
 

 

Traducerea subtitrării. Învățare prin practică, din pasiune 
 

Mă numesc Timo și sunt francez. În noiembrie 2018, am început o inițiativă cetățenească 
europeană atunci când am auzit pentru prima oară că există o scutire fiscală pentru 
carburantul folosit de avioane, kerosenul. Informația a venit de la mișcarea „Vestele 
galbene”, care protesta împotriva creșterii accizelor la combustibilii auto.  
 
La momentul respectiv, impozitarea kerosenului nu se număra printre punctele principale 
ale agendei instituțiilor europene de la Bruxelles. Așa că am decis să lansăm această ICE 
pentru a ne asigura că instituțiile europene, deputații europeni, Consiliul, toată lumea cu 
putere de decizie de aici, de la Bruxelles, și din celelalte capitale europene realizează că 
europenii vor ca și sectorul aviatic să plătească un preț echitabil pentru faptul că poluează. 
 
După șase luni de campanie și peste 60 000 de semnături colectate, am aflat, la începutul 
lunii decembrie, că ideea noastră a fost deja preluată de Comisia Europeană, care a inclus 
propunerea de impozitare a carburanților de aviație în Pactul verde. 
 
După ce Comisia Europeană a anunțat că propunerea noastră va fi inclusă în Pactul verde, 
ne-am simțit foarte ușurați și am fost fericiți că am reușit, după aproape un an de campanie, 
de pregătire, de timp liber pus în slujba acestei cauze. A fost grozav și pentru că, știți, ca 
cetățeni ai UE, avem deseori sentimentul că politicienii nu ne aud – nici măcar cei de la nivel 
local, ce să mai spunem de factorii de decizie europeni. Iar ICE e un instrument excelent 
tocmai în acest sens, pentru că  te ajută să te faci auzit, ca cetățean european, în toată 
Europa. 
 
Cred că cea mai entuziasmantă experiență din toată campania a fost atunci când guvernul 
olandez ne-a invitat la Haga la un eveniment interguvernamental foarte selectiv, pentru a 
discuta despre impozitarea aviației. Ne-am simțit onorați, pentru că niciun ONG nu fusese 
invitat. Invitația la acest eveniment foarte selectiv a fost dovada clară că politicienii și 
factorii de decizie, în general, iau realmente ICE în serios.   
 
Cele mai frustrante momente au fost atunci când, deși trimiteam zeci de e-mailuri pe zi ca să 
găsim parteneri și să le cerem celebrităților, jurnaliștilor sau politicienilor să distribuie 
petiția, primeam foarte puține răspunsuri. Acum, de când am început să lucrez și primesc 
atât de multe e-mailuri zi de zi, am înțeles de ce oamenii nu răspund întotdeauna. Așa că nu 
ezitați, luați telefonul și începeți să sunați, deranjați lumea! 
 
Mă numesc Sandro, am 22 de ani și sunt din Germania. Inițiativa cetățenească europeană și 
întregul nostru parcurs legat de aceasta mi-a dat o mulțime de șanse să învăț lucruri noi. În 
același timp, am câștigat multă experiență în marketing, în poziționare, în lobby-ing și în 
relaționarea cu organizații care împărtășesc aceleași valori. 
 
Cel mai greu ne-a fost în primul rând să facem o campanie paneuropeană – eram cu toții 
studenți și nu avem experiență în acest sens. Dar în același timp a fost foarte interesant, 
pentru că mi-a permis să-mi folosesc o parte din cunoștințele de la cursurile de marketing și, 
în general, să mă dezvolt ca om. 



 

 

 
În principiu, oricine poate lansa o astfel de inițiativă cetățenească europeană. Eu nu aveam 
nicio idee despre politică sau despre acest instrument înainte să lansez inițiativa 
cetățenească europeană. Dar chiar dacă nu suntem decât un grup de studenți, propunerea 
noastră a fost preluată de Comisia Europeană și a intrat în Pactul verde. 
 
Sarcina mea personală pe toată durata campaniei a fost să contactez politicieni, să închei 
parteneriate cu ONG-uri, să fac ceva verificări pentru a descoperi ce ONG-uri și ce politicieni 
ne-ar putea fi parteneri mai potriviți. În plus, a trebuit să ne concentrăm cu adevărat pe 
construirea unei comunități europene prin intermediul rețelelor sociale, pentru că, după 
cum știți, avem nevoie de semnături din diferite colțuri ale Europei. 
 
Cel mai interesant a fost să ne asumăm o responsabilitate mare, aceea de a redacta o 
inițiativă și o propunere de politică pe care să o trimitem Comisiei Europene. Când am 
început inițiativa, a trebuit să mergem pe la conferințe (ceea ce pentru mine era total nou), 
să „vânăm” reprezentanți ai ONG-urilor și politicieni și să punem bazele unor relații cu ei. 
Suntem studenți, nu puteam face asta singuri, așa că să construim parteneriate cu oameni 
experimentați în domeniu a fost foarte incitant și plăcut pentru mine. 
 
Partea cea mai grea, sau poate cea mai stresantă, a fost să găsesc un echilibru între 
responsabilitățile mele de student și cele de co-inițiator al unei inițiative cetățenești 
europene și al unei campanii paneuropene. În același timp, având în vedere că eram 
studenți și că am început acțiunea spontan, am avut foarte puține fonduri și a trebuit să ne 
acoperim singuri cheltuielile. Aș vrea să fi aflat mai devreme despre Forumul Inițiativei 
cetățenești europene, unde se oferă sfaturi foarte bune despre cum să obții fonduri, utile 
pentru oameni fără experiență ca noi. 
 
Prietenii mei nu prea au înțeles de cât efort este nevoie pentru a organiza o inițiativă 
cetățenească europeană sau o campanie paneuropeană. Ei știu că trebuie să se ia urgent 
măsuri de protecție a mediului,  
dar procedura ICE în ansamblu nu prea le-a fost clară, întrucât   
nu se ocupă cu afaceri europene. Dar am vrut să le explic că nu e ceva chiar atât    
de dificil. Trebuie doar să înveți câteva lucruri de bază despre cum funcționează 
instrumentul și apoi să găsești o politică, o problemă sau o preocupare care prezintă interes 
pentru mulți europeni, din toate țările UE. Trebuie să fie ceva care poate fi transformat într-
o inițiativă și ceva care să te pasioneze cu adevărat. 
 
Îi încurajez pe oamenii care se gândesc la o problemă sau au o preocupare pe care o 
împărtășesc mulți alți cetățeni europeni, să nu stea prea mult pe gânduri, ci să acționeze. 
Până la urmă, înveți din practică, așa a fost și la noi. Nu aveam deloc experiență în domeniu, 
în politică în general, în elaborarea politicilor. Dar asta poți învăța întotdeauna pe parcurs. 
 
Așa că vreau tare, tare mult să insist: dacă aveți o idee despre cum să modelați viitorul 
Europei sau despre cum să rezolvați o problemă, vă rog nu ezitați, demarați propria inițiativă 
cetățenească europeană! 



 

 

 
Lansarea unei ICE nu este întotdeauna ușoară, e un proces lung, cu o procedură dificilă. 
Uneori este o experiență foarte frustrantă, dar cel mai important e să nu renunțați 
niciodată! 
 
Nu renunțați niciodată, credeți în propunerea dumneavoastră! E absolut necesar să credeți 
în ea, altfel veți renunța probabil la un moment dat. Așa că mai întâi asigurați-vă că 
propunerea vă pasionează, că o puteți susține cu convingere și, mai ales, nu renunțați niciun 
moment! 
 

 
 


