii dezinformării? Acestea au fost câteva dintre subiectele
discutate la atelierul internațional organizat de Transparency International din 28 iunie 2021. Péter
Krekó, director executiv al Political Capital, și József Péter Martin, director executiv la TI Ungaria
au ținut discursuri în cadrul evenimentului.
Anul trecut, UE s-a confruntat cu provocări fără precedent și pierderi tragice din cauza pandemiei
COVID-19. Situația a fost exacerbată de răspândirea știrilor false despre pandemie din întreaga
lume, care a făcut combaterea crizei mult mai dificilă atât la nivelul UE, cât și la nivelul țărilor.
Printre altele, atelierul și-a propus să găsească răspunsuri la modul în care ONG-urile pot lua
măsuri împotriva știrilor false în aceste vremuri dificile, ce pot face pentru a opri campaniile de
dezinformare și ce instrumente pot folosi în acest scop.
Péter Krekó a abordat tema campaniilor de dezinformare împotriva cetățenilor. El a subliniat că
cei aflați la putere sunt responsabili pentru furnizarea de informații transparente publicului, iar
când acest lucru nu se întâmplă poate avea consecințe grave. Încrederea cetățenilor în
democrație, stat și mass-media a fost zdruncinată în timpul pandemiei. În Ungaria, politica și
mass-media de stat au devenit o sursă de dezinformare și sunt adesea în conflict cu ONG-uri. La
finalul discursului său, Péter Krekó a declarat că, atunci când organizațiile sunt atacate de
dezinformare, este esențial să răspundem cu o atitudine etică, pe care publicul o va aprecia.

József Péter Martin a discutat despre legăturile dintre libertatea presei și corupție. El a explicat
că răspândirea corupției duce la deteriorarea presei independente, în timp ce consumul de știri
legate de corupție afectează percepția asupra subiectului. Șansele de a descoperi cazuri de
corupție au fost diminuate pe măsură ce media independentă se micșorează, ceea ce îi privează
pe cetățeni de obținerea unor informații clare despre acest fenomen. De asemenea, știrile despre
corupție ajung din ce în ce mai greu la cetățeni din cauza complexității cu care este abordat
subiectul.
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În urma discursurilor, participanții la atelier și-au împărtășit experiențele răspunzând la întrebări
interactive. Conform răspunsurilor lor, cele mai frecvente surse de știri false sunt social media și
televiziunea. În afară de pandemie, dezinformarea este cel mai adesea răspândită în ceea ce
privește imigrația, potrivit respondenților. Mulți și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu
privire la denaturarea deliberată a mesajelor și a declarațiilor ONG-urilor. În acest sens, unul
dintre cele mai importante subiecte a fost problema momentului în care devine necesară luarea
de măsuri atunci când o organizație este victima atacurilor de dezinformare. Experții de la
eveniment au fost de acord că ONG-urile trebuie să răspundă acuzațiilor atunci când sunt
răspândite acuzații false.
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Cercetare
Chestionar privind valorile noastre comune Europene
Prin proiectul nostru "Valorile noastre comune", am inițiat un dialog pe teme legate de integrarea
europeană și Uniunea Europeană. În acest scop, un chestionar anonim, identic - diferit doar prin
limbă, a fost împărțit între cele patru organizații. Sondajul nereprezentativ a fost completat de
551 de persoane din Ungaria între 10 mai și 1 iunie 2021. În România, 477 de persoane au
completat chestionarul, iar în Kosovo, un potențial candidat la aderarea la UE, a fost completat
de 500 de persoane. În Macedonia, un candidat la aderarea în UE, a fost completat de 100 de
persoane.
Mai mult de jumătate dintre respondenții maghiari au declarat că identitatea europeană și cea
națională sunt la fel de importante pentru aceștia. O treime dintre respondenți au afirmat că
identitatea europeană este mai importantă, în timp ce doar unul din zece respondenți a afirmat
că identitatea națională este mai importantă. În celelalte trei țări (figura 1), identitatea dublă a fost,
de asemenea, cea mai populară alegere. În toate cele trei țări, o proporție mai mare de
respondenți au considerat că identitatea națională, comparativ cu răspunsurile respondenților din
Ungaria.
Figura 1: Ce identitate este mai importantă pentru tine? (%)
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Valoarea democrației, a statului de drept, a libertății presei și a protecției drepturilor omului au
fost descrise ca fiind foarte importante de o mare majoritate a respondenților maghiari, în timp ce
importanța liberei circulații a forței de muncă și a capitalului a fost evaluată ușor mai jos. Cu un
scor mediu de 5.4, respondenții maghiari sunt mai puțin încrezători că UE poate garanta aceste
valori. Încrederea în aplicarea valorilor UE a fost evaluată la cel mai înalt nivel în nordul
Macedoniei (7.5 în medie), urmată de Kosovo și România, cu o medie de 6.1 și, respectiv, 5.6.
Uniunea Europeană a fost identificată ca o comunitate bazată pe valori comune și ca o integrare
economică de către majoritatea respondenților (62-62%). Aproape jumătate dintre aceștia au
considerat UE ca fiind o organizație responsabilă pentru garantarea păcii în Europa, în timp ce 4
% dintre respondenți au identificat organizația cu alte caracteristici. (Respondenții au avut
posibilitatea de a identifica mai mult de un singur răspuns la întrebare). Celelalte trei țări (figura
2) au avut, de asemenea, un procent ridicat de respondenți care au menționat integrarea
economică, dar semnificativ mai puțini decât în Ungaria sunt de acord că Uniunea Europeană
este o comunitate bazată pe valori și credințe comune.
Figura 2: Care dintre următoarele definiții descrie cel mai bine pentru tine Uniunea Europeană?
(Poți să selectezi mai multe răspunsuri)

Respondenții au fost rugați să evalueze rezultatele aderării la UE și rolul UE în mai multe aspecte.
Respondenții au fost în special împărțiți în privința măsurilor pe care le pot lua instituțiile pentru
a preveni corupția în statele membre. La o scară de la 1 la 5, respondenții din Ungaria au evaluat
capacitatea UE de a lupta împotriva corupției ca fiind medie. Respondenții din celelalte trei țări au
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fost puțin mai optimiști, majoritatea răspunsurilor calificând eficiența măsurilor anticorupție ca
medie sau mai bună.
Respondenții maghiari ar sprijini aderarea Ungariei la Parchetul European cu un procent
excepțional de ridicat, de 96.4 %. 74% dintre respondenții din Kosovo și 67% dintre respondenții
români au declarat de asemenea că da, în timp ce mai puțin de jumătate dintre respondenții
macedoneni vor sprijini aderarea la Birou.
95.5% din respondenții maghiari ar vota din nou "da" dacă ar avea loc un referendum privind
aderarea la UE. Cea de-a doua proporție este cea din Kosovo, unde 78% dintre respondenți ar
sprijini aderarea la UE, în timp ce 67% dintre respondenții din România și 65% din nordul
Macedoniei ar vota pentru.
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Ceremonia de închidere a proiectului

Ungaria
Apartenența Ungariei la Uniunea Europeană în curs de examinare:
dezbatere între foștii comisari ai UE László Andor and Tibor Navracsics

Foștii comisari ai UE László Andor și Tibor Navracsics au discutat rezultatele aderării Ungariei la
UE la evenimentul de închidere Transparency International Ungaria. Discursul de deschidere a
fost susținut de Mátyás Maksi, șeful Departamentului de comunicare al Reprezentanței Comisiei
Europene în Ungaria. El a explicat că UE se confruntă cu o serie de provocări, astfel încât
identificarea unei viziuni comune pentru viitor este esențială. Dl József Péter Martin, directorul
executiv al Transparency International Ungaria a prezentat pe scurt proiectul valorilor comune.

Tibor Navracsics și László Andor au acoperit trei subiecte principale în timpul evenimentului de
două ore. În primul rând, aceștia au discutat dacă procesul de integrare europeană a fost un
succes. În al doilea rând, au vorbit despre statul de drept și corupție. În cele din urmă, aceștia șiau exprimat opiniile cu privire la relația dintre societatea maghiară și UE. Potrivit lui László Andor,
întreaga regiune din Europa Centrală și de Est prezintă semne de recuperare economică. Cu
toate acestea, el este mai puțin optimist cu privire la situația din Ungaria, deoarece țările din
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regiune nu numai că s-au apropiat de economia maghiară, ci au ajuns și puțin înaintea acesteia.
Lipsa unei vederi comune a Europei a fost, de asemenea, discutată în timpul discuției. După cum
s-a menționat, există un sentiment de incertitudine politică cu privire la rolul UE, care ar putea
cauza probleme pentru viitor.

În ceea ce privește punerea în aplicare a mecanismului statului de drept, László Andor a susținut
că „UE a devenit mai blândă”. Pentru a-și ilustra punctul de vedere, el a menționat că Slovacia a
fost anterior exclusă din prima rundă a procesului de aderare din cauza încălcării drepturilor
minorităților - pe baza acestui fapt, Turcia nu ar trebui să fie în măsură să negocieze sau să fie
acceptată ca și candidat. Potrivit acestuia, eficiența mecanismului statului de drept este restabilită
prin faptul că personalul respectiv al UE este înlocuit în permanență. Există întotdeauna o nouă
echipă care gestionează pentru o perioadă de timp și apoi sunt înlocuiți, ceea ce face procesul
mult mai dificil. Tibor Navracsics consideră că o țară examinată prin mecanismul statului de drept
de către UE va avea întotdeauna la bază o chestiune de analiză politică. El a afirmat că procesul
este complicat de ambiguitatea conceptului de stat de drept. Ambii parteneri de dezbatere au
exclus ca Ungaria să părăsească UE în anii următori.

În cadrul discuției a avut loc un dialog dinamic între participanți. La finalul conferinței online,
vorbitorii au primit o multitudine de întrebări.

Kosovo
Închiderea proiectului în Prishtina

Institutul Democrat din Kosovo (KDI) a organizat o discuție tematică online intitulată "modul în
care cetățenii înțeleg procesul de integrare a Kosovo în UE", marcând sfârșitul proiectului. În
cadrul acestei discuții au fost prezentate constatări preliminare din cadrul unui chestionar online
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pe care KDI l-a realizat în ceea ce privește poziția cetățenilor cu privire la integrarea europeană
în general și, în special, la Uniunea Europeană.
În cadrul mesei rotunde virtuale cu experți în politici ai UE, reprezentanți ai societății civile și
studenți, a avut loc o discuție despre atitudinea cetățenilor din Kosovo în ceea ce privește
integrarea europeană. Printre altele, experții din domeniu și-au prezentat opiniile cu privire la
provocările și calea de urmat pentru Kosovo în procesul de integrare și în ce măsură cetățenii
sunt informați cu privire la ofertele UE din punct de vedere economic, social, politic și cultural.
În cadrul prezentării, Agnesa Haxhiu, manager de proiect la KDI, a declarat că datele preliminare
ale chestionarului lansat arată că aproximativ 78% dintre respondenți au declarat că vor vota
pozitiv în cazul unui posibil referendum privind aderarea la UE, iar peste 67% dintre respondenți
cred că Kosovo va beneficia foarte mult de pe urma acestei aderări. Aproximativ 60% dintre
respondenți cred că UE a făcut prea puțin pentru a promova intenția Kosovo de aderarea la UE,
dar un procent de aproximativ 47% cred că influența UE în modelarea politicilor din Kosovo a fost
uriașă.
Eraldin Fazliu de la Prishtina Insight, vorbind despre atitudinile cetățenilor cu privire la integrarea
europeană, a declarat în discursul public din Kosovo că, pe de o parte, nu există alternativă la
integrarea europeană, iar pe de altă parte, în Kosovo a existat o lipsă de dezbateri cu privire la
motivele pentru care aderarea la UE este utilă. Potrivit acestuia, cetățenii nu sunt informați cu
privire la impactul economic, politic și cultural pe care aderarea la UE l-ar putea avea, în ciuda
faptului că sprijină integrarea europeană. El a subliniat că, deși în discursul public s-a proclamat
întotdeauna că suntem pe drumul către UE, dacă privim aspectul socio-economic, Kosovo a fost
în mod constant blocat. Din acest motiv, potrivit lui, cetățenii din Kosovo consideră liberalizarea
vizelor ca fiind foarte importantă deoarece consideră că este o oportunitate de a părăsi Kosovo.
Pe de altă parte, Besnik Vasolli, expert în procesul de integrare europeană, a declarat că UE nu
construiește pe încrederea pe care cetățenii din Balcanii de Vest o au în UE, fapt reflectat și în
faptul că membrii UE nu manifestă interes pentru procesul de extindere. Potrivit acestuia, această
abordare a UE nu a încurajat țările din Balcanii de Vest să acorde prioritate reformelor necesare
și să continue să lupte cu capturarea și corupția statului. În ceea ce privește progresul realizat de
Kosovo în realizarea reformelor, dl Vasolli a evaluat performanța instituțiilor ca fiind slabă în
această privință, subliniind că până în prezent nu s-au înregistrat progrese semnificative.
În schimb, Senem Safçi de la KCSF a vorbit pozitiv despre nivelul ridicat de încredere pe care
cetățenii din Kosovo îl au în UE și în valorile promovate de UE, cum ar fi democrația, statul de
drept, protecția drepturilor omului, libertatea mass-mediei. Potrivit acesteia, ar trebui făcută o
distincție între implementarea și eficiența corectă a acestor valori de către instituțiile kosovare și
importanța acordată acestor valori de către cetățenii din Kosovo. Prin urmare, participarea activă
a cetățenilor la punerea în aplicare și consolidarea acestor valori este importantă. De asemenea,
instituțiile ar trebui să creeze mecanisme de informare și de consolidare a capacității cetățenilor
de a fi implicați în aceste procese decizionale.
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Discuția a fost organizată de KDI împreună cu trei organizații partenere, Transparency
International Hungary, Transparency International Macedonia și Expert Forum din România.

Macedonia de Nord
Consolidarea sistemului judiciar în lupta împotriva corupției, 11 iunie 2021

A avut loc un eveniment pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a sistemului judiciar
în lupta împotriva corupției. Dezbaterea s-a axat pe politicile și practicile anticorupție din țară în
general. Acestea au fost comparate cu standardele și practicile internaționale, dar s-a discutat și
despre modul în care cadrul juridic și punerea în aplicare a legilor ar trebui. În plus, vorbitorii au
discutat despre riscurile corupției în sistemul judiciar. Invitații în acestă dezbateri au fost: Father
Fetai, procuror; Sofka Pejovska-Dojcinovska, membră a Comisiei de stat pentru prevenirea
corupției (SCPC); Nuri Bajrami, membru al Comisiei de stat pentru prevenirea corupției (SCPC);
și Risto Bojadziski, procuror. Membrii Comisiei de stat pentru prevenirea corupției au prezentat
strategia națională de prevenire a corupției și a conflictelor de interese, cu accent pe sistemul
judiciar. Acest lucru a fost util tinerilor judecători, procurorilor și studenților care intenționează să
fie activi în domeniul statului de drept. Ei au avut oportunitatea de a fi introduși în politicile
anticorupție, implementarea lor eficientă și modul în care fiecare instituție poate contribui la lupta
împotriva corupției.
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Romania
Eveniment de închidere
Pe 29 iulie 2021, Expert Forum a organizat evenimentul de închidere a proiectului, online, care a
adus împreună diferiți actori care au luat parte în cadrul proiectului.

Acest eveniment a fost o oportunitate de a prezenta rezultatele proiectului și de a acorda premiile
concursului de discursuri publice pentru tineri. Nu în ultimul rând, a fost o oportunitate de a discuta
despre principalele provocări cu care se confruntă participanții la nivelul UE, din perspectiva lor
ca cetățeni activi în comunitățile lor.
Cezara Grama, coordonator de proiect din partea Expert Forum a făcut o scurtă prezentare
despre proiect, activitățile și rezultatele acestuia.
Maria Cezar, facilitator al proiectelor cu tineri la Expert Forum, a prezentat apoi conceptul
concursului de discursuri publice organizat în cadrul proiectului și a prezentat membrii juriului. La
rândul lor, cei trei membri ai juriului s-au prezentat și au oferit feedback general participanților cu
privire la problemele și soluțiile identificate. Andreea Rusu, director executiv al Centrului FILIA,
organizație feministă din România și Monica Loloiu, membru al Departamentului Politic din cadrul
Reprezentanței Comisiei Europene în România s-au alăturat evenimentului și au vorbit pe scurt
despre cât de impresionate au fost de discursurile participanților și despre maturitatea cu care au
abordat această provocare: de a identifica o problemă importantă pentru ei din comunitățile lor,
dar, cel mai important, de a identifica soluții. Acestea au concluzionat că multe dintre problemele
identificate de ei afectează nu doar comunitățile din România, dar și comunitatea Europeană în
ansamblu.
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Evenimentul a continuat cu prezentarea premiilor și a câștigătorilor concursului. Premiile speciale
ale juriului au fost acordate pentru cele mai bune soluții, cel mai bun apel la acțiune, cele mai bun
argumente și cea mai bună prezentare a discursului.
În continuare, participanții au luat cuvântul pentru a discuta despre cum a fost să facă parte din
acest concurs și cum au conștientizat problemele din comunitățile lor. Ei au povestit despre cum
au încercat să înțeleagă procesele decizionale la nivel local, național sau la nivelul UE, astfel
încât să poată identificata o soluție realistă.
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Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană. Orice publicare făcută pe acest site reflectă doar
opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare
a informațiilor conținute în acesta.
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