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Introducere

Uniunea Europeanã se confruntã cu provocãri constante care în ul-
timul timp par a testa însãºi consistenþa ºi viabilitatea Uniunii. Nede-
pãºirea unor astfel de praguri ar putea aduce chiar eºecul demersurilor
europene. Criza euro este una dintre cele mai importante provocãri
curente întrucât solicitã mãsuri prompte ºi ameninþã unul dintre pilonii
care stau la baza proiectului ºi anume uniunea economicã. UE este
nevoitã sã identifice soluþii ºi pentru deficitul democratic ºi pentru cel
de comunicare pentru a dobândi legitimitate în plan politic ºi a benefi-
cia de acordul cetãþenilor în demersurile viitoare. Uniunea nu poate face
paºii urmãtori spre definirea unei identitãþi comune, spre o uniune
politicã, fãrã a deveni un proiect al cetãþenilor ºi nu doar al elitelor. Ten-
dinþele îngrijorãtoare de organizare a unor referendumuri de pãrãsire
a Uniunii, culminate cu Brexit-ul care poate avea un efect de domino,
trag un semnal de alarmã. Uniunea Europeanã are nevoie de unitatea
sa politicã pentru a face faþã provocãrilor globale ºi a acþiona ca un tot,
ca un actor singular, iar comunicarea ºi consideraþia faþã de cetãþeni sunt
componente cheie.

Consolidarea unor sfere publice naþionale europenizate, a unei iden-
titãþi europene pot susþine eforturile Uniunii de a instituþionaliza soluþii
politice comune, proceduri ºi, uneori, angajamente foarte scumpe cum
sunt cele privind situaþia Greciei. Existã deci un interes crescut pentru
formarea unei identitãþi europene care sã asigure un fundament, o bazã
care sã permitã acceptarea mai uºoarã a sacrificiilor fãcute în vederea
evoluþiei. Un proiect european trainic care sã se bucure de susþinerea
cetãþenilor are nevoie de existenþa unui ataºament faþã de un viitor co-
mun sau a unui sentiment de afiliere la comunitatea europeanã. În acest
sens, rolul media în procesul de europenizare ºi de susþinere a formãrii
unei identitãþi europene devine esenþial. Media au datoria de a creºte
vizibilitatea subiectelor europene, de a oferi o contextualizare europea-
nã, de a promova actorii europeni ºi de a asigura baza informaþionalã
necesarã dezbaterii ºi implicãrii cetãþenilor în discuþii, ajutând astfel la
consolidarea procesului de europenizare ºi la transcenderea sferei pu-
blice parohiale. 
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Uniunea nu mai poate rãmâne doar un proiect la nivelul elitelor, mai
ales în contextul crizei actuale, care are efecte dintre cele mai concrete
asupra cetãþenilor. Nemulþumirea generalã cu privire la Uniunea Euro-
peanã vine din lipsa unui control popular direct, cetãþenii simþind cã nu
iau parte la luarea deciziilor, la conturarea propriului viitor. Situaþia eco-
nomicã modeleazã ºi ea atitudinile faþã de procesul democratic, faþã de
satisfacþia cu privire la modul de funcþionare a Uniunii, evaluãrile ºi
opiniile cetãþenilor fiind influenþate de natura costurilor ºi beneficiilor
care decurg din statutul de stat membru al Uniunii. Astfel, atitudinile
faþã de UE pot include sentimente de afiliere la identitatea europeanã,
sentimente de reticenþã, de teamã cu privire la influenþa europenizãrii
în planul culturii naþionale, reacþii faþã de performanþa ºi funcþionarea
democraticã a instituþiilor europene, faþã de aspectele utilitariste ale inte-
grãrii, aceste atitudini fiind modelate de încadrãrile mediatice ºi deter-
minând creºterea sau retragerea sprijinului pentru viitorul Uniunii (a
se vedea Krouwel & Abts, 2007; Vliegenthart et al., 2008; Boomgaarden
et al., 2011).

În acest context, volumul de faþã vizeazã implicarea media în proce-
sul de europenizare a sferei publice naþionale ºi în susþinerea formãrii
unei identitãþi europene în paralel cu determinarea locului UE pe agen-
da conversaþiilor interpersonale, a interesului cetãþenilor pentru temat-
ica europeanã ºi a modului în care aceºtia înþeleg ºi experimenteazã
sentimentul de europenitate. 

Cartea cuprinde patru pãrþi, trei dintre acestea fiind dedicate aspec-
telor teoretice, iar ultima parte fiind alocatã studiului empiric.1 Prima
parte, Europenizarea – perspective ºi evoluþii, are în vedere procesul euro-
penizãrii ºi delimitãrile conceptuale, viziunile cu privire la dezvoltarea
Uniunii ºi politicile de comunicare aferente, precum ºi factorii care con-
tribuie la susþinerea europenizãrii. Capitolul abordeazã ºi problematica
sferei publice, cu precãdere a sferei publice naþionale europenizate ºi a
implicaþiilor sale la nivelul societãþii. Totodatã, sunt luate în considerare
ºi atitudinile cetãþenilor faþã de Uniunea Europeanã ºi de procesul eu-
ropenizãrii, precum ºi aspectele problematice ºi efectele crizei europene. 

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?
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1 O parte din datele ºi informaþiile cuprinse în aceastã carte au fost publicate
sub diverse forme (articole în reviste de specialitate, capitole în volumele conferin-
þelor) – de exemplu, ªtefãniþã & Buturoiu (2015); Corbu, ªtefãniþã, Oprea & Udrea
(2015); Udrea, Oprea, Corbu & ªtefãniþã (2015); ªtefãniþã (2013); ªtefãniþã, Oprea
& Udrea (2013); ªtefãniþã (2012).
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Conceptul de europenizare beneficiazã de o varietate de abordãri ºi
încercãri de delimitare, fãrã a exista o definiþie unanim recunoscutã. Eu-
ropenizarea influenþeazã procesele ºi politicile interne, determinând
schimbãri semnificative la nivelul statelor membre. Aceste schimbãri pot
fi atât la nivelul structurilor formale, cât ºi la nivelul valorilor ºi normelor
rãspândite în cadrul statelor membre, fiind în fond vorba de o întrepã-
trundere a societãþilor europene, de un grad din ce în ce mai crescut
de convergenþã (a se vedea Hughes, Sasse & Gordon, 2004; Eder, 2004;
Börzel & Risse, 2000; Brüggemann & Kleinen-von Königslöw, 2009;
Radaelli, 2000; Ladrech, 2002; Featherstone, 2003; Radaelli, 2004).
Europenizarea este, prin urmare, un proces complex, care presupune
transformare, fie cã ne referim la adaptarea instituþionalã, la norme,
proceduri, la implementarea politicilor UE sau la schimbãri în ceea ce
priveºte adoptarea valorilor europene comune în planul concret al vieþii
cetãþenilor. Pe lângã totalitatea schimbãrilor produse la nivel naþional,
care înglobeazã impactul Uniunii asupra statelor membre, integrarea eu-
ropeanã presupune ºi un transfer al suveranitãþii de la nivelul naþional
la cel european, precum ºi o serie de sacrificii pentru care este nevoie de
sprijinul ºi acordul cetãþenilor implicaþi, ei fiind în ultimã instanþã cei care
se confruntã cu efectele europenizãrii în planul vieþii de zi cu zi. 

Comunicarea publicã devine esenþialã pentru legitimarea ºi consoli-
darea Uniunii, pentru promovarea politicilor sale în vederea obþinerii
sprijinului popular. Strategiile pentru îmbunãtãþirea comunicãrii UE au
în vedere europenizarea sferelor publice naþionale, proces în care me-
dia naþionale au un rol determinant. Aceastã viziune se încadreazã în
modelul realist care are în vedere un spaþiu comun de dezbatere ca reþea
de sfere publice europenizate conectate prin fluxuri de informaþii. Una
dintre condiþiile principale pentru a vorbi de europenizarea sferei publi-
ce este chiar vizibilitatea ridicatã a Uniunii Europene în media naþionale,
acoperirea subiectelor europene ºi evaluarea acestora dintr-o perspec-
tivã europeanã (a se vedea Brüggemann, 2005; Kopper & Leppik, 2006;
Gripsrud, 2007; de Vreese, 2007; Habermas, 2009; Brüggemann &
Kleinen-von Königslöw, 2009; Risse, 2010). Ideea unei sfere publice eu-
ropenizate constituie un obiectiv important pentru viitorul Uniunii, per-
miþând consolidarea unei cetãþenii europene ºi dezvoltarea unui cadru
care sã sprijine implicarea popularã, ducând totodatã la rezolvarea defi-
citelor de legitimitate ºi democraþie la nivel european (Castells, 2008).
Este necesarã dezvoltarea unui public european consolidat fãrã de care
demersurile Uniunii devin irelevante sau direcþionate doar cãtre un pu-
blic sectorial specializat.

INTRODUCERE
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A doua parte, Identitatea europeanã – de la construct la asumare, abor-
deazã conceptul de identitate ºi delimitãrile sale, identitatea naþionalã
ºi identitatea europeanã din perspectiva raportului de conflict sau com-
plementaritate, precum ºi conceptul de identitate europeanã cu detalie-
rea modelelor identitãþii europene – identitatea europeanã culturalã,
civicã ºi instrumentalã. Totodatã sunt luate în considerare ºi instrumen-
tele ºi circumstanþele care influenþeazã sentimentul de identitate euro-
peanã. Identitatea europeanã este un element fundamental în evoluþia
dimensiunii politice a Uniunii, mai ales în condiþiile în care acþiunile ºi
iniþiativele europene au o influenþã crescutã în viaþa cetãþenilor. Cer-
cetãrile din sfera ºtiinþelor politice s-au axat mai mult pe atitudinea ºi
sprijinul cetãþenilor europeni pentru procesul de integrare decât pe iden-
tificarea acestora cu noua entitate politicã (Inglehart, 1997), însã cerce-
tãrile recente aratã cã nu se poate vorbi de o legitimitate realã, durabilã
a proiectului european fãrã o identitate complementarã (Bruter, 2005).
Deºi nu se poate vorbi de un consens cu privire la rolul identitãþii euro-
pene, vãzutã fie ca având un rol esenþial în dezvoltarea instituþiilor poli-
tice europene (Bruter, 2005; Herrmann & Brewer, 2004), fie ca având
un impact redus pentru integrarea socialã (Grundy & Jamieson, 2007),
identitatea europeanã în diferitele sale accepþiuni este un concept real
a cãrui existenþã nu mai poate fi negatã (a se vedea Bruter, 2003, 2005,
2009; Diez Medrano, 2003; Habermas & Derrida, 2003; Eriksen & Fos-
sum, 2004; Delanty & Rumford, 2005; Risse, 2005; Duchesne, 2008), cu
implicaþii în felul cetãþenilor de a se raporta la procesul integrãrii. De
altfel, sprijinul pentru integrarea europeanã ºi legitimitatea democrat-
icã a Uniunii sunt dependente de dezvoltarea unui ataºament colectiv
mai puternic faþã de Europa (a se vedea Beus, 2001; Decker, 2002).

Identitatea europeanã este o construcþie în curs de definire, constând
cu precãdere într-un sentiment de afiliere la Uniunea Europeanã. Vãzutã
prin prisma identitãþilor multiple (Bruter, 2004; Risse, 2003), identifi-
carea cu Uniunea Europeanã urmeazã celei naþionale, aflându-se într-un
raport de complementaritate ºi dobândind o importanþã mai micã sau
mai mare în funcþie de context ºi de caracteristici individuale (Wiener,
1998; Duchesne, 2008). Identitatea europeanã constã în adãugarea la
identitatea naþionalã a unui sentiment de apartenenþã la comunitatea
europeanã (a se vedea Augoustinos & Walker, 1995; Thompson, 1995;
Gripsrud, 2007). 

Reprezentãrile identitãþii europene sunt multiple, ele fiind în acord
cu ideea fiecãruia despre Uniune, despre ce înseamnã sã fii european,
determinând astfel modalitãþi distincte de raportare la comunitatea eu-

UNIUNEA EUROPEANÃ, UN TREND ÎN DERIVÃ?
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ropeanã ºi la sentimentul identitar conex. Aceste multiple reprezentãri
pot coexista ºi pot activa sentimente identitare diferite în funcþie de con-
text. Indivizii îºi definesc identitatea în mai multe feluri, þinând cont de
nevoile particulare ºi de importanþa acestora, de fondul social, etnic, de
grupurile din care fac parte, de alegerile personale, asumându-ºi multi-
ple identitãþi, succesiv sau în acelaºi timp (Fry & Lewis, 2008). Identi-
tatea este un construct social, cu mai multe straturi negociate în cadrul
interacþiunilor de zi cu zi (Smith, 2011). Astfel, identitatea europeanã
este perceputã ca una dintre identitãþile multiple pe care cetãþenii le
posedã ºi le manifestã în anumite contexte (Bruter, 2005; Duchesne &
Frognier, 2007).

În literatura de specialitate, identitatea europeanã este abordatã prin
raportarea la dimensiunile sale – identitate europeanã culturalã, civicã
ºi instrumentalã. Deºi aspectele identitare civice ºi instrumentale predo-
minã în rândul cetãþenilor (a se vedea Caporaso, 2005; Bruter, 2005; Ruiz
Jimenez, Gorniak, Kosic, Kiss & Kandulla, 2004), este necesar ca Uniu-
nea sã se bazeze pe rezerve mai profunde de ataºament, de loialitate ºi
susþinere care pot deriva din sacrificii comune, din scopuri care sã susþinã
interesele tuturor statelor membre, dintr-un sentiment al unui noi co-
mun care include ºi o identitate culturalã (Bruter, 2005; Thiel, 2011).
Cu cât cetãþenii sunt mai angrenaþi în realitatea europeanã, cu atât poate
creºte ºi nivelul de înþelegere ºi de implicare privind aspectele europene,
laolaltã cu sprijinul pentru proiectul european.

Partea a treia, Media – roluri ºi atribuþii în procesul de europenizare, are
în vedere instrumentele mediatice care pot fi utilizate pentru susþinerea
europenizãrii, încadrarea mediaticã, definirea cadrajelor ºi a efectelor
aferente, impactul media la nivelul interesului cetãþenilor ºi al sentimen-
tului de apartenenþã la comunitatea europeanã, precum ºi limitele dis-
cursului mediatic europenizat, aspectele contradictorii ºi piedicile care
pot interveni în procesul de europenizare. Mass media sunt un liant im-
portant între politica europeanã ºi cetãþeni, consolidând procesul de eu-
ropenizare prin rãspândirea de informaþii ºi ºtiri referitoare la Uniunea
Europeanã, la instituþiile, politicile ºi actorii europeni. Se poate discuta
despre un discurs europenizat dacã media îºi îndreaptã atenþia asupra
problematicilor europene, abordându-le dintr-o perspectivã a intereselor
europene ºi nu doar a celor locale, sincronizându-se cu spaþiile media-
tice din alte state membre în care subiectele europene sunt acoperite
din perspective de dezbatere similare, care sã le ofere cetãþenilor euro-
peni o bazã comunã de evaluare ºi interpretare. Numai prin distribuirea
mai multor subiecte europene nu se poate vorbi despre un sistem de co-
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