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Introducere
Odată cu Conferința privind viitorul Europei, 
Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană au creat o oportunitate pentru cetățenii 
europeni din toate cele 27 de state membre de a se 
angaja într-o dezbatere privind provocările și 
prioritățile care trebuie abordate pentru a crea 
împreună o Europă pregătită pentru viitor. Ca parte 
a procesului conferinței, la 19 aprilie 2021 
(futureu.europa.eu) a fost lansată o platformă 
digitală multilingvă(denumită în continuare 
„platforma”).

Platforma a fost o componentă-cheie a conferinței; 
acesta a oferit fiecărui cetățean al UE șansa de a 
participa în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale
UE. Cetățenii ar putea să-și prezinte ideile, să 
susțină ideile altor persoane și să le comenteze. 
Platforma a fost, de asemenea, locul în care toată 
lumea putea să facă schimb de informații cu privire 
la evenimentele conferinței și să raporteze cu privire 
la rezultatele lor.

Toate contribuțiile de pe platformă au fost apoi 
colectate și analizate pentru a servi drept contribuție 
la activitatea grupurilor cetățenești 
europene,sesiunea plenară a Conferinței. Trei 
rapoarte intermediare, trei rapoarte ale statelor 
membre și un raport complet au fost publicate până 
în prezent, acoperind contribuțiile de pe platformă 
până la 20 februarie 2022.

Prezentul raport acoperă toate contribuțiile de pe 
platformă la începutul acesteia la 19 aprilie 2021 
până la 9 mai 2022, când Conferința și-a încheiat 
activitatea.

La citirea acestui raport, este important să se țină 
seama de faptul că contribuțiile de pe platformă 
reprezintă punctele de vedere ale contribuitorilor 
respectivi și nu ar trebui considerate ca 
reprezentând punctele de vedere ale cetățenilor 
europeni în ansamblu. 

Rezultatele analitice sunt prezentate în raport în 
funcție de subiectele definite pe platformă: 

Schimbările climatice și mediul 

Sănătate 

— O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă 

— UE în lume 

Valori și drepturi, statul de drept, securitate 

Transformarea digitală 

— Democrația europeană 

Migrația 

— Educație, cultură, tineret și sport 

Ideile menționate pe platformă la rubrica „Alte idei” 
au fost plasate sub unul dintre cele nouă subiecte 
menționate mai sus sau mai multe subiecte în cazul 
chestiunilor transversale. 

Pentru fiecare subiect, este furnizată o prezentare 
generală a clusterelor tematice ale ideilor și 
evenimentelor cu rapoarte de eveniment, asistată de
un sistem de analiză a textului care identifică 
multiplele apariții ale unei idei similare, în orice 
limbă. Aceste teme și subteme identificate sunt 
prezentate în ordinea nivelului de apariție, astfel 
cum au fost evaluate de analist cu ajutorul 
sistemului de analiză a textului. O casetă text la 
începutul fiecărui subiect oferă câteva exemple de 
evenimente organizate pe această temă, 
concentrându-se pe evenimentele noi adăugate de 
la ultimul raport. O imagine de ansamblu tematică a 
noilor contribuții încărcate pe platformă după 20 
februarie 2022 a fost adăugată într-o casetă la 
sfârșitul fiecărui capitol tematic. 

O hartă mentală pentru fiecare subiect oferă o 
reprezentare vizuală a analizei conținutului pe teme 
și subteme. 

Notă privind metodologia

Principalul obiectiv al acestui raport este o analiză 
calitativă a contribuțiilor de pe platformă. Acest 
lucru se realizează pe baza ideilor, a rapoartelor de
evenimente și a observațiilor prezentate de 
contribuitori pentru a oferi o imagine de ansamblu 
asupra conținutului platformei. În practică, în cadrul
fiecărui subiect, o echipă de cercetare a efectuat o 
analiză textuală manuală și o grupare a ideilor 
propuse și a evenimentelor închise cu rapoarte de 
eveniment, asistată de un instrument de 
clusterizare asistat de calculator. Ulterior, a fost 
pregătit un rezumat al temelor comune și al 
posibilelor subteme. Analiza clusterelor pe teme și 
subteme se realizează în cadrul temelor 
predefinite. Aceasta înseamnă că ideile care 
acoperă subiectele sau ideile prezentate de 
contribuitori în cadrul mai multor subiecte sau în 
secțiunea „Alte idei” pot apărea de mai multe ori în 
prezentul raport sub subiectele relevante. Această 
abordare a fost aleasă astfel încât să ofere o 
perspectivă holistică asupra fiecărui subiect al 
conferinței.

Problemele ridicate de un număr mic de 
contribuitori figurează, de asemenea, în această 
analiză dacă oferă o nouă perspectivă în 
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comparație cu cea a altor contribuitori. Scopul este 
de a oferi o imagine de ansamblu asupra amplorii 
și diversității ideilor propuse în prezent pe 
platformă, mai degrabă decât să se concentreze 
asupra elementelor cantitative. Cu toate acestea, 
temele, subtemele sau ideile care se repetă 
frecvent sau care au un număr mare de aprobări 
sau comentarii sunt indicate în text, pentru a 
reflecta stadiul actual al discuțiilor de pe platformă, 
inclusiv un nivel ridicat de interes sau dezbatere cu
privire la unele aspecte. Aceste elemente sunt, de 
asemenea, utilizate pentru a ghida ordinea de 
prezentare a temelor din prezentul raport.

Elementele cantitative (numărul de idei, 
comentarii, aprobări și evenimente) sunt, de 
asemenea, utilizate în prezentarea generală a 
contribuțiilor și în lista celor mai aprobate și 
comentate idei pentru fiecare subiect prezentat în 
anexa I.

De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului 
că, în analiza prezentată în prezentul raport, 
termenul „contribuții” se referă la o combinație de 
idei, comentarii și rapoarte de evenimente.

Detalii suplimentare privind abordarea 
metodologică sunt prezentate în anexa II.
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Rezumatul
executiv

Prezentul raport sintetizează activitatea privind 
Platforma digitală multilingvă pentru Conferința 
privind viitorul Europei de la lansarea sa până la 9 
mai 2022. În această perioadă au fost înregistrate 
48,530 de contribuții pe platformă, cu 18.955 de idei,
22.570 de comentarii și 7.005 evenimente care au 
acoperit toate cele 10 subiecte. În perioada 21 
februarie – 9 mai 2022, pe platformă au fost 
adăugate 4 796 de contribuții noi. Majoritatea 
acestor noi contribuții consolidează temele și 
subtemele existente în diferitele teme și nu au niciun
impact asupra ordinii temelor în funcție de apariția 
lor generală. Începutul războiului de agresiune din 
Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022 a 
influențat unele noi subteme în diverse teme, cum ar
fi apelurile la o implicare mai puternică a UE în 
conflictul din cadrul UE în lume, precum și sugestii 
de realizare a suveranității energetice europene sub 
tema „Economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă”.
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Schimbările 
climatice și mediul

Contribuitorii sunt preocupați de schimbările 
climatice și de efectele acestora, precum și de 
numeroase alte provocări legate de mediu. Cele mai
frecvente teme se referă atât la emisii, cât și la 
energia din surse regenerabile. În general, 
contribuitorii doresc o tranziție verde accelerată, cu 
măsuri imediate și concrete din partea UE și a 
guvernelor, cu o serie de propuneri, cum ar fi 
încurajarea producției și a transporturilor de energie 
mai ecologică, modificarea modelelor de consum, o 
agricultură mai durabilă, promovarea biodiversității și
stoparea poluării. Contribuțiile au subliniat 
necesitatea educației și comunicării la nivelul UE, cu
inițiative de abordare a acestor probleme. Unii 
contribuitori au ridicat problema justiției sociale în 
contextul politicii climatice. Ideile pot fi grupate 
tematic după cum urmează:

Un apel general care îndeamnă guvernele și UE să 
ia măsuri imediate, cu o politică europeană de 
mediu mai puternică pentru combaterea schimbărilor
climatice. Contribuitorii au prezentat mai multe 
sugestii de combatere a emisiilor și au discutat cele 
mai bune practici și modalități de accelerare a 
tranziției verzi și a punerii în aplicare a Pactului 
verde la nivel local și regional;

— Sub tema energiei, contribuitorii susțin cu tărie 
creșterea utilizării energiei din surse regenerabile și 
sporirea diversității energetice prin cercetare și 
inovarea cu surse alternative de energie, atât pentru
gospodării, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri). Cu toate acestea, unii contribuitori au 
atras atenția asupra chestiunii acceptării de către 
populație, iar chestiunea energiei nucleare a 
determinat o dezbatere divergentă;

Participanții doresc măsuri de încurajare a 
dezvoltării și utilizării unor mijloace de transport 
alternative, ecologice, cu diverse sugestii de 
încurajare a utilizării transportului public și solicită 
intensificarea cercetării și a investițiilor în soluții 
alternative de transport;

Sub tema consumului, contribuitorii doresc măsuri 
mai ferme pentru a aborda deșeurile și deșeurile 
alimentare și pentru a promova reciclarea și o 
economie circulară, care să vizeze atât producătorii, 
cât și consumatorii. În plus, există cereri de măsuri 
pentru promovarea unui consum mai durabil în 
sectoare, de la turism, modă la aparate electronice.

Contribuitorii sunt, de asemenea, preocupați de 
presiunile asupra mediului legate de transformarea 
digitală, cum ar fi dezvoltarea criptomonedelor;

Promovarea biodiversității și a bunăstării animalelor, 
cu apeluri la reîmpădurire, la stoparea defrișărilor, la 
protecția speciilor pe cale de dispariție și la 
creșterea instalațiilor de cercetare legate de 
biodiversitate;

Sub tema agriculturii, o sub-temă puternică este 
apelul de a elimina utilizarea pesticidelor și, în 
general, de a adopta practici agricole mai ecologice.

Alte măsuri legate de mediu includ promovarea 
agriculturii locale, a biodiversității, a dietelor 
vegetariene sau vegane și a prețurilor echitabile 
pentru fermieri;

— Mijloacele și măsurile de combatere a poluării, 
fiind văzute ca o sursă de presiune asupra mediului. 
Au fost propuse soluții pentru combaterea poluării 
apei, a utilizării poluante a plasticului, solicitând 
interzicerea utilizării unui singur plastic, precum și a 
poluării luminoase;

Stoparea subvențiilor nepoluante din punctul de 
vedere al mediului, cum ar fi combustibilii fosili sau 
subvențiile dăunătoare pentru pescuit, precum și 
diverse propuneri de măsuri fiscale menite să 
stimuleze schimbările comportamentale și să 
promoveze consumul durabil, de exemplu prin 
intermediul unui impozit pe durabilitate;

— Contribuitorii doresc eforturi sporite de schimbare
a comportamentului și a atitudinilor printr-o mai bună
sensibilizare, educație și comunicare;

În legătură cu creșterile recente ale prețurilor la 
energie și dependența din ce în ce mai problematică
a UE de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, 
o serie de contribuții au solicitat o trecere accelerată 
la surse regenerabile de energie, promovând un 
consum de energie mai conștient, precum și 
susținând suveranitatea energetică a UE;

— O temă specifică este dedicată locuințelor și 
construcțiilor, cu idei privind locuințele durabile, 
materialele de construcție ecologice și noul Bauhaus
european; — Contribuitorii au discutat despre 
interacțiunea dintre digitalizare și schimbările 
climatice sub tema „transformării digitale”.
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Sănătate

Subiectul sănătății acoperă o mare 
varietate de teme. Tema cea mai 

frecvent abordată, puternic influențată de experiența
pandemiei de COVID-19 și de impactul acesteia, se 
referă

accesul egal la asistență medicală de calitate în 
întreaga UE, cu idei pentru o cooperare mai strânsă 
între statele membre, o mai mare armonizare și 
integrare, de exemplu prin standarde de calitate de 
îngrijire la nivelul UE. Contribuitorii doresc o creștere
a cercetării și a investițiilor în domeniul medicinei și 
au sugerat diverse idei pentru îmbunătățirea 
sănătății publice în general. Principalele teme sunt 
următoarele:

— Măsuri de asigurare a accesului la asistență 
medicală de înaltă calitate și la prețuri accesibile, cu 
acces pentru toată lumea, în special la asistență 
medicală mintală. Sugestiile includ, printre altele, un 
sistem european de asigurări medicale pentru a 
asigura accesibilitatea din punct de vedere financiar;

Mai multă cooperare și integrare, un sistem de 
sănătate consolidat al UE sau chiar o competență 
sporită a UE în domeniul sănătății publice;

Strategii integrate pentru provocările comune în 
materie de sănătate ale UE, cum ar fi cancerul, 
sănătatea mintală, prevenirea sinuciderilor, bolile 
rare etc.; Resursele și măsurile de promovare a 
alfabetizării în domeniul sănătății, a stilurilor de viață
sănătoase și a dietelor, inclusiv în ceea ce privește 
sănătatea mintală, precum și a diverselor măsuri de 
descurajare a consumului de produse nesănătoase, 
cum ar fi tutunul. Participanții doresc ca UE să 
investească mai mult într-o serie de măsuri 
preventive legate de sănătate; Nevoia de inovare și 
investiții coordonate la nivelul UE în domeniul 
cercetării în domeniul sănătății, în special în ceea ce
privește profilul demografic al UE în curs de 
îmbătrânire;

Sub tema abordărilor medicinei, ideile discutate 
includ îngrijirea paliativă și la sfârșitul vieții, 
integrarea remediilor naturale sau abordări mai 
holistice ale medicinei;

— Oportunitățile și amenințările la adresa sănătății 
legate de digitalizarea sporită din ultimele decenii, 
printre oportunitățile discutate despre integrarea 
sistemelor europene de e-sănătate, precum și 
printre amenințări cu privire la pericolele 
dependenței digitale;

O evaluare a impactului COVID-19, inclusiv 
evaluarea răspunsurilor, cum ar fi certificatul digital 
pentru coronavirus, necesitatea de a reevalua 

lucrătorii din domeniul sănătății și lecțiile care trebuie
învățate pentru pregătirea și combaterea viitoarelor 
pandemii;

Temele mai puțin importante se referă la măsurile 
legate de sănătatea sexuală și reproductivă, cum ar 
fi combaterea sărăciei perioadei, a educației sexuale
și a dreptului la avort, precum și la îngrijirea 
cancerului, discutate în special în ceea ce privește 
prevenirea, diagnosticarea timpurie și punerea în 
comun a resurselor la nivelul UE.

O economie mai 
puternică, justiție 
socială și locuri de 

muncă
O temă discutată frecvent în cadrul acestui subiect 
este importanța ca Europa să devină mai incluzivă și
mai justă din punct de vedere social, în special 
având în vedere pandemia de COVID-19. 
Contribuțiile la acest subiect includ, de asemenea, 
diverse sugestii de stimulare a creșterii economice 
în UE, cum ar fi cercetarea și inovarea, consolidarea
în continuare a pieței unice și diverse măsuri de 
sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii și a 
industriilor strategice. În plus, contribuitorii consideră
că bunăstarea diferitelor grupuri de persoane, în 
special a celor mai dezavantajate, este esențială 
pentru funcționarea cu succes a UE și pentru 
continuarea creșterii economice. Cele mai 
importante teme dezbătute pe această temă sunt:

Sugestii pentru construirea unei Europe mai 
incluzive, juste din punct de vedere social, în 
conformitate cu Pilonul european al drepturilor 
sociale, cum ar fi măsurile de protecție socială, 
eliminarea diferenței de remunerare între femei și 
bărbați, măsurile de reducere a sărăciei, egalitatea 
de gen, asigurarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, drepturile și reprezentarea persoanelor 
LGBTIQ. Diverse idei concrete discutate includ o 
abordare unificată a UE în materie de securitate 
socială, introducerea unor cote de gen la nivelul 
consiliilor de administrație și un indice de măsurare 
a egalității sociale;

Redresarea economică, inclusiv preocupările legate 
de creșterea datoriei publice în UE, discuțiile privind 
rolul Băncii Centrale Europene, solicită o revizuire a 
Pactului de stabilitate și de creștere și o extindere a 
Mecanismului de redresare și reziliență, precum și 
diverse sugestii de sprijinire a producției locale și a 
consumului local pentru a stimula piața internă și 
economia UE. Având în vedere recenta criză 
energetică generată de răspunsurile strategice la 
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războiul de agresiune din Rusia împotriva Ucrainei, 
solicită o autonomie energetică strategică; 

Stimularea creșterii locurilor de muncă prin investiții 
în inovare, educație, digitalizare, cercetare și 
dezvoltare, dar și prin crearea unei economii 
ecologice. Se pune un accent deosebit pe sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii, deoarece acestea 
sunt considerate motoare ale inovării. În plus, mai 
multe contribuții au discutat despre potențialul 
zonelor rurale în ceea ce privește inovarea 
economică, solicitând măsuri de combatere a 
depopulării zonelor rurale sau sprijin general pentru 
sectorul agricol, încurajând în special tinerii fermieri; 

 Contribuitorii consideră că măsurile de securitate 
socială sunt importante pentru realizarea justiției 
sociale. Venitul de bază necondiționat este cea mai 
frecvent ridicată idee. Alte idei includ politici 
coordonate de pensionare și pensii în toate statele 
membre ale UE, precum și acțiuni de reducere a 
sărăciei în UE, solicitând, de asemenea, ca, la un 
nivel mai general, să se țină seama de 
transformarea demografică a UE. Solicită crearea 
unui card comun digitalizat al UE de securitate 
socială – ridicat și în altă parte – iar drepturile 
sociale transferabile ale europenilor mobili sunt, de 
asemenea, prezente în contribuții în acest domeniu; 

Diferite formate de impozitare pentru o economie 
echitabilă și favorabilă incluziunii, cum ar fi măsurile 
fiscale menite să asigure o concurență loială între 
întreprinderi, taxele de mediu și o taxă minimă la 
nivelul UE pentru combaterea paradisurilor fiscale; 

Contribuitorii au ridicat, de asemenea, ideea unei 
politici fiscale comune cu o reformă fiscală 
europeană pentru un viitor european mai unit, care 
să includă mai multe resurse proprii ale UE sau un 
buget independent de statele membre, precum și să 
prezinte sugestii pentru consolidarea în continuare a
pieței unice; Sugestii de îmbunătățire a condițiilor de
muncă, cum ar fi munca flexibilă și dreptul de a se 
deconecta, precum și măsuri specifice pentru a 
facilita și mai mult mobilitatea forței de muncă în 
cadrul UE. S-a discutat, în special, șomajul în rândul
tinerilor, cu mai multe sugestii de sprijinire a tinerilor 
care intră pe piața muncii; Unele idei pun sub 
semnul întrebării modelul economic actual în 
vederea trecerii la un model european incluziv și 
echitabil, care să privească dincolo de PIB.

UE în lume

În cadrul acestui subiect au fost abordate o varietate
de teme legate de politica externă. În general, 
temele cele mai recurente sunt cele care solicită o 
prezență mai puternică a UE pe scena politică 
mondială, în conformitate cu valorile fundamentale 
ale UE. Contribuitorii la platformă au ridicat 
problema autonomiei strategice și consideră adesea
că UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în exercitarea
atât a puterii ușoare, cât și a puterii dure, deși unii 
contribuitori și-au exprimat îndoielile în această 
privință. Temele principale includ: 

Contribuții care discută obiectivele generale ale 
politicii externe a UE, solicitând o politică externă 
comună a UE care să apere drepturile omului și 
valorile democratice la nivel mondial; 

Dezvoltarea diferitelor mijloace și mecanisme pentru
a consolida imaginea UE și pentru a se asigura că 
aceasta este luată în serios pe scena politică 
mondială, cu discuții considerabile cu privire la o 
politică de apărare comună pentru a putea interveni,
dar și pentru a juca un rol disuasiv și pentru a 
reprezenta puterea geopolitică în raport cu alte 
puteri globale;

Crearea unei armate a UE și a unor instituții 
defensive sau militare centralizate conexe; 

Regândirea regulii unanimității în procesul decizional
de politică externă și conferirea unor competențe 
sporite Parlamentului European; 

— Acțiuni menite să sporească vizibilitatea UE, 
precum și idei privind o reprezentare diplomatică a 
UE, de exemplu cu un singur loc în Consiliul de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite; 

Exercitarea puterii neobligatorii în calitate de 
susținător al multilateralismului prin consolidarea 
politicilor comerciale;

— Extinderea ulterioară, în special la țările din 
Balcanii de Vest. Având în vedere războiul de 
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, s-a discutat, 
de asemenea, despre apartenența la UE a Ucrainei;

Promovarea autonomiei strategice a UE și creșterea
accentului pe funcția primordială de piață economică
comună a UE; 

Adoptarea unei poziții mai asertive față de China, în 
special prin adoptarea unei strategii de investiții 
externe a Uniunii Europene; 

Un număr mare dintre cele mai recente contribuții s-
au referit la rolul UE în războiul rus de agresiune 
împotriva Ucrainei, cel mai adesea solicită UE să 
sprijine Ucraina sau să își asume un rol de lider în 
încetarea conflictului.
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Valori și drepturi, statul de 
drept și securitate
Contribuitorii au idei avansate privind egalitatea și o 
varietate de drepturi și libertăți și au discutat 
conceptul de valori europene ca principiu director 
pentru elaborarea politicilor UE. Întrucât egalitatea 
este considerată o valoare fundamentală a UE, 
există un sprijin puternic pentru intensificarea 
eforturilor de creare a unei societăți favorabile 
incluziunii, cu contribuitori care solicită în special o 
mai mare egalitate de gen, recunoașterea drepturilor
LGBTIQ și incluziunea minorităților etnice și a 
persoanelor cu handicap. O altă idee recurentă în 
cadrul acestui subiect se referă la necesitatea de a 
susține și apăra statul de drept. Principalele teme și 
idei sunt următoarele:

Discuțiile au inclus asigurarea drepturilor omului în 
general și modalități de a le face aplicabile, precum 
și o varietate de drepturi și libertăți. Drepturile civile 
și politice sunt puternic reprezentate în cadrul 
acestui subiect pe platformă, dreptul la viață privată 
și libertatea de exprimare, precum și limitele 
acestora (dezinformare, discurs de incitare la ură) 
fiind cele mai importante în rândul contribuțiilor. 
Drepturile economice și sociale au fost, de 
asemenea, ridicate, la fel ca în cazul temei privind o 
economie mai puternică;

Combaterea discriminării și a mijloacelor și măsurilor
de realizare a unei societăți mai echitabile și mai 
favorabile incluziunii, în special pentru persoanele 
cu handicap, persoanele în vârstă, minoritățile 
naționale și etnice. Un număr mare de idei se referă 
la realizarea egalității de gen, cum ar fi asigurarea 
egalității de remunerare și îmbunătățirea protecției 
drepturilor și libertăților LGBTIQ; 

O serie de sugestii concrete se referă la modalități 
de îmbunătățire a protecției statului de drept în UE, 
cum ar fi un mecanism de revizuire sau introducerea
unor strategii punitive pentru acele țări care încalcă 
statul de drept, de exemplu prin reducerea 
subvențiilor sau eliminarea drepturilor de vot în 
cadrul Consiliului. Cu toate acestea, unii contribuitori
sunt critici cu privire la ceea ce consideră a fi 
interferența UE în afacerile interne ale statelor 
membre;

Un grup de contribuții s-a concentrat asupra a ceea 
ce constituie valorile UE, cum ar fi drepturile omului, 
libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept, 
pluralismul, solidaritatea, egalitatea de gen, care ar 
trebui să ghideze politicile UE și interacțiunile sale la
nivel mondial sau chiar să fie consacrate în 
constituția UE, potrivit contribuitorilor; 

Discuțiile au acoperit, de asemenea, rolul valorilor 
creștine, unii contribuitori subliniind că vocile și 

abordările mai conservatoare din cadrul UE nu ar 
trebui respinse;

La fel ca în cadrul temei UE în lume, în cadrul temei 
de securitate, o serie de participanți au discutat 
despre ideea unei armate a UE și despre 
necesitatea unei cooperări mai strânse între țările 
europene în materie de securitate internă. Recentele
evenimente geopolitice nu au făcut decât să 
consolideze acest apel pentru o mai bună 
organizare militară a UE și pentru protecția 
frontierelor; 

— Se solicită o reglementare consolidată pentru a 
spori transparența activităților de lobby și pentru a 
combate corupția.

Transformarea 
digitală

În general, contribuitorii au subliniat importanța 
facilitării și investițiilor într-o transformare digitală 
într-o gamă largă de domenii, inclusiv guvernanța, 
economia și sănătatea. Cu toate acestea, acestea 
au evidențiat, de asemenea, mai multe provocări 
legate de transformarea digitală, cum ar fi 
considerentele etice, decalajul digital în creștere, 
deficiențele Regulamentului general privind protecția
datelor și amenințările cibernetice. În general, 
temele cele mai întâlnite se referă la necesitatea de 
a investi în educația digitală și de a promova 
competențele digitale, precum și investițiile în 
inovarea digitală și trecerea la o Europă suverană 
din punct de vedere digital. Principalele teme sunt 
următoarele:

Asigurarea faptului că cetățenii UE dețin 
competențele digitale necesare pentru a reuși într-o 
lume din ce în ce mai digitală și digitalizarea 
sistemului educațional;

— Mijloace și măsuri de sprijinire a inovării digitale, 
cum ar fi inteligența artificială și stimularea 
suveranității digitale. Aceasta acoperă o gamă largă 
de subteme: încurajarea utilizării software-ului cu 
sursă deschisă, a producției durabile, a platformelor 
de comunicare socială și a platformelor care 
respectă standardele UE în materie de 
confidențialitate și, în sens mai larg, construirea unui
ecosistem digital european competitiv și deschis 
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lumii, dar care să fie, de asemenea, sigur și să 
respecte viața privată; 

— Mai multe instrumente pentru cetățenia digitală și 
unificarea digitală a UE, cu sugestii pentru portaluri 
digitale, identificarea la nivel european prin 
intermediul unui e-ID digital sau o metodă de 
autentificare la nivel european pentru accesarea 
datelor cu caracter personal sau pentru serviciile 
publice; 

— Participanții sunt preocupați de confidențialitatea 
și securitatea datelor, cu idei care vizează stocarea 
centralizată a datelor cu caracter personal sensibile, 
asigurarea unor rețele publice securizate cu 
software deschis sau tehnologie blockchain, acțiuni 
legislative pentru protejarea confidențialității datelor 
și o abordare centralizată pentru a apăra UE de 
terorismul cibernetic;

— Să depună eforturi în direcția incluziunii digitale 
cu măsuri de garantare a accesului la spațiul digital 
la prețuri accesibile și incluziv și să promoveze 
competențele digitale într-o serie de profiluri ale 
populației, precum și să asigure accesibilitatea 
digitală din punct de vedere geografic, inclusiv în 
zonele rurale;

— Măsuri durabile de tranziție digitală, digitalizarea 
conducând la o reducere a poluării și solicită, printre 
altele,echipamente digitale durabile și reparabile; 

 Digitalizarea economiei prin măsuri legate de 
criptomonede și solicitarea unui euro digital;

Investiții în educația digitală și în sănătatea digitală 
pentru a promova utilizarea sănătoasă și conștientă 
a tehnologiei.

Migrație

Deși contribuțiile la acest subiect 
necesită în mod constant o abordare comună a UE 
în materie de migrație, acestea dezvăluie mai mult 
decât în orice alt subiect opinii foarte diferite. Pe de 
o parte, un grup de interacțiuni necesită o mai mare 
solidaritate și proceduri de integrare mai bune, în 
timp ce, pe de altă parte, contribuțiile doresc mai 
multe acțiuni de control și reducere a migrației. 
Luând o poziție intermediară, un alt grup de 
participanți ar dori să promoveze mobilitatea 
internațională, dar numai între democrațiile 
dezvoltate din punct de vedere economic. Printre 
temele cele mai recurente se numără o politică 
comună a UE privind migrația, respectarea 
drepturilor omului în domeniul migrației, sprijinirea 

integrării migranților în diferite moduri, dar și idei 
care solicită controale mai stricte la frontiere și 
gestionarea migrației. Ideile pot fi rezumate după 
cum urmează: Solicită o politică comună în domeniul
migrației, cum ar fi o politică a UE privind migrația 
forței de muncă, o politică a UE în materie de 
migrație selectivă sau un sistem bazat pe puncte; 
Solicită o politică în domeniul migrației care să 
respecte drepturile omului, cu infrastructuri de 
primire mai bune și rute de migrație mai sigure; și 
proceduri mai umane de azil și de returnare; Măsuri 
și mijloace specifice de reducere a migrației sau a 
diferitelor forme de migrație controlată, cu controale 
mai stricte la frontiere și cu o repatriere mai strictă;

— Mijloace și măsuri de facilitare și sprijinire a 
integrării migranților și a rezidenților permanenți în 
UE. Măsurile propuse includ programe de educație 
lingvistică și de voluntariat pentru migranți, precum 
și campanii de informare pentru sensibilizarea 
cetățenilor UE în vederea combaterii rasismului;

Opoziția față de migrație sub orice formă, corelarea 
acesteia cu terorismul, o amenințare la adresa 
identității culturale a UE sau utilizarea migrației ca 
armă politică;

— Eforturi mai bine organizate și coordonate în ceea
ce privește controlul la frontiere: un sprijin sporit 
pentru Frontex și o mai mare solidaritate între 
statele membre;

Necesitatea de a aborda cauzele profunde ale 
migrației în țările de origine, de exemplu prin politici 
de dezvoltare consolidate și relații comerciale egale.
Discuțiile au abordat, de asemenea, modalități de 
combatere a migrației climatice.

Educație, cultură,
tineret și sport
Având în vedere natura sa multi-
tematică, conținutul acestui 

subiect acoperă o varietate de teme. În timp ce 
tineretul este un curent în multe idei de pe platformă,
cel mai puternic accent pe acest subiect este pe 
educație și cultură. Ca și în alte părți ale platformei, 
apelul de promovare a unei identități comune a UE 
este un sentiment recurent de bază pentru temele 
identificate în cadrul acestui subiect, cu contribuții 
legate, printre altele, de schimburi, de expunerea la 
diferite culturi și de mobilitate. Multe dintre temele 
din cadrul acestui subiect sunt transversale și, prin 
urmare, apar în altă parte pe platformă: 
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— Mijloacele și măsurile de promovare a dezvoltării 
unei identități europene și a unei cetățenii europene;
cu un rol-cheie pentru mass-media și jurnalismul 
european, precum și pentru producțiile europene 
care difuzează valorile și cultura europeană;

Creșterea educației lingvistice sau a cursurilor 
obligatorii în școlile din instituțiile UE și din istoria 
europeană sunt, de asemenea, văzute ca un mijloc 
de promovare a recunoașterii și a unei identități 
comune a UE. Există numeroase sugestii pentru un 
limbaj comun și unificator pe platformă pe diverse 
teme; sugestiile variază de la esperanto la engleză 
ca limbă comună. Apelul de a recunoaște 
Esperanto, în special, are loc pe scară largă în 
cadrul diferitelor teme, inclusiv în cadrul altor idei;

— Diverse sugestii de promovare a mobilității în 
interiorul UE, în special în ceea ce privește educația,
cu o extindere a burselor Erasmus, printre altele;

Mai multe idei ridică necesitatea unei educații 
adaptate exigențelor viitorului, solicitând 
digitalizarea, promovarea competențelor non-tehnice
pe lângă competențele STIM sau a competențelor 
interculturale în general; 

În plus, ideile prezentate în cadrul acestui subiect 
discută acțiuni specifice privind șomajul în rândul 
tinerilor și în rândul tinerilor, precaritatea muncii, 
nevoile în materie de educație și formare sau 
sprijinul specific pentru ocuparea forței de muncă 
pentru tineri; 

Asigurarea accesului egal la educație, în special la 
învățământul terțiar, în special sprijinirea locuitorilor 
din mediul rural, a foștilor deținuți, a minorităților 
etnice și apersoanelor cu handicap, pentru a le 
permite accesul la studii terțiare; 

Necesitatea de a sprijini și proteja industria culturală 
și creativă printr-un cadru juridic; 

— Mijloace și măsuri de sprijinire a profesioniștilor 
din mediul academic și a cercetătorilor; 

O proporție mai mică de idei au discutat despre 
sport în UE și despre modalități de îmbunătățire a 
incluziunii în sport.
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1. Prezentare
generală a

contribuțiilor pe
platformă 

Prezentare generală a
activității
De la lansarea platformei digitale multilingve, la 19 
aprilie și până la 9 mai 2022, pe platformă au fost 
colectate în total 48,530 de contribuții, reprezentând 
idei, comentarii și evenimente. Activitatea poate fi 
defalcată după cum urmează:

— Idei: 18,955

— Comentarii: 22,570

— Evenimente: 7,005

În ceea ce privește linia tendinței (a se vedea figura 
1), pot fi observate trei vârfuri în transmiterea de idei
și comentarii. Primul vârf a coincis cu lansarea 
platformei, al doilea vârf a avut loc în jurul 
inaugurării Conferinței privind viitorul Europei la 9 
mai, în timp ce al treilea vârf a avut loc în ultima 
săptămână înainte de termenul limită de 20 
februarie pentru contribuțiile care trebuie luate în 
considerare în ultimul raport publicat.
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Figura 1 – Calendar care indică transmiterea zilnică de idei și comentarii (19/04/2021-09/05/2022) 
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Înainte de a se angaja pe platformă, contribuitorii au 
fost rugați să furnizeze informații cu privire la țara lor
de reședință, mediul educațional, vârsta, sexul și 
statutul profesional. Datele au fost prelucrate în mod
anonim. Deoarece aceste informații au fost partajate
în mod voluntar, există limitări în ceea ce privește 
informațiile care pot fi furnizate pe această bază și 
prezentate mai jos. De exemplu, 29,5 % din 
contribuții provin de la participanți care nu și-au 
prezentat țara de reședință.

Toate țările UE au generat activități, după cum se 
poate observa din figura 2, care prezintă numărul 
total de contribuții per țară. În plus, s-au înregistrat 
contribuții de 1,4 % din partea țărilor terțe din afara 
UE.

Pentru a prezenta o imagine mai detaliată a 
volumului contribuțiilor proporțional cu populația, 
figura de mai jos oferă o imagine de ansamblu a 
numărului de contribuții din partea fiecărei țări la un 
milion de locuitori. 
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Figura 2 – Volumul contribuțiilor pe țară 
(19/04/2021-09/05/2022) 

Figura 3 – Volumul contribuțiilor pe țară, 
reflecție proporțională pentru 1 milion de 
locuitori (19/04/2021-09/05/2022) 



Prezentare 
generală a 
evenimentelor 

În cadrul conferinței au fost organizate un număr 
semnificativ de evenimente. Acestea au oferit o 
oportunitate pentru mai multe persoane de a se 
implica în acest exercițiu democratic ascendent. De 
la lansarea platformei digitale până la 9 mai 2022, 
pe platformă au fost înregistrate în total 7 005 
evenimente. În conformitate cu Carta Conferinței 
(accesibilă aici), cetățenii au trebuit să se afle în 
centrul evenimentelor, care au trebuit să fie incluzive
și accesibile și să încurajeze diversitatea 
dezbaterilor. Au fost instituite seturi de instrumente 
pentru a ajuta organizatorii de evenimente 
(accesibile aici). Pentru ca evenimentele să poată 
contribui în mod eficace la conferință, rapoartele 
evenimentelor care detaliază concluziile și ideile 
concrete care decurg din acestea au trebuit să fie 
încărcate pe platforma digitală (a se vedea 
orientările). Aceste rapoarte de eveniment, împreună
cu descrierea evenimentului și ideile conexe au fost 
luate în considerare în analiza globală a contribuțiilor
de pe platformă.

Evenimentele legate de conferință au fost organizate
într-o varietate de formate, în ceea ce privește tipul 
de eveniment, amploarea acestora, profilul publicului
sau al organizatorilor, precum și domeniul de 
aplicare tematic al acestora. Această secțiune își 
propune să ofere o perspectivă asupra diversității 
tipurilor de evenimente, în timp ce contribuția lor în 
termeni de fond este abordată în cadrul temelor 
relevante ale platformei.

Evenimentele au avut loc online, în persoană sau au
fost hibride. Acestea au fost adesea organizate sub 
formă de dezbateri sau ateliere, cum ar fi o serie de 
dialoguri privind viitorul organizate în Spania cu, 
printre altele, un atelier pentru cetățeni privind 
venitul de bază (a se vedea evenimentul) sau un 
atelier cetățenesc privind practicile urbane durabile 
care a avut loc într-un mic oraș flamand (a se vedea 
evenimentul). De asemenea, au fost organizate 
cafenele mondiale, ca într-o serie de discuții cu 
tinerii letoni, explorând viziunea lor asupra Europei 
și rolul lor în Europa viitorului (a se vedea 
evenimentul). Unele evenimente au fost organizate 
în formate mai clasice, implicând, de exemplu, o 
prezentare keynote urmată de sesiuni de întrebări și 
răspunsuri, în timp ce alte evenimente au fost 
organizate în formate mai deliberative. Unele 
evenimente înregistrate pe platformă au făcut parte 

din proiecte de consultare deliberativă de lungă 
durată, cum ar fi proiectul Decide Europe, o simulare
a deliberărilor legislative la nivelul UE pentru elevii 
de liceu din Cehia și Slovacia (a se vedea 
evenimentul). Au existat, de asemenea, formate 
inovatoare, cum ar fi un atelier în care participanții ar
putea oferi recomandări în timp ce trec printr-un joc 
de rol (a se vedea evenimentul), un hackaton 
organizat în Letonia, unde participanții au concurat 
între ei în echipe pentru a crea soluții inovatoare și 
durabile (a se vedea evenimentul) sau un eveniment
„mers și vorbind despre schimbările climatice” în 
Spania (a se vedea evenimentul).

În ceea ce privește participarea, au fost organizate 
unele evenimente cu scopul de a include contribuția 
unor categorii specifice de participanți, cum ar fi 
femeile (a se vedea exemplul unui eveniment), tinerii
(a se vedea exemplul unui eveniment) sau 
persoanele cu handicap (a se vedea evenimentul).

Au fost organizate o serie de evenimente la nivel 
comunitar, de exemplu un eveniment participativ cu 
locuitorii unui anumit oraș sau regiune, cum ar fi 
comitatul Jönköping (a se vedea evenimentul), sau 
cu locuitorii unei regiuni transfrontaliere care discută 
o provocare comună, cum ar fi adaptarea la 
schimbările climatice care afectează frontiera 
spaniolă-portugheză (a se vedea evenimentul).

În ceea ce privește temele, unele evenimente au 
abordat procesul conferinței sau viitorul Europei într-
un sens mai larg, cum ar fi un eveniment din 
Germania care oferă o introducere generală la 
conferință (eveniment) sau o dezbatere la 
Marmande, Franța, cu privire la aspectele-cheie 
aflate în joc pentru Președinția franceză a Consiliului
Uniunii Europene, de la alimentație și agricultură la 
apărarea europeană și drepturile fundamentale (a se
vedea evenimentul). Altele s-au axat pe subiecte 
specifice, cum ar fi orașele care promovează 
democrația (a se vedea evenimentul) sau un 
eveniment organizat de Universitatea din Pécs, 
Ungaria, privind utilizarea inteligenței artificiale (a se 
vedea evenimentul).

Evenimentele au fost organizate de o varietate de 
organizatori: alături de cetățenii UE, mediul 
academic, organizațiile societății civile, autoritățile 
naționale, regionale și locale și instituțiile UE au 
contribuit la Conferința privind viitorul Europei prin 
organizarea de evenimente. Unele state membre au 
organizat comitete naționale ale cetățenilor, altele au
desfășurat sau au sprijinit diverse alte tipuri de 
consultări. De asemenea, au fost organizate 
evenimente de reprezentanțele Comisiei Europene 
în statele membre, birourile de legătură ale 
Parlamentului European, Comitetul Regiunilor și 
Comitetul Economic și Social European.
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Cine s-a implicat în 
dezbatere?
Atunci când se evaluează profilul contribuitorilor 
care au furnizat informații privind țara lor de 
reședință (70,5 %), inclusiv cei din țări terțe, se pot 
formula următoarele observații.

Aproape jumătate dintre participanți s-au identificat 
ca fiind bărbați (47,3 %) și 15,9 % ca femei. Cu toate
acestea, mai mult de un sfert (35,6 %) nu au furnizat
informații cu privire la genul lor și 1,2 % au fost 
identificate ca nebinare, astfel încât aceste cifre 
oferă doar o viziune limitată.

Reprezentarea grupelor de vârstă a fost destul de 
diversificată, persoanele cu vârste cuprinse între 55 
și 69 de ani fiind cea mai activă grupă de vârstă în 
ceea ce privește contribuțiile (17,7 %), urmate de 
persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani 
(16,3 %) și de grupa de vârstă 40-54 de ani, cu 
14,9 %.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
lucrătorii profesioniști (14,9 %) și pensionarii 
(10,9 %) au fost activi pe platformă. Managerii 
(10,3 %) și studenții (8,1 %) au fost, de asemenea, 
destul de activi. Lucrătorii independenți (7,6 %), 
lucrătorii manuali (4,5 %) și șomerii (2,6 %) au fost 
relativ mai puțin activi pe platformă. 40,8 % dintre 
participanți nu și-au declarat ocupația. 

În ceea ce privește educația, persoanele cu niveluri 
superioare de educație au fost cele mai active 
(41,6 %). Datele socio-demografice ale educației 
sunt cele mai puțin furnizate (41,6 %)

Trebuie remarcat faptul că datele socio-demografice 
prezentate aici oferă doar o viziune limitată, 
deoarece organizațiile ar putea, de asemenea, să 
creeze un profil pe platformă pentru a contribui, fie 
sub formă de idei sau evenimente. De asemenea, 
participanții la evenimente nu s-au înregistrat 
neapărat pe platformă și nu pot fi acoperiți de 
statistici. 
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Figura 4 – Vârsta, genul, educația și ocupația 
participanților (19/04/2021-09/05/2022) 

Sexul participanților

Educația participanților

Ocupația participanților

Vârsta participanților

nici un răspuns

non- binare

femeie
bărbat

nici un răspuns

15-24
25-39

40-54

55-69

70+

manager
lucrător manual

pensionar

persoane care 
desfășoară o activitate 
independentă
lucrător profesionist

șomeri
student
nici un răspuns

nici un răspunsnici un răspunsnici un răspuns

încă mai studiază

20 plus – Învățământ 
terțiar

sub 20 de ani – 
învățământ de bază sau 
secundar superiorfără educație cu normă 
întreagă



Subiecte trending în
ceea ce privește 

contribuțiile
De la lansarea platformei până la 9 mai 2022, tema 
democrației europene a înregistrat cel mai înalt nivel
de contribuții (idei, comentarii și evenimente) 
(8 205). Schimbările climatice și mediul se situează 
pe locul al doilea, cu 8.123 de contribuții. 
Contribuțiile în cadrul valorilor și drepturilor, statul de
drept, securitatea sunt pe locul al treilea, urmate de 
alte idei (al patrulea) și de educație, cultură, tineret 
și sport (a se vedea figura 5).

Unele subiecte au generat mai multe comentarii, idei
sau evenimente decât altele, de exemplu, 
democrația europeană are cel mai mare număr de 
comentarii (4 606). Schimbările climatice și mediul 
au înregistrat cele mai multe idei (3.778) și 
evenimente (1,215). Cu 1.156 de evenimente, tema 
educației, culturii, tineretului și sportului are al doilea
cel mai mare număr de evenimente.
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Figura 5 – Contribuții pe teme de pe platformă (19/04/2021-09/05/2022) 
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Evoluții recente 

În perioada 21 februarie – 9 mai 2022, 
activitatea pe platformă a totalizat 4 663 de 
contribuții, compuse din: 

• 2.663 de idei 

• 1.246 comentarii 

• 814 evenimente 

Analiza contribuțiilor la nivel de țară arată că Italia s-
a clasat pe primul loc în această perioadă în ceea ce
privește volumul contribuțiilor (445), în timp ce 
Ungaria (361) a rămas pe locul al doilea. Spania 
(285) s-a clasat pe locul trei.

Germania (locul 4) și Franța (locul 5) au continuat să
contribuie în mod semnificativ, cu 232 și, respectiv, 
230 de contribuții.

În ceea ce privește nivelul contribuțiilor proporțional 
cu populația, Ungaria a înregistrat cel mai înalt nivel 
de activitate în perioada anterioară, cu un nivel 
ridicat de activitate de 36,9 contribuții la un milion de
locuitori, urmată de Slovenia cu 18,8 contribuții la un
milion de locuitori. În plus, s-au înregistrat niveluri 
ridicate de contribuții la un milion de locuitori pentru 
Croația, Slovacia și Belgia.
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Figura 6 – Volumul contribuțiilor pe țară 
(21/02/2022-09/05/2022) 

Figura 7 – Volumul contribuțiilor pe țară pentru 1 
milion de locuitori (21/02/2022-09/05/2022) 



Subiecte trending 
21 februarie până la
9 mai 2022 

Temele democrației europene, schimbărilor climatice
și mediului au continuat să fie cele mai populare 
subiecte cu cel mai mare număr de contribuții, 686 
și, respectiv, 818. Tema educației, culturii, tineretului 
și sportului a fost a treia cea mai populară din ultima 
perioadă, cu un total de 636 de contribuții.

În comparație cu numărul total, subiectul valorilor și 
drepturilor, statul de drept și securitatea s-au clasat 
pe locul al patrulea printre cele mai recente 
contribuții, cu 532 de contribuții, în timp ce Alte idei 
s-au clasat pe locul șase în această prezentare 
generală, cu doar 385 de contribuții.
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Figura 8 – Comparație a sintezei contribuțiilor pentru fiecare subiect din perioada anterioară și totalul 
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2. Schimbările
climatice și

mediul 
Tema schimbărilor climatice și a mediului a generat 
un total de 8.123 de comentarii, idei și evenimente 
pe platformă (3.748 de idei, 3.160 de comentarii și 
1.215 evenimente). În cadrul diverselor contribuții, 
participanții și-au exprimat, în general, îngrijorarea 
cu privire la încălzirea globală și la consecințele 
acesteia, îndemnând guvernele să ia măsuri 
concrete imediate pentru a combate schimbările 
climatice. Printre sugestii, reducerea emisiilor a fost 
adesea identificată ca fiind principalul motor, pe 
lângă facilitarea unei tranziții verzi, realizarea 
neutralității climatice și promovarea energiei din 
surse regenerabile, în special a panourilor solare. 
Soluțiile de transport durabile s-au axat în principal 
pe sistemele feroviare, iar sugestiile legate de 
consum pentru combaterea schimbărilor climatice, 
cum ar fi reciclarea, ambalarea și materialele 
plastice, au fost, de asemenea, proeminente. Având 
în vedere recentele creșteri ale prețurilor la energie, 
au existat o serie de apeluri de promovare a unui 
consum mai conștient de energie, precum și a 
suveranității energetice a UE. Cetățenii au solicitat 
implicarea în toate segmentele societății: în funcție 
de conținutul specific al fiecărei propuneri, 
responsabilitatea este atribuită persoanelor fizice, 
sectorului comercial sau guvernelor și factorilor de 
decizie politică.

Diferitele idei pot fi grupate în funcție de următoarele
teme:

• Combaterea schimbărilor climatice și a Pactului
verde 

• Energie

• Transport

• Consum

• Biodiversitatea și bunăstarea animalelor 

• Agricultură

• Poluare

• Subvenționare, impozitare 

• Crearea de schimbări în atitudini și 
comportamente 

• Locuințe și construcții

Evenimente
Comparativ cu perioada anterioară datei de 20 
februarie 2022, în perioada de după 20 februarie 
2022 au fost organizate un număr mai mare de 
evenimente asociate cu tema schimbărilor climatice 
și a mediului în țările din Europa Centrală și de Est, 
cum ar fi Ungaria, Polonia și, într-o măsură mai 
mică, Slovacia și Bulgaria. Aceste evenimente au 
fost, în general, organizate sub formă de discuții 
colective cu privire la provocările generate de 
schimbările climatice (a se vedea exemplul de 
eveniment). Multe evenimente s-au axat pe subiecte
specifice de mediu discutate din perspectiva tinerilor
(a se vedea exemplul de eveniment  )  . O gamă largă 
de teme au fost discutate în cadrul acestor 
evenimente. Agricultura durabilă și protejarea 
albinelor (a se vedea evenimentul) au făcut obiectul 
unei conferințe a apiculturii organizate la Budapesta,
cu peste 100 de apicultori. Orașele neutre din punct 
de vedere climatic au fost subiectul unui eveniment 
public în orașul maghiar Békéscsaba (a se vedea 
evenimentul  )  . Scopul evenimentului a fost de a 
colecta idei și recomandări pentru a face 
Békéscsaba neutru din punct de vedere climatic 
până în 2030. În Polonia au fost organizate o serie 
de întâlniri cu tineri activiști și reprezentanți ai 
administrațiilor locale și ai ONG-urilor, cu scopul de 
a examina nivelul de conștientizare a tinerilor cu 
privire la mediu și interesul față de cauza mediului (a
se vedea   evenimentul  )  . 

Tinerii din Spania au avut un brainstorming cu privire
la o serie de subiecte legate de Pactul verde și au 
propus idei variind de la stimularea utilizării 
bicicletelor și patinelor la promovarea consumului de
energie durabilă și utilizarea resurselor naturale în 
complexele de clădiri (a se vedea evenimentul). 

O serie de ateliere online daneze au vizat schimbul 
de idei cu privire la modul în care întreprinderile ar 
putea stimula inovarea și transformarea ecologică. 
Un subiect-cheie în cadrul discuției care a urmat a 
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fost necesitatea de a accelera capacitățile de 
proiectare și producție a combustibililor pe bază de 
hidrogen și hidrogen din UE (a se vedea 
evenimentul  )  . 

Combaterea schimbărilor 
climatice și a Pactului 
verde
Participanții își exprimă frecvent îngrijorarea cu 
privire la schimbările climatice și la consecințele 
acestora, îndemnând guvernele și UE să ia măsuri 
imediate și să pună în aplicare o politică europeană 
de mediu mai puternică pentru combaterea 
schimbărilor climatice (iată un exemplu de idee, 
exemplu de eveniment). Sugestiile sunt legate de 
reducerea emisiilor, de realizarea neutralității 
climatice, de combaterea poluării, de o tranziție 
verde, incluse și în diferitele teme de mai jos. 

În ceea ce privește emisiile, una dintre problemele 
discutate cel mai frecvent se referă la impozitarea 
emisiilor, mai precis, pentru a încuraja întreprinderile
să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, 
optând pentru surse de energie regenerabile mai 
ieftine, conducând, la rândul lor, la alegerea unor 
opțiuni mai durabile (iată un exemplu de   idee mult   
aprobată). O altă propunere este reducerea ratei 
maxime permise de emisii de gaze cu efect de seră. 
În prezent, acest lucru permite centralelor de înaltă 
eficiență pe cărbune și gaz să scadă sub prag; cu 
toate acestea, ele contribuie în continuare la poluare
(iată ideea). Se ridică, de asemenea, necesitatea 
unei taxe pe carbon la frontieră și a unor măsuri 
conexe (a se vedea exemplul unui   eveniment  )  . 

Contribuitorii au menționat Tratatul de neproliferare 
a combustibililor fosili, o inițiativă a societății civile 
menită să asigure reducerea utilizării combustibililor 
fosili. Aceștia recomandă ca UE să adere la tratat în 
paralel cu Acordul de la Paris (iată   ideea  )  . 

Un participant solicită mai multe investiții în 
dezvoltarea de tehnologii pentru captarea și 
stocarea dioxidului de carbon (tehnologia CSC) (iată
ideea). 

În întreaga Europă au fost organizate dezbateri pe 
tema „Pactului verde” și a tranziției verzi, cu scopul 
de a discuta prioritățile-cheie, cele mai bune practici,
punerea în aplicare la nivel local și regional, precum 

și modele de afaceri alternative (a se vedea 
exemple de evenimente și   evenimente  )  . 

Mai multe contribuții se axează pe efectele sociale și
economice ale punerii în aplicare a „Pactului verde” 
ca strategie a UE menită să plaseze Europa pe 
calea transformării către o societate neutră din punct
de vedere climatic, echitabilă și prosperă. De 
exemplu, se solicită o abordare mai incluzivă din 
punct de vedere social și un apel la o strategie 
echilibrată, ale cărei dimensiuni economice, sociale 
și de mediu trebuie evaluate și puse în aplicare în 
comun și strategic, făcând referire la creșterea 
prețurilor la energie în întreaga Europă (iată ideea). 
O idee foarte susținută pe platformă dorește ca UE 
să ofere o abordare solidă și favorabilă incluziunii în 
materie de guvernanță, în care atât lucrătorii, cât și 
sindicatele să fie implicate în elaborarea și punerea 
în aplicare a politicilor de adaptare la toate nivelurile.
Se subliniază faptul că strategia UE de combatere a 
schimbărilor climatice ar trebui să includă măsuri 
concrete de politică care să mențină locurile de 
muncă și să protejeze sănătatea și siguranța 
lucrătorilor, precum și politici active privind piața 
forței de muncă și recalificare și formare pentru a 
preveni pierderea locurilor de muncă (iată   ideea  )  . 

La un nivel mai general, se propune crearea unui 
tablou de bord care să monitorizeze impactul 
măsurilor și să furnizeze dovezi ale progreselor 
înregistrate în punerea în aplicare a Pactului verde 
la nivel regional (iată   ideea  ).

Energie 
O altă temă care atrage mai mult angajament este 
energia, care este adesea ridicată cu privire la 
subiectul schimbărilor climatice. Contribuitorii la 
platformă sugerează stimularea utilizării la scară 
mică și pe scară largă a energiei din surse 
regenerabile, de exemplu prin cooperarea 
europeană în domeniul energiei (a se vedea 
evenimentul). Pe lângă energia regenerabilă, 
energia nucleară este un subiect de discuție, cu idei 
care solicită limitarea utilizării energiei nucleare sau, 
alternativ, dezvoltarea unei energii nucleare sigure și
utilizarea acesteia în țările și locurile în care nu este 
posibilă utilizarea surselor regenerabile de energie 
(iată un exemplu de idee  )  . În plus, planurile recente 
ale Comisiei Europene de a clasifica energia 
nucleară și gazele naturale drept investiții ecologice 
au stârnit critici la adresa platformei conferinței (iată 
un exemplu de idee  )  . Pe de altă parte, majoritatea 
contribuțiilor pe această temă au o opinie contrară, 
afirmând că energia nucleară este cea mai bună 
modalitate de a realiza decarbonizarea (a se vedea 
exemplul unei   idei  )  . 
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În același timp, există o cerere de investigare a 
surselor alternative de energie (a se vedea exemplul
de   eveniment  )  , cum ar fi fuziunea termonucleară, 
energia geotermală sau hidrogenul, care ar contribui
în mod considerabil la diversitatea energetică (iată 
exemplul de   idee  )  . Cu toate acestea, contribuitorii 
subliniază că chiar și sursele alternative, cum ar fi 
energia eoliană, trebuie să fie acceptate de 
populațiile locale și că este necesar să se asigure că
acestea au un impact pozitiv asupra biodiversității, a
ființelor umane și a peisajelor (iată un exemplu de 
idee). 

În cadrul subtemei încălzirii eficiente din punct de 
vedere energetic și ecologice, exemplele includ o 
idee care pledează pentru utilizarea sobelor cu 
combustibil multiplu (iată ideea) sau a unei rețele de 
termoficare care valorifică sursele de căldură 
neutilizate, cum ar fi energia geotermală profundă 
(iată ideea). 

În general, oamenii solicită mai multă 
responsabilitate și implicare din partea 
întreprinderilor și aîntreprinderilor comerciale, de 
exemplu reducerea iluminatului artificial atunci când 
nu este nevoie, de exemplu, ferestrele magazinelor 
din mall-uri după ora închiderii (iată ideea  )  . 

Pentru obiectivele de eficiență energetică la nivel 
rezidențial, contribuitorii susțin o tranziție către 
consumul individual de energie în condominiu (iată 
ideea). O altă idee mootedă este micro-cogenerarea
de energie în locuințe (iată   ideea  )  . 

Transport 
Un alt grup frecvent de idei se referă la transport, 
adesea discutat în legătură cu poluarea. Unele 
dintre sugestiile enumerate mai jos se referă la 
schimbarea sistemelor de transport în vederea 
reducerii poluării. 

Ideile prezentate pe platformă pentru a schimba 
sistemele de transport necesită în primul rând 
interzicerea zborurilor pe distanțe scurte în UE 
pentru a reduce poluarea (iată un exemplu de idee). 
Contribuitorii subliniază că pandemia a condus deja 
la o industrie aviatică în scădere. 

În general, există un sprijin puternic pentru ca 
sistemele de transport public din Europa să fie 
îmbunătățite (iată un exemplu de idee) ca alternative
mai ecologice la zborurile pe distanțe scurte. În mod 
specific, o rețea feroviară europeană comună este 
discutată pe scară largă (iată un exemplu de   idee     
șide   eveniment  ). Unul dintre contribuitori propune 
motorul de căutare Euro Trainscanner pentru a face 
călătoriile cu trenul mai atractive (iată   ideea  ), iar un 
altul propune introducerea unui bilet UE integrat și 

să îl facă gratuit în orașe (iată   ideea  )  . Propunerile de
extindere a rețelelor feroviare rapide și de creare a 
legăturilor feroviare transfrontaliere au fost generate 
în cadrul unuia dintre numeroasele evenimente 
organizate pentru Anul european al căilor ferate (a 
se vedea   evenimentul  ) 

Alte idei se referă la o rețea comună de ciclism, 
propunând, de exemplu, o extindere a rutelor de 
ciclism sau crearea unei rețele europene de 
joncțiune pentru ciclism (iată un exemplu de idee  )  . În
plus, s-a propus ca municipalitățile să fie obligate să 
creeze piste pentru biciclete ca parte integrantă a 
drumului, așa cum este deja cazul pavajelor pentru 
pietoni (iată ideea). 

Un alt grup de idei se concentrează pe inovare și 
dezvoltarea de vehicule electrice, cum ar fi 
autoturismele și bicicletele, precum și integrarea 
acestora în mediul actual, de exemplu prin 
furnizarea unei rețele de stații de încărcare (iată 
ideea     și   ideea  )  . Cu toate acestea, un participant 
susține că mașinile electrice au costuri de mediu și 
umanitare dăunătoare și sugerează, în schimb, că 
greutatea și viteza vehiculului ar trebui limitate 
pentru a reduce emisiile de CO2 (iată   ideea  ). 

În ceea ce privește decarbonizarea transporturilor și 
transportul mai ecologic, participanții subliniază, de 
asemenea, importanța proiectelor transfrontaliere de
promovare a transportului maritim și feroviar (iată un
exemplu de   idee  )  . Există, de asemenea, un apel la 
dezvoltarea de programe de încurajare a cercetării 
și dezvoltării și inovării, pentru a produce mijloace 
de transport – atât publice, cât și private, individuale 
și colective – care sunt nepoluante și 100 % 
autosuficiente din punct de vedere energetic (iată un
exemplu de   idee  )  .

Consum 
„Consumul” acoperă o gamă largă de subteme, cu 
idei axate pe cele mai variate tipuri de deșeuri 
materiale, identificând practicile durabile de 
abordare și reducere a acestor deșeuri. Contribuitorii
solicită în mod masiv o schimbare a sistemului 
actual de consum în masă de bunuri și servicii. O 
idee foarte susținută, care prezintă un sentiment 
recurent, solicită promovarea economiei circulare în 
acest sens (iată   ideea) Dreptul   la reparații este 
considerat un element esențial în modificarea 
modelelor de consum și în promovarea unei 
economii circulare. Participanții solicită proiectarea 
unui produs ușor de reparat, precum și introducerea 
unui indice de reparații și a unei etichete de reparații
la nivelul UE (a se vedea ideea  )  . Impactul pandemiei
a determinat, de asemenea, oamenii să 
regândească lanțurile de aprovizionare globale și să 
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susțină scurtarea acestora (iată ideea  )  . Unii 
contribuitori merg și mai departe propunând să 
existe cote pentru consum și producție maxime (iată 
un exemplu de   idee  )  . 

În ceea ce privește risipa de alimente, un participant 
subliniază că 40 % din totalul alimentelor produse la 
nivel mondial nu ajung niciodată la mesele noastre 
și că acest lucru provoacă 10 % din totalul emisiilor 
globale de gaze cu efect de seră și propune măsuri 
de stopare a risipei de alimente, cum ar fi sprijinirea 
donațiilor de alimente (iată   ideea  )  . 

O serie de contribuitori de pe platformă indică 
volumul considerabil de deșeuri produse și propun 
mai multe măsuri pentru a evita și a combate astfel 
de deșeuri, cum ar fi reciclarea (iată un exemplu de 
idee ), optând pentru ambalaje cu deșeuri zero sau 
scăzute pentru a reduce impactul negativ asupra 
mediului (iată un exemplu de   idee  )  . O idee foarte 
susținută promovează ideea unui program 
coordonat de UE pentru ambalajele alimentare 
returnabile fabricate din materiale reciclabile (iată 
ideea  )  . Un participant atrage atenția asupra 
necesității unor informații suplimentare privind 
reciclarea, pentru a încuraja această practică încă 
de la o vârstă fragedă (iată   ideea  ). O altă propunere 
propune introducerea unui sistem european integrat 
de returnare a sticlelor, bazat pe modelul german 
(iată ideea  )  . Interzicerea externalizării deșeurilor din 
UE este, de asemenea, menționată în subtema 
deșeurilor (iată   ideea  )  . 

În cadrul subtemei impactului consumului asupra 
mediului, s-a ridicat problema conformității mărfurilor
importate cu standardele UE. De exemplu, un 
contribuitor sugerează interzicerea importului de 
carne de vită din Brazilia care nu are același nivel de
trasabilitate ca și carnea de vită din UE (iată   ideea  ). 

O altă idee recurentă susține un sistem mai avansat 
de etichetare a produselor (iată un exemplu de 
idee), care ar detalia impactul producției asupra 
mediului sau ar indica dacă produsele conțin 
microplastice și, prin urmare, ar avea un efect 
negativ pe termen lung asupra sănătății 
consumatorilor (iată un exemplu de idee). O idee 
foarte susținută propune un „scor climatic” pentru 
produse, calculând impactul unui produs asupra 
climei în ceea ce privește producția, transportul, 
profilul întreprinderii etc. (iată   ideea  ). 

O ultimă componentă se învârte în jurul industriei 
modei rapide și a industriei textile, cu scopul de a o 
face mai ecologică; contribuitorii subliniază 
cantitatea imensă de resurse utilizate în producția 
de îmbrăcăminte și faptul că hainele sunt adesea 
improprii reciclării (iată un exemplu de   idee  )  . 

În cadrul unui atelier cetățenesc organizat în Spania,
au fost generate mai multe idei legate de consumul 
de apă. Contribuitorii subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți sistemele de distribuție și de recoltare a 
apei pentru a evita risipa de apă (a se vedea 
evenimentul  )  . 

În plus, participanții subliniază necesitatea de a 
promova turismul ecologic și durabil în locul 
turismului de masă, deoarece acesta din urmă este 
considerat a avea un impact considerabil asupra 
resurselor naturale și culturale (a se vedea exemplul
de   eveniment  ). 

Un ultim grup de comentarii și idei în cadrul acestei 
teme reflectă preocupările legate de deșeurile 
generate de noile aparate electronice și solicită o 
garanție obligatorie sporită pentru astfel de aparate 
și necesitatea de a asigura reparabilitatea (iată un 
exemplu de idee), precum și crearea unei platforme 
de colaborare în rețea pentru a asigura recircularea 
deșeurilor electronice (iată ideea). O altă propunere 
implică elaborarea unui program-pilot pentru 
înlocuirea aparatelor electrice a 35 de milioane de 
familii din UE cu produse A+++ în conformitate cu 
obiectivul UE de tranziție verde (iată   ideea  ). 

Unii participanți doresc, de asemenea, ca consumul 
de energie să fie limitat – în special deoarece 
energia electrică este produsă în mare parte din 
combustibili fosili – prin impunerea unei cote lunare 
de energie electrică pentru consum, excedentul fiind
impozitat (iată un exemplu de   idee  ). Câțiva 
participanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
dezvoltarea criptomonedelor, unde echipamentul 
duce la un consum masiv de energie electrică. În 
opinia lor, cu cât extracția criptomonedelor devine o 
problemă globală, cu atât vor fi necesare mai multe 
limite și reglementări (a se vedea exemplul unei 
idei  )  . 

Biodiversitatea și 
bunăstarea animalelor 
Conservarea biodiversității și protecția animalelor au
devenit din ce în ce mai recurente pe parcursul 
conferinței, cu mai multe contribuții. 

Principala subtemă a ideilor se referă la defrișări. 
Una dintre ideile mai aprobate solicită să se 
investească în reîmpădurirea Europei pentru a evita 
deșertificarea (iată ideea) sau la nivel mondial 
pentru a salva plămânii planetei, și anume pădurea 
tropicală amazoniană și alte păduri tropicale 
mondiale, nu numai pentru a încetini poluarea 
globală cu carbon și a salva speciile, ci și pentru a 
reduce presiunile exercitate de migrație asupra 
Europei (iată un exemplu de idee). Sugestiile de 
politică includ interzicerea importului de produse 
derivate din despăduriri (iată   ideea  )  . 
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Protecția faunei este considerată, de asemenea, o 
componentă importantă a acestei teme. Un 
participant a propus adoptarea unei politici comune 
de protecție a speciilor europene pe cale de 
dispariție (iată ideea  )  . O serie de participanți au 
aprobat ideile de stopare a comerțului cu animale 
exotice ca animale de companie (iată ideea), 
precum și idei legate de protecția animalelor 
acvatice, inclusiv punerea în aplicare a unei legislații
privind bunăstarea animalelor acvatice (iată un 
exemplu de   idee  ). 

Printre alte contribuții care sunt asociate cu tema 
biodiversității, se numără sugestia de a planta 
copaci în toate locurile „uitate”, cum ar fi 
autostrăzile, schimburile rutiere etc., ca o modalitate 
de a capta CO2, de a spori evapotranspirația, de a 
îmbunătăți biodiversitatea și de a reglementa 
fluxurile de apă (iată ideea  )  . Apelul de a lăsa mai 
mult spațiu naturii a fost, de asemenea, discutat în 
unele evenimente (a se vedea evenimentul). O altă 
sugestie implică înființarea unei stații mobile 
europene de cercetare marină care să dobândească
cunoștințe esențiale despre biodiversitatea marină 
(iată   ideea  )  . 

Agricultură 
O altă temă care a atras un număr considerabil de 
contribuții, precum și o cantitate echitabilă de 
aprobări în ceea ce privește ideile conexe, este 
agricultura. În cadrul acestei teme, conceptul de 
agricultură ecologică și de ferme mai mici (iată un 
exemplu de   idee  ) este susținut destul de frecvent de
către contribuitori, solicitând interzicerea utilizării 
pesticidelor și a agriculturiiintensive (iată un exemplu
de   idee  )  . Unii contribuitori merg și mai departe, 
sugerând că interdicția privind pesticidele ar trebui 
extinsă la utilizarea privată (iată un exemplu de 
idee  )  . Sprijinul pentru agricultura mică și ecologică, 
precum și pentru viitorul politicii agricole a UE în 
general, este demonstrat și de participarea la mese 
rotunde organizate pentru a discuta aceste teme 
specifice (a se vedea exemplul unui   eveniment  ). 

O serie de idei ridică mai multe exemple pentru a 
face agricultura mai puțin poluantă și mai durabilă, 
cu discuții care abordează aspecte precum utilizarea
plasticului în filmele agricole (iată   ideea  ) și modalități
de reducere a consumului de apă în agricultură (iată
ideea). 

Alte idei sugerează că UE ar trebui să depună mai 
multe eforturi pentru a promova o alimentație pe 
bază de plante pe motive de protecție a climei și de 
conservare a mediului. Unii contribuitori adaugă 
preocupări etice ca motiv pentru o astfel de acțiune 

(iată un exemplu de idee). Acest aspect este abordat
și în cadrul temei „Sănătate”. 

Necesitatea de a asigura suveranitatea și 
securitatea alimentară prin promovarea agriculturii 
locale este, de asemenea, puternic subliniată de 
contribuitori. Discuțiile au vizat centurile alimentare 
din jurul orașelor, plantarea pomilor fructiferi în 
zonele urbane, sprijinirea achiziționării de terenuri 
de către producători și fermieri prin limitarea prețului 
acestor terenuri și a altor măsuri (iată ideea  )  . În plus,
propunerile includ stabilirea unor cote de 
achiziționare de produse locale pentru marile 
supermarketuri internaționale (iată   ideea  ). 

Sub tema agriculturii, se ridică problema modului în 
care agricultura ar trebui să facă față fluctuațiilor 
climatice și să se pregătească pentru acestea. În 
acest sens, sistemele agroforestiere multi-diverse 
multifuncționale pot spori formarea humusului, a 
capacității de reținere a apei și a legării de CO2, 
sporind astfel în mod semnificativ stabilitatea și 
productivitatea agriculturii (iată ideea). În plus, un 
participant pledează pentru o tranziție de la 
agricultura intensivă la agroecologie (iată   ideea  ). 

În cele din urmă, se discută despre venitul 
fermierilor, unii contribuitori solicitând fermierilor să 
primească un venit garantat prin prețuri echitabile în 
loc de subvenții (iată un exemplu de   idee  )  . 

Poluare 
Poluarea este identificată ca o sursă de presiune 
asupra mediului global. Sunt discutate mai multe 
domenii de poluare, cu următoarele subteme: 
poluarea apei, poluarea cu plastic și poluarea 
luminoasă. 

Pe subtema poluării apei, se pune un accent 
puternic pe necesitatea de a asigura securitatea 
viitoare a resurselor de apă potabilă și a 
ecosistemelor curate. În plus, există propuneri 
concrete de combatere a poluării oceanelor și 
râurilor (a se vedea exemplul de eveniment  )  , de 
exemplu ideea de a neutraliza acidificarea oceanelor
cu o anumită bacterie (iată   ideea  )  . 

Contribuțiile care abordează problema poluării 
cauzate de materialele plastice reprezintă o parte 
semnificativă din contribuțiile totale, reflectând 
preocupările din ce în ce mai mari ale publicului cu 
privire la deșeurile de plastic excesive. Pe lângă 
apelul de a pune în aplicare și de a extinde 
interdicția privind materialele plastice de unică 
folosință (a se vedea exemplul de   eveniment  )  , 
participanții propun limitarea tipurilor de plastic 
utilizate pentru ambalare la cele care pot fi reciclate 
împreună fără a fi nevoie să se separe 
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componentele (a se vedea exemplul unei idei  )  . În 
plus, o idee propusă este de a crea instalații pentru 
reciclarea materialelor plastice îndepărtate din râuri 
și oceane (iată   ideea  )  . 

În cele din urmă, unele idei de pe platformă propun 
limitarea poluării luminoase (iată exemplul de   idee  )  . 

Subvenționare, impozitare
În plus față de diverse idei legate de impozitarea 
emisiilor, care sunt discutate sub tema combaterii 
schimbărilor climatice, în cadrul acestei teme se fac 
mai multe sugestii pentru a opri subvențiile 
neprietenoase cu mediul, cum ar fi o idee foarte 
susținută de a opri toate subvențiile pentru 
combustibilii fosili (iată ideea  )  . În mod similar, o altă 
idee necesită oprirea subvențiilor dăunătoare pentru 
pescuit (iată ideea  )  . Pe de altă parte, sugestiile 
susțin creșterea subvențiilor pentru proiectele privind
biodiversitatea și schimbările climatice, sau UE a 
furnizat fonduri pentru reînnoirea izolației locuințelor 
(iată un exemplu de   idee  )  . 

Contribuitorii propun, de asemenea, introducerea 
unui impozit pe durabilitate (iată un exemplu de 
idee), care ar face ca produsele nesustenabile să fie
mai scumpe, făcând astfel aceste produse mai puțin 
atractive atât pentru consumatori, cât și pentru 
producători. În plus, acest lucru ar oferi, de 
asemenea, UE venituri suplimentare sau „venituri 
climatice” pentru a investi în măsuri de durabilitate, 
cum ar fi achiziționarea de automobile electrice și 
instalarea de panouri solare pe locuințe private (iată 
ideea  )  . 

Schimbarea atitudinilor și 
comportamentelor 
Un alt accent se pune pe educația și sensibilizarea 
europenilor cu privire la toate generațiile (a se vedea
evenimentul). În timp ce majoritatea ideilor 
abordează educația tinerilor (iată un exemplu de 
idee  )  , chiar de la o vârstă foarte fragedă, prin grădini
educaționale (iatăideea), există, de asemenea, o 
invitație de a implica europenii în vârstă în inițiative 
privind schimbările climatice, în special din cauza 
îmbătrânirii tot mai mari a populației în Europa (iată 
un exemplu de idee). În plus, unii contribuitori 
subliniază necesitatea de a promova comunicarea 
responsabilă din punct de vedere ecologic din 
partea instituțiilor europene. De exemplu, acestea 
propun elaborarea unor seturi de comunicare privind
„cum să fie un european responsabil din punct de 
vedere ecologic” și consolidarea educației în 

domeniul mediului pentru a crea cartiere 
responsabile de mediu (iată ideea). 

Deși sunt conștienți de rolul indivizilor în reducerea 
schimbărilor climatice, unii participanți insistă asupra
responsabilităților întreprinderilor și îndeamnă 
oamenii să tragă la răspundere acele întreprinderi 
care pretind că sunt neutre din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon, dar se bazează în 
continuare pe modele de afaceri nesustenabile (iată 
ideea).

Locuințe și construcții 
O temă suplimentară se referă la locuințe și 
construcții, cu o subtemă care reunește o serie de 
idei și evenimente care discută noul Bauhaus 
european (a se vedea evenimentul  )  ,cu scopul de a 
combina designul estetic inovator cu acțiuni 
concrete de combatere a schimbărilor climatice și de
a face viitoarele noastre spații de locuit mai durabile,
mai accesibile și mai accesibile. O altă idee necesită
campanii de sensibilizare cu privire la construcțiile 
ecologice și durabile, cu utilizarea de materiale de 
construcție cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
(iată   ideea  )  . 

În mod similar, un dialog organizat în Suedia se 
concentrează asupra modalităților de dezvoltare și 
promovare a locuințelor durabileîn zonele rurale 
pentru a face viața rurală mai atractivă (a se vedea 
evenimentul  )  . 

Una dintre propuneri implică introducerea unui fond 
european de refacere a terenurilor și clădirilor pentru
a restabili terenurile și clădirile abandonate într-o 
stare mai naturală, în beneficiul biodiversității și al 
locuitorilor urbani (iată   ideea  )  . 

În cele din urmă, a fost explorată și ideea recircularii 
elementelor și materialelor second-hand în industria 
construcțiilor (iată   ideea  ). 

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022) 
O nouă atenție acordată celor mai recente contribuții
a fost accentul pus pe energie, având în vedere 
dependența din ce în ce mai problematică a UE de 
aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia. Au fost 
formulate mai multe sugestii, de la încurajarea 
sobrietății energetice în UE (iată ideea) 
independența energetică sau promovarea 
transportului durabil. O parte substanțială a noilor 
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contribuții au pledat în favoarea îmbunătățirii 
rețelelor feroviare, a transportului public ieftin și 
accesibil și a utilizării bicicletelor (iată un exemplu de
idee). În mare parte, dezbaterea s-a axat pe sursele 
de energie curată, un subiect popular, așa cum s-a 
văzut și în rapoartele anterioare (iată un exemplu de
idee). Hidrogenul a fost adesea menționat ca un 
exemplu de purtător de energie verde, în timp ce 
limitele unor surse de energie „verzi”, cum ar fi 
energia nucleară și methan au fost adesea 
evidențiate (iată un exemplu de   idee  )  . 

În legătură cu subtema încurajării consumului 
durabil, au fost observate sub-teme raportate 
anterior, cum ar fi interzicerea utilizării materialelor 
plastice (iată un exemplu de   idee  ), reciclarea, 
reducerea deșeurilor și un sistem fiscal care 
încurajează consumul durabil. Noile idei au adus 
sugestii specifice, cum ar fi o contribuție care 
propune instituirea unui program de schimb de 
autoturisme sprijinit de UE pentru a permite 
cetățenilor să își schimbe mașinile cu modele mai 
puțin poluante, cum ar fi mașinile hibride (iată 
ideea). Alte contribuții au sugerat modalități de 
economisire a energiei, în special în birouri în lumina
schimbărilor climatice (iată un exemplu de   idee  ). 

Schimbările climatice și emisiile în general au fost 
din nou discutate pe scară largă, în timp ce ideile 
legate de educația în domeniul mediului au fost 
prezentate mai frecvent în perioada anterioară (iată 
un exemplu de   idee  )  . În cadrul temei combaterii 
schimbărilor climatice, contribuțiile recente au făcut 
sugestii în cadrul unei abordări comune a 
schimbărilor climatice pentru un ambasador 
european pentru mediu sau, reflectând mediul 
actual, crearea unui ministru european al energiei 
care să reprezinte Europa în aceste chestiuni pe 
scena internațională (iată un exemplu de   idee  )  . 

Dezbaterea europeană pentru tineret care a avut loc
la Milano la începutul lunii aprilie 2022 a discutat o 
serie de aspecte legate de explorarea durabilă a 
spațiului, cu un apel de a dezvolta noi tehnologii 
spațiale mai ecologice pentru a crea sateliți durabili 
(iată ideea). 
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Figura 9 – Harta mentală „Schimbările climatice și mediul” partea 1 
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Figura 10 – Harta mentală „Schimbările climatice și mediul” partea 2 
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3. Sănătate
În cadrul subiectului de sănătate contribuitorii au 
abordat o mare varietate de teme. Temele cele mai 
recurente au avansat necesitatea de a asigura 
accesul egal la asistență medicală de înaltă calitate 
și au sugerat o mai mare armonizare și integrare a 
asistenței medicale la nivel european; acest lucru a 
fost, de asemenea, influențat de experiența 
pandemiei de COVID-19 și de impactul acesteia. 
Alte idei variază de la cereri de a investi mai mult în 
sănătatea mintală, cercetare în domeniul sănătății 
pentru a combate provocările actuale în materie de 
sănătate, cu un accent deosebit pe îmbătrânirea 
populației și cancer, la solicitarea de investiții în 
măsuri preventive, inclusiv promovarea unei vieți 
sănătoase și abordarea acelor elemente care sunt 
cunoscute ca fiind cauze ale problemelor de 
sănătate, cum ar fi poluarea aerului și consumul de 
tutun. Acest subiect a generat 2.413 contribuții: 
1.162 de idei, 1.003 comentarii și 248 de 
evenimente. Temele identificate sunt enumerate în 
funcție de nivelul lor de apariție. Principalele teme 
abordate în cadrul acestui subiect sunt: 

•Accesul la asistență medicală pentru toată 
lumea 

• Integrarea sistemelor de sănătate din UE 

• Stiluri de viață sănătoase 

• Cercetarea în domeniul sănătății 

• Prevenție, mai degrabă decât intervenție 

• Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate și 
antiîmbătrânire

• Abordări ale medicinei 

• Răspunsuri la COVID-19 

• Sănătate într-o eră digitalizată 

• Îngrijirea cancerului 

• Lucrători din domeniul sănătății 

• Sănătatea sexuală și reproductivă 

Evenimente 
O varietate de evenimente recente au abordat 
aspecte precum sănătatea mintală și bunăstarea (a 
se vedea exemplul de eveniment). În contextul 
Congresului European al Consiliilor pentru Tineret, 
care a avut loc în Polonia, participanții au discutat 
despre impactul social media asupra sănătății 
mintale (a se vedea evenimentul  )  . În ceea ce 
privește pandemia de COVID-19, au fost luate în 
considerare efectele pandemiei asupra sănătății 
fizice și mentale a cetățenilor (a se vedea 
evenimentul  )  . 

În cadrul unui eveniment online organizat la 
Universitatea din Ljubljana, participanții au investigat
rolul UE în facilitarea îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate (a se vedea   evenimentul  )  , în timp ce un 
eveniment din Italia a fost dedicat Planului european
de combatere a cancerului (a se vedea 
evenimentul  )  . 

În ceea ce privește integrarea asistenței medicale în 
statele membre ale UE, perspectivele și provocările 
pentru crearea unui sistem european de sănătate 
publică au fost di scus  sed   în cadrul unui seminar 
participativ în Grecia (a se vedea evenimentul). 
Participanții au formulat idei variind de la apeluri la 
crearea unui Corp medical european până la 
necesitatea de a elimina inegalitățile dintre nord și 
sud pentru a trece la un astfel de sistem european 
de sănătate publică comun. Un eveniment online a 
discutat despre riscurile pentru sănătate legate de 
calitatea aerului generate de poluanți, cum ar fi 
fumul de tutun, gazele combustibile, substanțele 
chimice și alți alergeni și radoni (a se vedea 
evenimentul). 

Acces la asistență 
medicală pentru toată 
lumea 
Una dintre temele cele mai recurente în cadrul 
acestui subiect este solicitarea unui acces egal la 
asistență medicală accesibilă și de înaltă calitate (a 
se vedea exemplul unei idei foarte aprobate). 
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Ideile propuse sprijină, de asemenea, introducerea 
unui sistem european de asigurări medicale (iată un 
exemplu de idee). O idee foarte susținută în acest 
subiect invită, de asemenea, UE să asigure accesul 
egal al tuturor rezidenților UE la servicii de sănătate 
și asistență socială accesibile și de înaltă calitate, 
furnizate de sisteme publice reziliente, bine dotate și
dotate cu acoperire universală (iată   ideea  )  . O serie 
de idei evoluează în funcție de necesitatea ca UE să
aloce fonduri pentru a asigura accesul specific la 
asistență medicală mintală pentru toți, indiferent de 
venit și vârstă (iată un exemplu de   idee  ). Ideea de 
deprivatizare a sectorului asistenței medicale este, 
de asemenea, prezentată ca o modalitate de a face 
asistența medicală accesibilă tuturor (iată ideea  )   și 
de a elimina dubla cale de acces la sănătate publică
față de cea privată în cadrul UE (iată ideea  )  . Alte idei
ridică problema costului medicamentelor și 
sugerează modalități de a le face accesibile tuturor, 
monitorizând mai mult industria farmaceutică (iată 
un exemplu de   idee  )  . 

În ceea ce privește accesibilitatea, un grup de idei 
propune mai multe soluții pentru a face asistența 
medicală practic mai accesibilă pentru pacienții cu 
mobilitate redusă sau aflați în zone îndepărtate (iată 
un exemplu de idee). Dezvoltarea asistenței 
medicale la distanță ia forma accesului rapid și 
redus la sistemele medicale cu autobuze medicale 
(iată   ideea  ). 

O ultimă subtemă se referă la aspectul egalității 
accesului la asistență medicală. Contribuitorii 
subliniază că anumite grupuri de pacienți se 
confruntă adesea cu obstacole societale specifice. 
Unii participanți subliniază necesitatea de a se 
concentra asupra îngrijirii pediatrice în special 
pentru pacienții cu cancer (iată un exemplu de idee  )  ,
o altă idee este creșterea beneficiilor specifice 
pentru persoanele cu handicap (iată   ideea  )  . Un 
participant solicită un acces mai mare la servicii de 
asistență medicală dedicate persoanelor 
transgender (iată   ideea  )  . 

Având în vedere contextul actual al pandemiei de 
COVID-19 și listele tot mai mari de așteptare pentru 
serviciile de sănătate mintală, o serie de idei 
evoluează în jurul necesității ca UE să aloce fonduri 
pentru a asigura accesul tuturor la asistență 
medicală mintală, indiferent de venit și vârstă (iată 
un exemplu de   idee  ). 

Un eveniment german intitulat „Sănătate fără 
frontiere într-o populație în curs de îmbătrânire” a 
discutat provocările actuale și viitoare pentru 
sistemele de sănătate europene în fața celor două 
megatendințe care caracterizează sănătatea în 
epoca noastră: îmbătrânirea populației și revoluția 
tehnologică. O parte din domeniul de aplicare al 
acestui eveniment a fost, de asemenea, înțelegerea 

modului de valorificare a tehnologiei pentru a 
asigura o acoperire medicală cuprinzătoare în ciuda 
îmbătrânirii populației (a se vedea   evenimentul  )  . 
Participanții au identificat trei domenii de acțiune: 
instituirea de programe internaționale de formare, 
depășirea limitelor geografice în domeniul cercetării 
și asistenței medicale, precum și îmbunătățirea 
modelelor de lucru (timp de lucru și conținut) și, în 
special, mecanisme de apreciere a lucrătorilor. 

Integrarea sistemelor de 
sănătate din UE
Printre temele ideilor propuse în legătură cu 
sănătatea, cea de a integra sistemele de sănătate 
ale UE într-o cooperare sporită între statele membre
este, în general, una dintre temele menționate cel 
mai frecvent (iată un exemplu de   idee  ). Participanții 
la platformă pledează pentru o cooperare mai 
strânsă între statele membre pentru a consolida 
sistemele europene de sănătate (a se vedea 
exemplul de eveniment) și pentru a asigura o 
asistență medicală de calitate în întreaga UE. Printre
idei se numără stabilirea unor standarde de îngrijire 
la nivelul UE (iată un exemplu de   idee     și de idee  ), 
punerea în comun a cunoștințelor și capacităților 
medicale într-o rețea (iată un exemplu de idee) sau, 
de exemplu, permițând intensiviștilor să se 
deplaseze liber și să aibă grijă de pacienții cu boli 
grave din întreaga UE (iată un exemplu de idee). 
Există, de asemenea, propuneri privind 
recunoașterea calificărilor îngrijitorilor în întreaga 
UE, înființarea unui spital european pentru boli rare 
(iată ideea), îmbunătățirea reglementărilor legale 
privind transplantul pentru a crea un sistem unificat 
de transplant și donare de organe (iată   ideea  ) și 
crearea unei agenții europene pentru acreditarea 
instituțiilor medicale (iată   ideea  )  . În aceeași notă, 
contribuitorii sugerează recunoașterea bolilor în 
întreaga UE pentru a crea o bază de date cu metode
de tratament și evaluări pentru a produce un regim 
de boli la nivelul UE (iată un exemplu de idee). O 
altă idee se referă la crearea unor coridoare de 
sănătate între țările limitrofe (iată un exemplu de 
idee  )  . Acest lucru ar permite lucrătorilor, pacienților 
și altor profesioniști din domeniul sănătății să 
călătorească dincolo de frontierele naționale în 
timpul viitoarelor măsuri de izolare, asigurând astfel 
accesul la asistență medicală. 

În consecință, discuțiile subliniază necesitatea de a 
spori competențele UE în materie de sănătate 
publică (iată exemplul unei idei     și al unui 
eveniment  )  , multe dintre acestea sugerând și 
susținând ideea unei revizuiri a Tratatului de la 
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Lisabona (iată un exemplu de idee  )  . Alții propun 
crearea unei Autorități europene în domeniul 
sănătății (iată ideea), sau îmbunătățirea rolului EMA,
Agenția Europeană pentru Medicamente (iată 
ideea  )  . Un contribuitor sugerează crearea unui 
minister european al sănătății (iată   ideea  )   sau a unei
autorități reale care să coordoneze toate agențiile de
sănătate ale UE pentru a supraveghea 
aprovizionarea cu medicamente, de la dezvoltare la 
producție (iată ideea). Aceste sugestii sunt cel mai 
adesea prezentate în legătură cu modul în care 
statele membre au abordat pandemia de COVID-19 
și deficitul aferent de echipamente medicale, 
provocările legate de dezvoltarea vaccinurilor și 
achizițiile comune de vaccinuri. În consecință, 
contribuitorii subliniază necesitatea de a crește sau 
de a transfera capacitatea de producție de 
medicamente și dispozitive medicale în cadrul UE 
(iată un exemplu de idee). 

Unii contribuitori solicită o strategie integrată pentru 
provocările comune ale UE în materie de sănătate, 
cum ar fi o strategie europeană pentru sănătatea 
mintală (iată un exemplu de idee ) și prevenirea 
sinuciderii (iată un exemplu de idee), sau o abordare
comună pentru bolile rare (iată un exemplu de idee  )  .
În acest sens, într-o dezbatere națională privind 
sănătatea organizată în Polonia, participanții au 
propus modificarea Tratatului privind Uniunea 
Europeană, astfel încât problemele de sănătate 
mintală să fie reglementate la nivelul Uniunii (a se 
vedea evenimentul  )  . Altele, în contextul combaterii și
prevenirii cancerului, nu consideră oportună 
extinderea competenței Uniunii în domeniul 
sănătății, întrucât statele membre sunt mai în acord 
cu situațiile locale (iată ideea). Un set de idei 
abordează tema îngrijirii la sfârșitul vieții, pledând 
pentru o strategie europeană unificată pentru 
tratamentele la sfârșitul vieții (iată ideea), în timp ce 
altele se concentrează pe îmbunătățirea 
tratamentelor paliative pentru pacienții cu cancer 
(iată   ideea  )  .

Stiluri de viață sănătoase
O altă temă care apare adesea este aceea de a 
promova un stil de viață sănătos. Mulți participanți la
platformă consideră că UE este un actor bine 
calificat pentru a promova un stil de viață sănătos în 
rândul europenilor. Mai mulți contribuitori consideră 
că este important să promoveze dietele vegane sau 
vegetariene din cauza beneficiilor lor pentru 
sănătate și mediu (iată un exemplu de idee). În 
acest context, unii sugerează creșterea taxelor pe 
carne și reducerea TVA-uluipentru alimentele 
sănătoase (iată   ideea  ), în timp ce alții se străduiesc 
să impoziteze produsele alimentare nesănătoase în 

general (iată un exemplu de idee  )  . Un participant 
sugerează subvenționarea alimentelor sănătoase și 
organice, astfel încât oamenii cu venituri mici să-și 
poată permite, de asemenea, să o cumpere (iată 
ideea  )  . Gândindu-se mai departe la consecințele 
unei diete sărace, un alt participant își propune să 
abordeze bolile inflamatorii asociate cu dietele 
sărace și obezitatea (iată   ideea  )  . 

Sprijin pentru promovarea educației și educației în 
domeniul sănătății (iată un exemplu de idee     și idee) 
și pentru insuflarea practicilor legate de sănătate de 
la o vârstă fragedă, ca factor-cheie pentru un stil de 
viață sănătos, sunt, de asemenea, propuse pe 
platformă (iată   ideea  )  . În acest sens, parametrii 
utilizați în sistemul Nutri-score au fost criticați de un 
participant (iată ideea  )  . Pe lângă educația privind 
alimentația sănătoasă, educația privind sănătatea 
mintală este considerată deosebit de importantă de 
către contribuitori (iată un exemplu de   idee  ). 

Corelația dintre alimente și sănătate este explorată 
în continuare în mai multe idei care ridică problema 
creșterii controlului calității alimentelor (iatăun 
exemplu de   idee  ) sau a interzicerii anumitor 
produse, cum ar fi grăsimile trans artificiale (iată 
ideea  )  . Se menționează, de asemenea, 
reglementarea tehnicilor agricole care afectează 
nutriția și sănătatea, cum ar fi antibioticele în 
agricultura intensivă (iată ideea). Un eveniment 
specific din Lituania a fost dedicat dezvoltării unei 
politici alimentare durabile a UE, la care au participat
280 de participanți (a se vedea evenimentul). 
Acestea au exprimat necesitatea ca UE să 
investească mai mult în agricultura ecologică prin 
sprijin specific pentru agricultori. În general, 
participanții subliniază necesitatea adoptării unei 
abordări ascendente pentru punerea în aplicare a 
unei politici agricole durabile. Idei similare sunt, de 
asemenea, discutate sub tema schimbărilor 
climatice și a mediului. 

Mai mulți cetățeni subliniază necesitatea de a 
descuraja consumul de tutun la nivel european, prin 
creșterea prețului și reducerea punctelor de vânzare
către farmacii (iată un exemplu de idee  )  , în timp ce 
alții susțin o luptă mai susținută împotriva drogurilor 
la nivelul UE (iată ideea). Alcoolul este, de 
asemenea, menționat printre dependențele pe care 
UE ar trebui săle combată (iată un exemplu de 
idee), un participant propunând limitarea vânzărilor 
de alcool și tutun către magazine specializate (iată 
ideea). 

Câțiva contribuitori sugerează eliminarea 
schimbărilor sezoniere ale orei, care, în opinia lor, ar
îmbunătăți sănătatea și siguranța generală (a se 
vedea exemplul   idea  ). 
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Cercetare în domeniul 
sănătății
Cercetarea în domeniul sănătății este o temă 
transversală care atrage mai mult angajament și 
atinge mai multe subiecte. 

Indiferent de problema specifică, contribuitorii susțin,
în general, creșterea investițiilor în cercetare, în 
special în ceea ce privește investigarea tehnologiilor
biomedicale inovatoare. 

O serie de contribuitori propun diverse idei de 
dezvoltare a unui ecosistem de sănătate prosper în 
Europa, promovând și sprijinind inovarea în 
domeniul sănătății și cercetarea în domeniul 
sănătății (iată un exemplu de idee  )  . Sugestiile iau 
diferite forme, cum ar fi propunerea foarte aprobată 
de încurajare a cercetării privind patomecanismele 
encefalomielitei mialgice în cadrul programului 
Orizont Europa (iată ideea), sau apelul de sprijinire a
cercetării în domeniul bolilor neurodegenerative (iată
ideea  )  . 

În ceea ce privește organizarea instituțională a 
cercetării la nivelul UE, unii contribuitori propun un 
sistem transparent de stimulare a proprietății 
intelectuale (iată   ideea  ), sau crearea unui Institut 
european de cercetare în domeniul sănătății, 
centralizat, care să coordoneze cercetarea în 
domeniul sănătății între institutele naționale și să 
investească în cercetarea farmaceutică (iată ideea). 
Alte idei includ crearea unui laborator european 
pentru boli infecțioase (iată ideea  )  . Un cetățean 
subliniază necesitatea ca institutele naționale de 
cercetare să se conecteze și, de asemenea, ca 
achiziționarea, producția și furnizarea de 
îmbrăcăminte și medicamente de protecție să 
devină mai bazate pe Europa (iată   ideea  ). O altă 
sugestie este necesitatea ca Europa să își unească 
forțele cu universitățile în domeniul cercetării pentru 
a dezvolta un nou antibiotic împotriva bacteriilor 
superrezistente (a se vedea exemplul unei   idei  )  . Se 
pledează, de asemenea, o mai mare conștientizare 
cu privire la utilizarea antibioticelor și utilizarea 
abuzivă (iată   ideea  ). Unii cetățeni solicită, de 
asemenea, introducerea unei legi care să impună 
companiilor farmaceutice care distribuie vaccinuri să
publice date complete din studiile clinice pentru 
aceste vaccinuri, pentru a facilita evaluarea 
siguranței și eficacității acestora (iată   ideea  )  . 

Prejudecățile de gen sunt menționate printre 
problemele care împiedică cercetarea să studieze 
eficient bolile care sunt mai răspândite în rândul 
femeilor. Un participant îndeamnă UE să găsească 
un remediu pentru lipsa datelor referitoare la femei 
în cercetare (iată   ideea  )  . 

Unii contribuitori, printre care o idee foarte susținută 
în subiectul altor idei, solicită un plan de acțiune 
pentru tranziția la știința fără animale (iată   ideea  ).

Prevenție, mai degrabă 
decât intervenție 
În ceea ce privește categoria unui stil de viață 
sănătos, cea a prevenirii este considerată un 
domeniu în care UE poate și ar trebui să acționeze 
în mod eficient. 

Mai multe idei prezentate de cetățeni se referă la 
sensibilizarea cu privire la sănătatea mintală și la 
consecințele acesteia, cum ar fi epuizarea, stresul, 
depresia și anxietatea, și solicită elaborarea unui 
plan european pentru a aborda această problemă 
(iată un exemplu de idee), în special având în 
vedere impactul COVID-19 (iată un exemplu de 
idee  )  . Această problemă este considerată deosebit 
de presantă în rândul tinerilor, ceea ce duce la 
apeluri la crearea unei Platforme europene a 
tineretului pentru sănătatea mintală (iată   ideea  ), 
precum și la investiții mai mari în cercetare (iată 
ideea  )   și în campaniile mass-media privind 
conștientizarea sănătății mintale (iată   ideea  ). 

Influența poluării atmosferice asupra sănătății 
cetățenilor este, de asemenea, abordată ca o 
problemă presantă (iată ideea  )  , la fel ca și 
necesitatea de a combate poluarea fonică prin 
definirea unor niveluri stricte privind emisiile sonore 
permise pentru anvelopele autovehiculelor (iată 
ideea). În plus, există o solicitare de reducere a 
expunerii la substanțe care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită, inclusiv PFAS (substanțe per- 
și polifluoroalchil) (iată   ideea  )  . 

În concordanță cu prevenirea, o idee prezintă 
avantajele tehnologiilor epigenetice pentru 
promovarea unui nou umanism ecologic prin 
consolidarea rolului mediului și al alimentelor în 
protejarea sănătății indivizilor și a comunității (iată 
ideea). 

Importanța prevenirii și a screeningului sanitar a 
fost, de asemenea, subliniată în cadrul 
evenimentelor (a se vedea   evenimentul  )  . 

Un participant subliniază necesitatea de a elabora 
un plan de acțiune european și în ceea ce privește 
bolile cardiovasculare (iată   ideea  ).
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Îmbătrânirea în condiții 
bune de sănătate și 
antiîmbătrânire 
Unii participanți discută despre idei legate de 
îmbătrânirea în condiții bune de sănătate și anti-
îmbătrânire din mai multe perspective. 

Având în vedere îmbătrânirea populației din Europa, 
cetățenii subliniază importanța unei stări bune de 
sănătate în timpul „vârstei argintului”. În acest scop, 
este evidențiată necesitatea unor servicii de îngrijire 
de calitate pentru persoanele în vârstă (iată ideea  )  . 
O idee extrem de susținută și comentată 
promovează cercetarea intensivă a longevității 
sănătoase și tehnologiile, cum ar fi terapiile de 
întinerire și studiile clinice. Punerea în aplicare a 
unor angajamente juridice, bugetare, de 
reglementare și instituționale eficiente, cu obiectivul 
de a crește speranța de viață sănătoasă în UE, este,
de asemenea, considerată esențială (iată ideea  )  . 
Luând ideea chiar mai departe, un cetățean 
avansează crionica ca o oportunitate de a întârzia 
îngrijirea până când se găsește un leac, prin 
înghețarea persoanelor bolnave în fază terminală 
(iată   ideea  )  . 

Antiîmbătrânirea este, de asemenea, susținută în 
vederea stimulării creșterii economice, în raport cu 
scăderea populației active (iată   ideea  ). 

Un cetățean ridică potențialul zonelor rurale ca 
centre de inovare pentru strategii de îmbătrânire în 
condiții bune de sănătate, întrucât aceste „zone de 
luptă” sunt, în general, mai dens populate de 
cetățeni în vârstă, iar calitatea asistenței medicale 
nu este la fel de ridicată ca în zonele urbane, 
necesitând, prin urmare, soluții inovatoare (iată 
ideea  )  . O soluție propusă de un alt contribuitor este 
conceptul de viață asistată, multigenerațională (iată 
ideea  )  . 

Un eveniment din Lituania a adoptat o perspectivă 
interesantă legată de vârstă, încercând să înțeleagă 
diferitele percepții și atitudini ale tinerilor și ale 
persoanelor în vârstă față de problemele de 
sănătate (a se vedea evenimentul). Cele două 
abordări principale ale evenimentului au fost, pe de 
o parte, importanța campaniilor de informare și a 
învățării pe tot parcursul vieții cu privire la 
problemele de sănătate și, pe de altă parte, rolul-
cheie al familiilor și sprijinul reciproc în abordarea 
problemelor de sănătate.

Abordări ale medicinei 
Participanții pe platforme diferă uneori în ceea ce 
privește punctul lor de vedere cu privire la cea mai 
bună abordare a medicinei. Deși discuția despre 
abordările medicale este de obicei limitată la câțiva 
participanți, unele probleme tind să ajungă la un 
public mai larg. Acesta este cazul tratamentelor la 
sfârșitul vieții. Un contribuitor solicită o mai bună 
colectare de date privind opțiunile legate de sfârșitul 
vieții și recunoașterea voinței vii în întreaga Uniune 
Europeană (iată   ideea  )  . 

Una dintre ideile care abordează tema îngrijirii la 
sfârșitul vieții se concentrează pe îmbunătățirea 
tratamentului paliativ pentru pacienții cu cancer (iată 
ideea). 

Dincolo de sprijinul pentru legislația privind sfârșitul 
vieții, un alt subiect discutat în mod obișnuit este cel 
al dezincriminarii medicamentelor ușoare în scopuri 
medicale. În special, mai mulți cetățeni solicită 
dezincriminarea canabisului în scopuri medicinale și 
terapeutice (iată   ideea     și   ideea  ). 

Ideea integrării remediilor naturale în medicină, cum 
ar fi fitoterapia, homeopatia etc. pentru a completa 
medicina alopată este discutată pe scară largă pe 
platformă (iată exemplul unei idei  )  . În plus, 
necesitatea de a adopta abordări mai holistice ale 
medicinei este exprimată în mod egal (a se vedea 
exemplul i  dea  ). În acest sens, contribuitorii 
sugerează, de asemenea, că intervențiile non-
medicale pot beneficia în mod demonstrabil de 
sănătatea și autonomia pacienților (iată un exemplu 
de idee). 

Alți participanți subliniază importanța practicii 
medicinei bazate pe dovezi și a asigurării accesului 
la informații științifice pentru combaterea știrilor false
în domeniul sănătății (iată un exemplu de   idee  )  . 

Răspunsuri la pandemia 
de COVID-19 
Pandemia a stârnit cu siguranță interes și preocupări
cu privire la sănătate. Acest subiect este menționat 
în multe dintre ideile publicate pe platformă. Lipsa 
resurselor de asistență medicală, fie că este vorba 
de resurse umane în spitale, măști sau vaccinuri, a 
generat o dezbatere publică cu privire la necesitatea
ca UE să fie autonomă din punct de vedere strategic
în domeniul asistenței medicale. O altă idee 
aprobată se referă la autonomia în producția de 
medicamente esențiale (iată   ideea  )  . 

Efectele COVID-19 sunt discutate pe scară largă de 
către participanți care, în general, consideră că este 
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necesar să se restabilească credibilitatea rațională 
și științifică și încrederea în medicină și politică în 
ceea ce privește diseminarea pe scară largă a 
concepțiilor greșite și a știrilor false în timpul 
pandemiei. Atunci când discută despre măsurile 
legate de COVID-19, cetățenii de pe platformă sunt 
de acord că orice măsuri legate de COVID-19 în UE 
ar trebui puse în aplicare într-un mod bazat pe 
dovezi, pentru a realiza o analiză cost-beneficiu cât 
mai realistă posibil (iată ideea  )  . În special, un 
participant avertizează cu privire la neglijarea sau 
întârzierea îngrijirii pacienților cu alte boli și boli, în 
ceea ce privește restructurarea unităților medicale 
pentru a ține seama de pacienții cu Covid (iată 
ideea  )  . În acest sens, cetățenii pledează pentru 
creșterea capacităților personalului medical (a se 
vedea exemplul unei   idei  )  . 

Alte idei subliniază necesitatea de a elabora strategii
favorabile incluziunii pentru a face față viitoarelor 
pandemii la nivelul UE, protejând drepturile 
persoanelor cu handicap (iată ideea). O sugestie 
propusă este efectuarea de cercetări cu privire la 
impactul măsurilor legate de COVID-19 asupra 
rezidenților și personalului locuințelor pentru 
persoanele în vârstă din diferitele țări ale UE, pentru 
a avea o evidență directă a experiențelor 
persoanelor în vârstă cu măsuri legate de COVID-19
(iată ideea  )  . În plus, un cetățean solicită o anchetă 
privind daunele colaterale și efectele ascunse ale 
pandemiei (iată ideea). 

Mai mulți participanți solicită un sprijin sporit pentru 
sănătatea mintală pentru a face față consecințelor 
sociale și economice ale pandemiei, în special în 
rândul tinerilor (iată un exemplu de idee     și idee  )  . O 
serie de evenimente s-au axat, de asemenea, pe 
această temă, cum ar fi chestiunea viitorului 
sănătății publice europene după criza coronariană (a
se vedea   evenimentul  )  . 

Dezbaterile privind programul de vaccinare 
dezvăluie puncte de vedere contradictorii, de la 
ideea că vaccinarea ar trebui să fie obligatorie 
pentru toată lumea (iată un exemplu de   idee  ), până 
la sugerarea faptului că cetățenii ar trebui să aibă 
libertatea de a alege (iată un exemplu de idee). Un 
alt contribuitor susține că vaccinurile nu ar trebui să 
fie obligatorii pentru tineri și că UE nu ar trebui să le 
„blocheze” prin facilitarea călătoriilor transnaționale 
„facilitate” în schimbul vaccinării și că, în cazul în 
care sunt necesare teste PCR, acestea ar trebui să 
fie furnizate gratuit (iată   ideea  )  . Se propune, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să convină să
recunoască standardele relevante ale OMS și 
documentele naționale care atestă nivelul de 
anticorpi (sau vaccin/reîmprospătare) (iată   ideea  ). 
Certificatul de permis verde este, de asemenea, 
discutat pe scară largă, prezentându-i pe cei care 
solicită eliminarea acestuia (iată exemplu de   idee  ), 
temându-se de creșterea a două clase de cetățeni 

(iată ideea) și sugerând că europenii ar trebui să 
apere dreptul de a alege să nu fie vaccinați (iată 
ideea) împotriva celor care susțin un astfel de 
permis de sănătate și vaccinare obligatorie ca parte 
a unui efort colectiv de a învinge virusul și de a 
asigura viabilitatea sistemelor de sănătate (iată 
exemplul unei idei  )  . O contribuție abordează 
procedurile legate de achizițiile de vaccinuri la 
nivelul UE, solicitând o mai mare informare și 
transparență în ceea ce privește contractele cu 
companiile farmaceutice (iată   ideea  )  . 

Mai mulți cetățeni solicită o mai mare solidaritate și 
instituirea unui parteneriat global și a unei finanțări 
pentru combaterea și eradicarea bolilor la nivel 
mondial și sugerează că Europa poate fi lider 
mondial în combaterea și depășirea pandemiilor, a 
cancerului și a bolilor de inimă (iată ideea  )  . Un 
cetățean sugerează Comisiei Europene, în 
cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății, să 
promoveze un acord internațional care să permită 
producția și distribuția la nivel mondial de 
medicamente în contextul pandemiilor (iată ideea  )  , 
iar o altă contribuție subliniază necesitatea vaccinării
lumii pentru a preveni apariția unor noi tulpini (iată 
ideea). În același timp, contribuitorii propun să se ia 
măsuri pentru a proteja brevetele întreprinderilor și 
sugerează că Comisia Europeană ar putea juca un 
rol semnificativ în calitate de mediator și ambasador 
(iată   ideea  )  . 

Îngrijirea cancerului
Un subiect care este frecvent menționat pe 
platformă, în special în ceea ce privește 

prevenirea, dar și consecințele sale sociale și 
psihologice, este cea a cancerului (iată exemplul de 
idee  )  . Și în acest caz, participanții sugerează o 
punere în comun a resurselor pentru combaterea 
cancerului în întreaga UE (iată un exemplu de   idee  ).

Contribuitorii subliniază necesitatea unor eforturi 
consortate pentru diagnosticarea timpurie, cum ar fi 
screeningul, pe care UE trebuie să îl sprijine (iată un
exemplu de   idee     și   idee  )  . 

În ceea ce privește prevenirea cancerului, o idee 
sugerează interzicerea șezlongurilor pentru a 
preveni riscul de a dezvolta cancer de piele (iată 
ideea  )  , în timp ce un alt contribuitor subliniază 
importanța prevenirii cancerului în zonele rurale, 
adesea abia atinse de campaniile de prevenire a 
cancerului (iată ideea  )  . Unii participanți subliniază 
obstacolul stereotipurilor de gen și stigmatizarea în 
promovarea unui stil de viață sănătos și a practicilor 
de prevenire în rândul bărbaților. Ei doresc ca UE să
dezvolte campanii de sensibilizare specifice, în 
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special în ceea ce privește prevenirea cancerului de 
prostată (iată   ideea  ).

Lucrători din domeniul 
sănătății

Tema condițiilor de muncă în sectorul asistenței 
medicale a fost abordată de participanți nu numai în 
ceea ce privește sănătatea, ci și migrația și genul (a 
se vedea, de exemplu, capitolul privind migrația). 
Participanții au subliniat contribuția femeilor care 
lucrează în sectorul asistenței medicale și 
necesitatea de a le sprijini prin investiții în programe 
de conducere și de extindere (iată   ideea  ). 

Ideile referitoare la lucrătorii din domeniul sănătății 
evidențiază condițiile de muncă negative care 
afectează acest sector (iată un exemplu de idee), 
solicitând, în general, o îmbunătățire a salariilor și a 
condițiilor de muncă (iată ideea). 

Pandemia a contribuit, de asemenea, la evidențierea
contribuției societale esențiale a lucrătorilor din 
domeniul sănătății, generând uneori dezbateri mai 
ample cu privire la natura sistemelor de sănătate 
actuale și la rolul actorilor privați din acest sector, 
inclusiv impactul privatizărilor asupra condițiilor de 
muncă (iată   ideea  )  . 
Potrivit unei idei, Anul european al voluntarilor ar fi 
un omagiu adus eforturilor și impactului voluntarilor 
în timpul pandemiei de COVID-19 (iată   ideea  ). 

Română și sănătatea 
reproducerii
Apelul de a asigura accesul tuturor femeilor la 
contracepție la prețuri accesibile și la prețuri 
accesibile este discutat în idei și evenimente (a se 
vedea evenimentul). Unele idei propun ca obiectele 
menstruale gratuite să fie puse la dispoziție în 
spațiile publice pentru a combate așa-numita 
„sărăcie de perioadă” (iată exemplul unei idei  )  . Alte 
propuneri sugerează reducerea sau eliminarea 
taxelor pe produsele de sănătate pentru femei, cum 
ar fi tampoanele sanitare (iată   ideea  )  . În plus, nevoia
de mai multe cercetări privind sănătatea 
reproductivă a femeilor și dezvoltarea 
contraceptivelor mai puțin invazive pentru femei și 
bărbați este crescută (iată ideea  )  , precum și pentru 
a face pilula de dimineață disponibilă în fiecare țară 
fără prescripție medicală. Opiniile împotriva unui 
drept la avort sunt înregistrate în mod egal pe 
platformă (iată ideea). 

Contribuțiile discută necesitatea promovării educației
sexuale fie prin intermediul unei abordări 
paneuropene, al unor campanii de sănătate sexuală,
fie prin sprijinirea instituțiilor neguvernamentale 
active în acest sens (iată un exemplu de   idee  )  . 

Un eveniment de la Berlin a discutat perspectivele 
viitoare, dar mai ales aspectele etice legate de 
fertilizarea in vitro (a se vedea evenimentul  )  . O 
propunere sugerează instituirea unor clinici de 
sănătate sexuală sponsorizate și promovate de UE 
(iată ideea), în timp ce o altă propunere subliniază 
importanța luptei împotriva HIV (iată   ideea  )  . 

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
Ideile prezentate recent sub tema „Sănătate” au 
reiterat multe dintre temele menționate anterior, 
arătând un accent continuu pe problemele care sunt 
considerate priorități pentru majoritatea 
participanților. Nu au fost înregistrate sub-teme sau 
teme noi. 

Participanții au discutat în continuare despre 
necesitatea de a adopta un cadru comun în 
gestionarea sistemului european de sănătate și de a
promova integrarea sistemelor naționale de sănătate
separate (iată un exemplu de idee), unii participanți 
reiterând ideea unei uniuni europene a sănătății (iată
un exemplu de   idee  )  , iar alții concentrându-se pe 
suveranitatea în materie de sănătate (iată ideea). 
Participanții au subliniat, de asemenea, ideea că 
asistența medicală trebuie să rămână un serviciu 
public (iată un exemplu de idee). 

În ceea ce privește pandemia de COVID-19, a fost 
ridicată importanța asigurării unei adoptări adecvate 
a vaccinurilor (iată   ideea  )  , precum și necesitatea 
unei mai bune comunicări și gestionări a crizelor 
(iată   ideea     și   ideea  ). 

Importanța inițiativelor de prevenire a fost discutată 
pe scară largă (iată un exemplu de   idee  ), cu 
propuneri care indică tehnologii inovatoare (iată 
ideea) și utilizarea telemedicinei pentru acele 
segmente greu accesibile ale populației (iată ideea) 
și controale de rutină obligatorii (iată exemplul unei 
idei). În plus, au fost evidențiate pericolele cauzate 
de tutun, în special de la o vârstă fragedă (iată 
ideea  )  . 

Colectarea datelor a fost, de asemenea, o temă 
proeminentă în vederea consolidării cercetării 
medicale, în special pentru a reconcilia decalajul de 
date între femei și bărbați (a se vedea exemplul unei
idei). Necesitatea de a îmbunătăți alfabetizarea în 
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domeniul sănătății a fost, de asemenea, reiterată pe 
platformă (a se vedea exemplul   unei idei  )  .
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Figura 11 – Harta mentală tema „Sănătate” partea 1

Sănătate

Consolidarea sistemelor europene de sănătate 
prin cooperare și schimb

Punerea în comun a cunoștințelor și capacităților 
medicale la nivelul UE

Instituirea unui sistem de donare de organe la 
nivelul UE

Sporirea competențelor UE în materie de 
sănătate publică

Dotarea UE cu mai multe competențe și 
competențe în materie de urgență în 
domeniul sănătății publice

Stabilirea de strategii integrate pentru 
provocările comune în materie de sănătate la 
nivelul UE: sănătatea mintală, prevenirea 
sinuciderii, boli rare, cancer etc. 

Integrarea 
sistemelor de 
îngrijire din UE

Cercetare în 
domeniul sănătății

Să investească și să sprijine cercetarea și 
inovarea în domeniul sănătății

Coordonează cercetarea în domeniul sănătății cu 
un institut european pentru boli infecțioase 
sau cu un Institut european de cercetare în 
domeniul sănătății centralizat

Dezvoltați un nou antibiotic împotriva bacteriilor 
super-rezistente

Angajamentul de a asigura transparența trialurilor 
clinice și a studiilor pentru vaccinuri, punând 
datele la dispoziția publicului

Evitați prejudecățile de gen în cercetarea bolilor 
predominante în rândul femeilor

Tranziția către știința fără animale
Încurajarea cercetării asupra patomecanismelor 

encefalomielitei mialgice

Asigurarea accesului la servicii 
medicale accesibile și de 
înaltă calitate

Stabilirea unor standarde de 
îngrijire la nivelul UE

Punerea în aplicare a unui 
sistem european general de 
asigurări medicale

Deprivatizarea industriei de 
asistență medicală

Asigurați-vă medicamente 
accesibile

Dezvoltarea asistenței medicale 
la distanță

Asigurarea accesului la 
asistență medicală mintală 
pentru toți

Acces la asistență 
medicală pentru 
toată lumea

Stiluri de viață 
sănătoaseÎncurajați dietele vegetariene

Promovarea unei alimentații sănătoase prin 
subvenționare sau prin impozitarea produselor 
nesănătoase

Interzicerea grăsimilor trans artificiale, utilizarea 
antibioticelor și a biocidelor în agricultura 
intensivă

Insuflați alfabetizarea sănătății de la o vârstă fragedă
Descurajarea consumului de bunuri care creează 

dependență, cum ar fi tutunul și alcoolul
Conduceți o luptă susținută împotriva drogurilor dure
Abolirea modificărilor orare și a fusurilor orare

Prevenție

Creșterea gradului de conștientizare a sănătății 
mintale

Limitarea poluării atmosferice și fonice și a expunerii 
la substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită

Interzicerea sau limitarea practicilor care sunt 
cunoscute ca fiind dăunătoare sănătății, cum ar fi 
șezlongurile

Depășirea stereotipurilor de gen care limitează 
eficacitatea programelor de prevenire, în special 
în rândul bărbaților



Figura 12 – Harta mentală tema „Sănătate” partea 2 

Sănătatea într-o 
eră digitalizată

Punerea în aplicare a sistemelor 
europene de e-sănătate
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asistenței medicale

Sănătate

Sănătatea 
sexuală și 
reproductivă

Asigurarea accesului la metode 
contraceptive accesibile și la 
prețuri accesibile

Combaterea sărăciei perioadei 
prin eliminarea impozitelor pe 
produsele de sănătate 
feminine

Creșterea cercetării privind 
sănătatea reproductivă a 
femeilor și contraceptivele mai 
puțin invazive pentru femei și 
bărbați

Institutul unei clinici europene de 
sănătate sexuală

Asigurarea dreptului la alegere 
pentru toate femeile

Oferiți a doua zi după pilula fără 
prescripție medicală

Lupta împotriva HIV
Îngrijirea cancerului

Prevenție (obiceiuri sănătoase, screening-uri 
etc.)

Mobilizarea asupra impactului social și 
psihologic al cancerului

Eforturi centralizate, punerea în comun a 
resurselor pentru combaterea cancerului la 
nivelul UE

Răspunsuri 
la pandemia 
de COVID-
19

Restabilirea credibilității științifice în medicină și 
politică

Introducerea măsurilor legate de COVID-19 într-
un mod bazat pe dovezi

Elaborarea de strategii favorabile incluziunii 
pentru a proteja drepturile persoanelor cu 
handicap pentru a face față viitoarelor 
pandemii

Studiu de impact care colectează informații 
privind experiențele persoanelor în vârstă 
care trăiesc în urma pandemiei de COVID-
19

Apel de solidaritate pentru parteneriat și 
finanțare la nivel mondial pentru combaterea 
bolilor și combaterea bolilor

Abordarea modalităților de achiziționare și 
administrare a vaccinurilor la nivelul UE

Restructurarea unităților medicale pentru a 
preveni ca pacienții afectați de alte boli 
decât COVID-19 să nu fie îngrijițiÎmbătrânirea în 

condiții bune de 
sănătate și 
antiîmbătrânire

Promovarea inovațiilor 
pentru o îmbătrânire în 

condiții bune de 
sănătate

Cercetare privind anti-
îmbătrânire și 
longevitate 

Abordări ale 
medicinei

Susținători ai medicinei bazate pe dovezi
Pledează pentru o abordare holistică a 

medicinei
Dezincriminarea canabisului în scopuri 

medicinale
Recunoașteți medicamentele naturale
Strategia europeană unificată pentru 

tratamentele de îngrijire la sfârșitul 
vieții



4. O economie
mai puternică,

justiție socială și
locuri de muncă

Tema „O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă” a primit în total 2.195 de idei, 2.099
de comentarii și 645 de evenimente până la 9 mai 
2022. Contribuitorii au subliniat că este important ca 
UE să devină mai incluzivă și mai echitabilă din 
punct de vedere social, în special având în vedere 
pandemia de COVID-19, și au subliniat mai multe 
provocări asociate percepute, cum ar fi lipsa de 
sprijin pentru tinerii europeni și lipsa de colaborare 
între statele membre. Unul dintre cele mai frecvent 
sugerate mecanisme pentru a face Europa mai 
incluzivă și mai echitabilă din punct de vedere social
este garantarea unui venit de bază necondiționat în 
întreaga UE. În plus, contribuitorii au prezentat 
diverse sugestii de stimulare a creșterii economice 
în UE prin introducerea de politici economice, 
aprofundarea în continuare a pieței unice europene, 
concentrarea asupra inovării și promovarea și 
sprijinirea IMM-urilor și a industriilor strategice. În 
plus, contribuitorii consideră că tranziția verde și cea
digitală oferă oportunități de perfecționare a 
competențelor lucrătorilor europeni și de adaptare la
piața forței de muncă în schimbare, pentru ca 
economia europeană să fie mai competitivă și mai 
independentă. O altă componentă a contribuțiilor 
indică necesitatea de a contracara depopularea în 
zonele rurale și efectele exodului creierelor. 

Diferitele idei pot fi grupate în funcție de următoarele
teme: 

• O Europă mai incluzivă, mai justă din punct de 
vedere social 

• Redresare economică 

• Inovare – stimularea creșterii economice 

• Protecție socială și securitate socială 

• Impozitarea pentru o economie echitabilă 

• Consolidarea în continuare a pieței unice 
europene 

• Stimularea locurilor de muncă 

• Provocarea modelului economic actual 

• Drepturile și protecția consumatorilor 

Evenimente 
Au fost organizate mai multe evenimente 
participative în diferite locații din întreaga Europă, 
pentru a le permite cetățenilor să își exprime opiniile 
cu privire la UE și preocupările lor pentru viitor (a se 
vedea exemplul unui eveniment). De exemplu, un 
eveniment a implicat elevii într-o reflecție asupra 
problemelor care reprezintă o prioritate pentru ei. În 
domeniul ocupării forței de muncă, aceștia au 
solicitat oportunități mai echitabile (între bărbați și 
femei și între generații) pentru a preveni exodul 
creierelor și au susținut creșterea investițiilor în 
inovare pentru a stimula creșterea economică, un 
dialog intergenerațional sporit și o mai mare 
incluziune pentru a evita orice tip de discriminare. În 
plus, acestea au evidențiat valoarea patrimoniului 
istoric, artistic și cultural și necesitatea unei 
infrastructuri de transport mai bune (a se vedea 
evenimentul). În cadrul unui eveniment din Bulgaria, 
au fost discutate problemele legate de exodul de 
creiere și de reținerea tinerilor în zonele mai puțin 
populate, în legătură cu transformarea economiei 
într-o economie mai echitabilă și mai incluzivă și cu 
stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor (a se vedea 
evenimentul). 

În legătură cu politicile sociale, în cadrul unei 
dezbateri organizate de Maison de l’Europe în 
orașul Agen, participanții au discutat despre 
perspectivele unei Europe sociale (a se vedea 
evenimentul) și despre modalitățile de reducere a 
decalajului de inegalitate pentru o mai mare justiție 
socială (a se vedea   evenimentul  ). Subiectul 
perspectivelor tinerilor în economia de piață a UE a 
fost accentul unui eveniment pentru studenți (a se 
vedea   evenimentul)  . 

Problema diferenței de remunerare între bărbați și 
femei a fost investigată în profunzime în contextul 
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Ciprului (a se vedea evenimentul). În plus, Fondul 
social european a fost discutat în legătură cu 
transformările care au loc pe piața forței de muncă 
în cadrul unei conferințe pe tema „Viitorul pieței forței
de muncă, oportunități și oportunități în cadrul 
Fondului social european”, organizată la Zagreb (a 
se vedea   evenimentul  ). 

În cadrul unui eveniment hibrid, angajatorii 
întreprinderilor europene au fost consultați cu privire 
la modalitățile de a face față provocărilor viitoare ale 
economiei de piață (a se vedea   evenimentul)  . 

Un eveniment din Ungaria a discutat impactul noii 
politici agricole comune a UE asupra fermelor 
familiale (a se vedea evenimentul). În Spania, 
Europa Press, în colaborare cu Parlamentul 
European, a organizat un ciclu de evenimente 
„Viitorul este în mâinile tale”; unul dintre aceste 
evenimente a abordat problema depopulării zonelor 
rurale și perspectivele de revitalizare a acestora (a 
se vedea   evenimentul  ). 

O Europă mai incluzivă, 
mai justă din punct de 
vedere social
Încercarea de a construi o economie incluzivă și 
echitabilă din punct de vedere social în Europa a 
înregistrat cele mai multe idei pe această temă. 
Această temă abordează obiectivul consolidării 
coeziunii sociale, ca mijloc de realizare a unei 
economii puternice (iată   ideea  )  . O gamă largă de 
idei din cadrul acestei teme necesită, în general, o 
extindere a Pilonului european al drepturilor sociale 
(a se vedea exemplul unei idei puternic aprobate) și 
o abordare unificată a UE în ceea ce privește 
securitatea socială, variind de la părinți și familie 
până la dreptul la locuințe accesibile și politici de 
pensii (a se vedea exemplul de eveniment  )  . Alți 
contribuitori discută despre Pilonul european al 
drepturilor sociale ca o busolă pentru realizarea unei
Europe sociale și solicită stabilirea unui obiectiv 
minim în domeniul ocupării forței de muncă, al 
reducerii sărăciei și al educației și competențelor 
(iată   ideea  )  . Pe de altă parte, unii contribuitori susțin 
că dreptul muncii, sistemele de protecție socială și 
de pensii ar trebui să rămână în sfera de 
competență a fiecărui stat membru (iată   ideea  )  . 

Mai mulți participanți la platformă solicită o Europă 
mai justă din punct de vedere social, care ar putea fi
realizată, de exemplu, prin elaborarea unui indice de
măsurare a egalității sociale (iată un exemplu de 
idee). 

Una dintre subtemele mai discutate în cadrul acestei
teme este necesitatea de a elabora politici la nivel 
instituțional pentru realizarea egalității de gen, 
precum și la nivel cultural și educațional (iată un 
exemplu de idee). O sugestie este stabilirea unor 
cote de gen pentru posturile de conducere în 
întreprinderi (iată ideea  )  . În mod specific, există idei 
care propun politici de egalitate privind deciziile 
privind concediul pentru creșterea copilului (iată 
ideea) și egalitatea de șanse de angajare (iată 
ideea  )  . În acest sens, o dezbatere de grup a abordat
provocările cu care se confruntă femeile 
antreprenoare în mediul de afaceri, inegalitățile 
salariale, oportunitățile de finanțare și a evidențiat 
exemple de bune practici la nivel local și național (a 
se vedea   evenimentul     și   evenimentul  ). De 
asemenea, au fost aduse în discuție aspecte legate 
de precaritatea ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor în timpul pandemiei de COVID-19 (iată 
ideea     și ideea  ). 

Alte idei includ, de exemplu, o cerere de punere în 
aplicare a egalității de gen în domeniile arhitecturii și
ingineriei civile (iată ideea). O idee înregistrată pe 
platformă susține adoptarea Directivei privind 
egalitatea de tratament pentru a asigura egalitatea 
de tratament în toate sferele vieții (iată ideea). Ideile 
conexe se referă la măsuri împotriva agresiunii 
sexuale și a violenței domestice, cu apeluri, în 
special, la inițiative de sprijinire a victimelor, de 
exemplu prin intermediul unei aplicații (iată ideea). 

O altă subtemă care a avut drept scop promovarea 
unei Europe mai favorabile incluziunii, cu un număr 
mare de contribuitori, discută necesitatea de a 
facilita incluziunea persoanelor cu handicap, de 
exemplu prin extinderea valabilității cardurilor 
naționale pentru persoanele cu handicap în întreaga
UE (iată ideea  )   și printr-o mai bună accesibilitate a 
zonelor turistice (iată ideea     și evenimentul). Există, 
de asemenea, sprijin pentru crearea unei rețele 
sociale pentru persoanele cu handicap (iată ideea  )  . 
În plus, unele idei se concentrează pe planificarea 
urbană, sugerând ca spațiile publice să fie favorabile
schimburilor intergeneraționale, prin parcuri, centre 
culturale etc. (iată exemplul unei idei). Aceasta a 
fost, de asemenea, una dintre ideile prezentate în 
cadrul unui eveniment spaniol care a încurajat 
cetățenii să își împărtășească opiniile cu privire la 
modul în care și-ar îmbunătăți orașul dacă ar fi 
primar (a se vedea   evenimentul  ). 

În mod similar, o idee susține principiile urbaniste 
durabile pentru a plasa orașele cu o bună calitate a 
vieții în centrul unei economii europene reziliente și 
juste din punct de vedere social, inclusiv 
promovarea întreprinderilor locale și a economiilor 
locale, accesul la transportul public, calitatea aerului 
etc. (iată   ideea     și   ideea  ). 
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Există sprijin pentru necesitatea de a ajuta 
persoanele care trăiesc sub pragul sărăciei și 
necesitatea de a reduce inegalitățile (iată un 
exemplu de idee). Câteva idei subliniază, de 
asemenea, necesitatea unui efort mai mare de 
combatere a lipsei de adăpost (iată un exemplu de 
idee) și de elaborare a unor strategii de integrare 
pentru minoritățile rome (a se vedea evenimentul     și 
evenimentul  )  , fiind exprimate, de asemenea, unele 
puncte de vedere mai sceptice (iată   ideea  ). 

Mai multe idei discută necesitatea instituirii dreptului 
de a se deconecta (vezi exemple de   idei     și   idei  )  . 

O altă idee pledează pentru creșterea valabilității 
cărților albastre pentru resortisanții țărilor terțe după 
încetarea contractului lor inițial de muncă (iată 
ideea  )  . 

Redresare economică
Redresarea economică este una dintre temele care 
au înregistrat cea mai mare implicare. Participanții la
platformă și-au împărtășit opiniile cu privire la 
necesitatea de a stimula piața internă pentru a-și 
spori competitivitatea și pentru a stimula inovarea, 
ca cale de redresare (iată ideea). În același timp, o 
serie de participanți sprijină ideea unui contract 
social reînnoit pentru Europa pentru o redresare 
echitabilă (iată ideea  )  . În plus, pentru a realiza o 
economie socială de piață europeană, un cetățean 
încurajează consolidarea dialogului social și a 
negocierii colective (iată   ideea  )  . 

Un ansamblu de comentarii și idei pe platformă își 
exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea datoriei 
publice în UE (a se vedea exemplul unei idei și     al 
unui eveniment  )  : discutarea rolului Băncii Centrale 
Europene (BCE), solicitarea unei revizuiri a normelor
Pactului de stabilitate și de creștere (iată ideea), a 
legislației privind dezechilibrele de cont curent, 
printre altele (iată un exemplu de idee  )   și, la un nivel
mai general, extinderea și consolidarea mandatului 
BCE (iată   ideea     și   ideea  ). 

Un accent principal al discuțiilor s-a axat pe Planul 
de redresare al UE, în care contribuitorii au 
evidențiat provocarea de solidaritate care este 
împărtășită între țările UE și au discutat despre 
provocările legate de activarea fondurilor (a se 
vedea exemplul unei idei și     al unui eveniment  )  . În 
același timp, contribuitorii subliniază nevoia de 
rigurozitate, eficiență și transparență în punerea în 
aplicare a planurilor de redresare (a se vedea 
exemplul unei   idei  ). 

Ideile care se rotesc în jurul promovării consumului 
și producției locale, cu IMM-urile ca motor de 
creștere, sunt frecvent prezentate de contribuitori și 

sunt considerate esențiale pentru redresarea 
economică a UE. Din acest motiv, cetățenii 
subliniază necesitatea de a elimina obstacolele 
birocratice din calea întreprinderilor (iată un exemplu
de idee     și de eveniment  )   și de a simplifica 
procedurile birocratice pentru întreprinderile nou-
înființate din străinătate (iată ideea). Participanții 
sugerează, de asemenea, că fondurile UE ar trebui 
să fie direcționate, de asemenea, către IMM-uri (a 
se vedea exemplul   unei  idei)  . În conformitate cu 
tendința largă din cadrul acestei teme, există 
numeroase apeluri de creștere a producției de 
bunuri în cadrul UE, mai degrabă decât de import 
(iată   ideea     și   ideea  )  . Un contribuitor sugerează 
indicarea originii produselor vândute online pentru a 
promova un consum local mai mare (iată   ideea  )  . 

În ceea ce privește strategiile de redresare, 
coeziunea este evidențiată ca o valoare esențială, 
coroborată cu drepturile sociale online și abordarea 
nevoilor în materie de ocupare a forței de muncă în 
rândul tinerilor (a se vedea evenimentul). De 
exemplu, investițiile în generațiile viitoare sunt, de 
asemenea, prezentate ca o strategie de relansare a 
economiei, în urma crizei provocate de pandemia de
COVID-19 (iată ideea). 

În aceeași ordine de idei, în ceea ce privește 
COVID-19, contribuitorii discută despre necesitatea 
de a finanța viitoarele măsuri posibile de pregătire 
pentru pandemii (iată un exemplu de   idee  ). În acest 
sens, o idee abordează insuficienta de personal a 
profesioniștilor din domeniul sănătății din Europa 
(iată   ideea  )  . În plus, contribuitorii subliniază 
importanța alocării de fonduri publice pentru a 
sprijini micii producători și comercianții să îi 
compenseze pentru toate pierderile cauzate de 
închiderile din timpul pandemiei (iată   ideea  )  .

Inovarea – stimularea 
creșterii 
Un număr mare de înscrieri pe această temă au 
evidențiat inovarea ca un atu fundamental pentru 
economia europeană. Contribuitorii sugerează 
stimularea creșterii prin investiții în cercetarea, 
competențele, cunoștințele și expertiza de înaltă 
tehnologie (inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, nanotehnologia, stocarea energiei, 
carnea cultivată în laborator etc.). Unele idei discută 
o schimbare a concurenței de la minimizarea 
costurilor la maximizarea cunoștințelor, deschizând 
oportunități pentru ca economia europeană a 
cunoașterii să se stabilească (iată ideea și ideea). În
plus, mai multe idei identifică necesitatea 
independenței tehnologice, de exemplu prin 
dezvoltarea capacității de producție a hardware-ului 
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UE și prin reducerea dependenței sale industriale și 
comerciale de țări externe (iată un exemplu de   idee)  .

Cele mai recurente idei din cadrul acestei teme 
abordează necesitatea de a sprijini întreprinderile 
mici și mijlocii (iată exemplul unei idei) și de a 
stimula spiritul antreprenorial (iată   ideea  ). De fapt, 
finanțarea întreprinderilor nou-înființate și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) este, în 
general, percepută ca un factor important de inovare
(iată un exemplu de idee). În practică, contribuitorii 
propun să sprijine IMM-urile, de exemplu, printr-un 
fond al UE care furnizează capital de pornire pentru 
IMM-uri (iată ideea), sau printr-o platformă de 
comerț online dedicată IMM-urilor europene (iată 
ideea). Un alt participant subliniază cazul dezvoltării 
Chinei prin intermediul centrelor capilare de inovare 
și creștere, combinate cu reglementări 
administrative și fiscale favorabile, care au încurajat 
investițiile și creșterea întreprinderilor nou-înființate. 
Participantul solicită o regândire a politicilor 
europene în lumina unor astfel de exemple (iată 
ideea). În plus, o idee sugerează acordarea unei 
impozitări favorabile întreprinderilor nou-înființate în 
sectoarele tehnologiei de vârf (iată   ideea  ). 

O componentă solidă a contribuțiilor evidențiază, de 
asemenea, oportunitatea de a înființa întreprinderi în
satele și zonele de frontieră europene mici (iată 
exemplul unei idei și al unui eveniment), profitând, 
de asemenea, de telemuncă (iată ideea). Mai multe 
idei pledează în favoarea descentralizării și a 
consolidării guvernanței locale (iată   ideea   și 
evenimentul), inclusiv în vederea diminuării 
disparităților teritoriale regionale și a exodului 
creierelor cu care se confruntă multe regiuni (a se 
vedea evenimentul). Într-o lumină similară, a avut 
loc un eveniment privind modul de păstrare a 
tinerilor în orașele rurale și mai mici. Într-o notă 
similară, mai multe evenimente au discutat despre 
oportunitățile de valorificare a dezvoltării locale a 
teritoriilor în vederea promovării turismului durabil (a 
se vedea   eveniment   și   eveniment)  . 

Investițiile în cercetare și educație sunt considerate 
ca fiind extrem de importante (iată ideea și 
evenimentul), cu sprijin pentru schimbul de 
cunoștințe prin intermediul unei rețele deschise de 
laboratoare sau al unei Agenții Europene pentru 
Infrastructură (iată ideea). O idee susținută în mare 
măsură solicită UE să își respecte promisiunea de a 
aloca 3 % din PIB cercetării și inovării (iată ideea). O
altă sugestie discută un fel de Spotify pentru știință, 
o bază de date accesibilă care conține modele de 
imprimare 3D (iată ideea), materiale de e-learning și 
programe educaționale care colectează bune 
practici internaționale pentru educația profesională 
(iată ideea). În legătură cu cercetarea, una dintre 
sugestii este de a facilita brevetele prin intermediul 
unui fond de brevete (iată ideea). De asemenea, se 
solicită înființarea unei Înalte Autorități Europene 

pentru Sănătate, care ar trebui să încurajeze 
cercetarea publică și privată în domeniul sănătății 
(iată ideea). În plus, pentru a încuraja inovarea, un 
cetățean pledează în favoarea sprijinirii inovării 
printr-o mai mare libertate în standardizare, pentru a
reduce răspunderea juridică față de abordările 
inovatoare care oferă soluții alternative (iată ideea). 
Există numeroase propuneri de promovare a 
cercetării și inovării pentru a stimula dezvoltarea 
tehnologiilor generice esențiale în Europa (iată 
ideea). 

Alte idei relevă faptul că economia digitală este 
văzută ca o condiție prealabilă pentru inovare și 
creștere, cu discuții privind criptomonedele (iată un 
exemplu de idee) și monedele digitale locale care ar 
fi paralele cu euro (iată un exemplu de idee). Când 
vine vorba de criptomonede, contribuitorii consideră 
că reglementarea este necesară pentru a proteja 
cetățenii (iată un exemplu de   idee  ). 

Inovarea și creșterea sunt, de asemenea, discutate 
în ceea ce privește mediul, schimbările climatice și 
tranziția verde (iată ideea). Ca atare, ideile privind 
obiectivele neutralității climatice și rolul principal pe 
care UE l-ar putea juca în crearea și investițiile într-o
economie ecologică (globală) sunt prezente pe 
platformă (iată un exemplu de idee). De exemplu, un
cetățean sugerează completarea tranziției verzi cu 
urmărirea obiectivelor planului de politică industrială,
prin indicatori cantitativi pentru monitorizarea 
strategiei industriale a Europei în comparație la nivel
mondial (iată   ideea  ). În plus, un participant 
evidențiază oportunitatea de a utiliza inteligența 
artificială pentru a îmbunătăți eficiența energetică a 
întreprinderilor (iată   ideea)  . 

Mai multe idei discută o punere în aplicare practică a
economiei ecologice, de exemplu, prin investiții în 
agricultura ecologică și în inițiative de la fermă la 
consumator (iată   ideea  ). Un alt participant 
sugerează realizarea unei economii mai ecologice, 
abordând în același timp problema securității 
alimentare prin tehnologii agricole inteligente (iată 
ideea). 

Cu toate acestea, un cetățean explică faptul că 
punerea în aplicare a Pactului verde ar trebui să 
garanteze că cetățenii UE nu sunt afectați negativ 
de noile măsuri (iată ideea). Din punct de vedere 
economic, mai multe idei discută măsuri de 
încurajare și sprijinire a întreprinderilor în realizarea 
unei tranziții verzi (a se vedea evenimentul), de 
exemplu prin stabilirea unor obiective clare și 
obligatorii pentru anumite sectoare (iată ideea), 
împiedicând, în același timp, întreprinderile să 
adopte strategii de spălare ecologică (iată   ideea)  . 

Alte sugestii se referă la consolidarea industriei 
aerospațiale ca modalitate de a conduce tehnologiile
inovatoare, de exemplu prin creșterea finanțării 
pentru ESA (iată   ideea   și   ideea  ).

© Kantar Public 2022 46

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/211829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/70192
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/124280
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134971
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81678
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/123520
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/81709
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173053
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/177013
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202557
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/245258
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&amp;toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248062
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/158368
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737


Social Protecției Sociale și 
Protecției Sociale 
Subtema cea mai recurentă, cu mai multe idei 
susținute și comentate, se referă la venitul de bază 
necondiționat pentru a asigura capacitatea fiecărei 
persoane de a participa în societate (iată ideea și 
ideea). Pe lângă un venit de bază necondiționat, 
există o cerere recurentă de măsuri pentru a aborda 
șomajul (în rândul tinerilor), cum ar fi programele de 
îmbunătățire a competențelor (iată un exemplu de 
idee) și introducerea unui fond european pentru 
șomaj (iată ideea). Problema șomajului în rândul 
tinerilor este abordată și în alte subiecte. 

În mod similar, în legătură cu această subtemă este 
grupul de idei care discută diferențele de venit din 
UE, sugerând o diferență salarială limitată în cadrul 
aceleiași întreprinderi (iată un exemplu de idee), 
precum și un apel general la mai multe măsuri de 
combatere și prevenire a sărăciei în Europa (iată un 
exemplu de idee). Un participant reiterează faptul că
finanțarea prestațiilor sociale trebuie să urmeze o 
bază economică solidă (iată   ideea)  . 

Având în vedere îmbătrânirea populației, unii 
participanți subliniază necesitatea de a aborda 
asistența medicală pe termen lung pentru a asigura 
siguranța și demnitatea persoanelor în vârstă (iată 
ideea), precum și pentru a combate izolarea socială 
a persoanelor în vârstă (iată ideea). Ei doresc să 
încurajeze solidaritatea între generații pentru a 
împiedica generațiile în vârstă să fie marginalizate 
(iată ideea). Un participant solicită, de asemenea, 
eliminarea decalajului digital între persoanele în 
vârstă, pentru a se asigura că dețin competențele 
necesare pentru a finaliza formalitățile administrației 
publice și pentru a accesa resursele sociale și de 
sănătate, informațiile generale și activitățile culturale
(iată   ideea  ). 

În acest sens, mulți contribuitori discută necesitatea 
unei politici coordonate de pensionare și de pensii în
toate statele membre ale UE (iată un exemplu de 
idee), cu sugestii de instituire a unui sistem unificat 
de pensii pentru cetățenii mobili (iată un exemplu de 
idee). Reformele pensiilor sunt, de asemenea, 
sugerate de participanți (iată exemplul unei   idei)  . 

Un alt set de idei abordează problema sărăciei în 
rândul copiilor și a persoanelor în vârstă (iată 
exemplul unei   idei)  . Pensionarii sunt mai expuși 
riscului de sărăcie, deoarece își asumă în mod 
normal rolul de îngrijitori, iar acești ani de muncă nu 
sunt recunoscuți în pensiile lor (iată ideea). Dreptul 
la locuințe accesibile și la prețuri accesibile este o 
altă subtemă legată de securitatea socială discutată 
de contribuitori (iată un exemplu de idee). Un 

participant solicită, de asemenea, stimulente pentru 
a contracara declinul demografic actual, printr-o 
măsură de credit fiscal pentru a reduce sarcina 
financiară pentru tinerele familii cu venituri mici (iată 
ideea).Alții solicită, în general, UE și statelor sale 
membre să țină seama de transformarea 
demografică (iată un exemplu de idee), cu sugestii 
de înființare a unui organism în acest scop (iată 
ideea). 

În cele din urmă, există un grup de mai multe idei 
referitoare la procesele administrative, de exemplu 
introducerea unui card de securitate socială 
digitalizat (comunitar la nivelul UE) și a drepturilor 
sociale transferabile pentru europenii mobili, astfel 
cum s-a discutat și în cadrul altor subiecte de pe 
platformă (iată un exemplu de idee). În aceeași notă,
un contribuitor pledează pentru un euro digital 
democratic și un dividend universal de bază, care ar 
putea fi finanțate prin randamentele pe care BCE le 
obține din obligațiunile și acțiunile achiziționate prin 
operațiunile sale de piață deschisă, prin acordarea 
de licențe digitale sau prin investiții directe (iată 
ideea).

Impozitarea pentru o 
economie echitabilă 
O temă importantă implică abordarea problemelor 
sociale, economice și de mediu prin norme fiscale. 

Un grup dominant de idei pledează pentru o mai 
mare justiție fiscală, o impozitare echitabilă și 
combaterea fraudei fiscale. Sugestiile includ 
introducerea unor măsuri de combatere a evaziunii 
fiscale, introducerea unei taxe pe tranzacțiile 
financiare (iată ideea). Un număr mare de 
participanți prezintă idei privind evitarea 
„dumpingului social” prin armonizarea normelor 
fiscale și a salariilor minime în statele membre (a se 
vedea exemple de idei și idei). O idee foarte 
comentată și aprobată se referă, de asemenea, la 
introducerea unei taxe minime la nivel mondial sau 
la nivelul UE pentru a aborda paradisurile fiscale 
(iată ideea) și la promovarea unei convergențe 
europene în ceea ce privește impozitarea directă 
(iată ideea). O altă idee propune revizuirea 
metodologiei pentru lista jurisdicțiilor necooperante 
în scopuri fiscale (iată ideea). Multe contribuții ridică 
întrebarea cum să impoziteze în mod eficient marile 
companii de tehnologie și corporațiile digitale (iată 
exemplul unei idei și al unui   eveniment)  . 

O componentă substanțială de idei pledează în 
favoarea armonizării fiscale și a creării unei uniuni 
fiscale pentru a asigura o mai bună distribuție a 
bogăției între societățile europene (iată un exemplu 
de idee). În acest sens, o varietate de posibile 
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măsuri fiscale pentru o economie favorabilă 
incluziunii și echitabilă sunt evidențiate pe platforma 
digitală (iată un exemplu de idee). În prezent, 
subiecții fiscali sunt după cum urmează. În primul 
rând, măsurile fiscale menite să promoveze 
concurența loială între întreprinderi, cum ar fi fie un 
sistem comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) 
pentru comerțul electronic, fie obligația 
întreprinderilor de a plăti TVA numai în țările lor de 
origine (iată ideea). În al doilea rând, impozitarea 
legată de mediu și schimbările climatice, printre 
altele, necesită un mecanism al UE de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (iată un 
exemplu de idee) sau o taxă de sustenabilitate (iată 
un exemplu de idee). Impozitele comune, cum ar fi 
impozitarea amprentei de carbon, sunt, de 
asemenea, considerate o modalitate de a reduce 
inegalitățile dintre țările UE și de a îmbunătăți 
funcționarea pieței unice (iată ideea). În acest sens, 
a avut loc un eveniment în care a avut loc 
necesitatea unei reforme a normelor bugetare ale 
UE aplicabile în statele membre pentru a asigura o 
redresare durabilă în urma pandemiei de COVID-19 
și pentru a asigura investițiile publice necesare 
pentru tranziția verde și digitală (a se vedea 
evenimentul). 

În al treilea rând, un apel pentru ca bunurile de 
consum să fie impozitate pe baza condițiilor de 
producție (muncă, materii prime, salarii) pentru a 
promova mai degrabă comerțul echitabil decât 
liberul schimb (iată exemplul unei idei). Ultimul grup 
de măsuri fiscale se încadrează în diverse domenii, 
inclusiv impozitarea pentru promovarea egalității de 
gen, solicitându-se să se permită aplicarea cotei 
zero sau reduse de TVA pentru produsele sanitare 
feminine (iată   ideea)  .

Fpledează pentru 
consolidarea pieței unice 
europene 
O serie de contribuții se referă la necesitatea de a 
consolida în continuare piața unică europeană, 
punând accentul pe politicile economice, având în 
vedere că atenția Comisiei s-a îndreptat din ce în ce 
mai mult către alte domenii de politică (iată exemplul
unei idei și al unui eveniment). De fapt, mulți 
participanți consideră piața unică a UE a bunurilor, 
serviciilor, capitalului și persoanelor ca fiind un bun 
mai valoros al UE (a se vedea exemplul unei   idei  ). 

Unele contribuții subliniază valoarea și importanța 
conectării ecosistemelor locale din întreaga Europă, 
prin care s-au dezvoltat diferite forme de expertiză și
know-how (iată   ideea  ). 

În plus, numeroase contribuții indică posibilitatea, 
având în vedere creșterea semnificativă a costurilor 
de transport al containerelor, ca UE să readucă 
fabrici multinaționale, cum ar fi producția de 
microcipuri, care anterior s-au mutat în țările asiatice
din cauza costurilor de producție mai mici (iată ideea
și ideea). Un cetățean sugerează elaborarea unei 
politici economice pentru a atrage întreprinderile 
globale în UE, ca parte a unei politici europene 
privind întreprinderile, cu o impozitare omogenă în 
întreaga UE (iată ideea). 

În general, ideile reiterează faptul că statele membre
ar trebui să îmbunătățească aplicarea acquis-ului 
existent în domeniul economic, evitând 
protecționismul pentru a face piața unică mai 
atractivă și mai competitivă (iată un exemplu de 
idee). Alte idei pledează pentru sporirea funcțiilor 
BCE (iată un exemplu de idee), limitarea intereselor 
de lobby în UE (a se vedea exemplul unei idei)și 
consolidarea interconectării transfrontaliere. Precum
și îmbunătățirea legăturilor cu zonele rurale (iată 
ideea). 

Impozitele comune, cum ar fi impozitarea amprentei 
de carbon și moneda, sunt considerate o modalitate 
de a reduce inegalitățile dintre țările UE și de a 
îmbunătăți funcționarea pieței unice (iată ideea). În 
acest sens, a avut loc un eveniment în care a avut 
loc necesitatea unei reforme a normelor bugetare 
ale UE aplicabile în statele membre pentru a asigura
o redresare durabilă în urma pandemiei de COVID-
19 și pentru a asigura investițiile publice necesare 
pentru tranziția verde și cea digitală (a se vedea 
evenimentul). 

Un participant reiterează faptul că normele pieței 
interne ar trebui armonizate pentru a îmbunătăți 
funcționarea comerțului transfrontalier. În plus, 
perspectivele de creștere și de extindere a IMM-
urilor ar trebui evaluate în urma testului IMM-urilor, 
pentru a se asigura că reglementările răspund 
nevoilor reale ale antreprenorilor și cetățenilor (iată 
ideea). 

Câteva idei pun accentul pe turism ca sector 
strategic pentru creșterea economiei europene (iată 
ideea). 

În cele din urmă, o idee susține că adoptarea 
esperanto ca limbă europeană ar fi benefică din 
punct de vedere economic (iată   ideea)  .

Stimularea locurilor de 
muncă 
Atunci când discută despre modalitățile de stimulare 
a locurilor de muncă, contribuitorii identifică o serie 
de aspecte, de la necesitatea de a îmbunătăți 
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competențele lucrătorilor, până la adaptarea la piața 
forței de muncă în schimbare și necesitatea de a 
aborda șomajul în rândul tinerilor și de a se adapta 
la condițiile generate de pandemia de COVID-19. 

Contribuitorii subliniază importanța sprijinirii tinerilor, 
în special în ceea ce privește accesul la piața muncii
(a se vedea exemplul de eveniment). Șomajul în 
rândul tinerilor este cel mai important aspect în 
cadrul acestei teme (iată exemplul unei idei), cu 
referire specială din partea contribuitorilor la NEET 
(iată ideea). Participanții evidențiază modul în care 
locurile de muncă entry-level sunt inaccesibile 
pentru vânătorii de locuri de muncă entry-level, 
deoarece necesită în mod paradoxal experiență de 
muncă (iată ideea). O idee sugerează integrarea 
unor competențe dure în programa academică 
pentru a consolida competențele orientate spre 
muncă (iată ideea). De asemenea, se pune accentul
pe dezvoltarea carierelor, cu cereri de programe și 
măsuri de facilitare a accesului la piața muncii din 
UE, cu stagii în statele membre și o platformă online
de locuri de muncă (iată un exemplu de idee). De 
exemplu, proiectul Căi de actualizare a 
competențelor urmărește să plaseze oportunități de 
formare și învățare în centrul pieței sociale europene
(iată   ideea  ). 

Într-o notă similară, sugestiile prezentate platformei 
includ adaptarea calificărilor academice la piața 
muncii, ceea ce, la rândul său, ar îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională a studenților 
(iată ideea). Pentru a aborda penuria de lucrători 
calificați și, în general, penuria de competențe 
pentru digitalizarea pieței forței de muncă (iată 
ideea), un participant sugerează facilitarea 
recunoașterii formării dobândite în străinătate (iată 
ideea). Un alt grup de idei, legat de tema inovării, 
solicită crearea de locuri de muncă în conformitate 
cu tranziția verde și cea digitală (iată un exemplu de 
idee). 

Pe de altă parte, participanții subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a oferi mai multe 
oportunități de dezvoltare profesională în domeniile 
tehnice, în care sunt necesare mai multe 
competențe practice (iată ideea). De fapt, mai mulți 
participanți subliniază lipsa formării profesionale și a 
învățării postliceale și, prin urmare, incapacitatea 
întreprinderilor de a găsi angajați calificați (iată 
ideea). De exemplu, un participant solicită 
promovarea locurilor de muncă artizanale ca mijloc 
pentru generațiile tinere de a redescoperi valorile 
fundamentale, mai degrabă decât de a promova 
doar locuri de muncă în sectorul IT (iată   ideea)  . 

Creșterea mobilității lucrătorilor în UE este, de 
asemenea, considerată benefică din punct de 
vedere economic (iată ideea), care, cu toate 
acestea, este discutată și în contextul apariției unui 
exod de creiere în unele țări (a se vedea 

evenimentul). Încercarea de a genera locuri de 
muncă decente pe baza meritocrației este avansată 
de un participant pe platformă (iată   ideea  ). 

În ceea ce privește condițiile de muncă, participanții 
pledează pentru stimularea muncii la distanță și a 
„muncii flexibile” pentru a reduce timpul de 
deplasare pentru angajați și costurile fixe ale 
infrastructurii de birouri pentru angajatori (iată 
ideea), pentru a reconcilia timpul familial, pentru a 
reduce depopularea rurală (iată ideea) și pentru a 
reduce emisiile dăunătoare prin reducerea traficului 
(iată ideea). Alte sugestii includ introducerea unei 
săptămâni de lucru mai scurte (iată un exemplu de 
idee), interzicerea stagiilor neremunerate, a orelor 
suplimentare obligatorii și a contractelor de muncă 
precare (iată un exemplu de idee) sau investirea în 
infrastructuri de îngrijire a copiilor pentru a reconcilia
viața privată cu cea profesională. 

În cele din urmă, ideea de a elimina ora de vară a 
fost extinsă cu contribuitorii care discută beneficiile 
economice și sociale ale eliminării „ora de vară” 
(DST) (iată exemplul unei idei).

Provocarea modelului 
economic actual 
Multe idei din cadrul acestei teme împărtășesc 
obiectivul de reducere a inegalităților în economiile 
UE (iată un exemplu de idee). Acest lucru este 
perceput ca fiind esențial în paralel cu încercarea de
a crește echilibrul societal printr-o cooperare 
interregională consolidată (iată ideea). 

Mai multe idei pledează pentru instituirea unui 
regulament privind diversificarea surselor de 
aprovizionare cu materii prime și bunuri prelucrate 
pentru industria europeană, în vederea promovării 
modelului de „capitalism european” (iată ideea și 
ideea). 

Mai multe contribuții subliniază, de asemenea, 
importanța luării în considerare a unui model 
economic care privește dincolo de PIB, pentru a 
acționa în direcția unei bunăstării europene 
favorabile incluziunii și echitabile (a se vedea 
exemplul unei idei, al unui   eveniment   și   al unui 
eveniment), cu indicatori de măsurare a conceptelor 
de creștere dincolo de PIB (a se vedea 
evenimentul). Într-o notă similară, un cetățean 
susține că cadrul de reglementare al pieței unice ar 
trebui să introducă stimulente mai mari pentru ca 
întreprinderile să colaboreze cu societatea și mediul 
(iată ideea și evenimentul). În același timp, o idee 
delimitează necesitatea adaptării politicii monetare 
la conceptele de „taxonomie de mediu” și 
„taxonomie socială” (iată ideea). Organizațiile din 

© Kantar Public 2022 49

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642


sectorul terțiar pledează pentru ca o parte din 
pachetul NextGenerationEU să fie cheltuită pentru 
bunăstarea socială și coeziunea teritorială (iată 
ideea). 

O propunere sugerează să se raporteze cât de mult 
influențează diferitele obiceiuri de transport asupra 
amprentei de carbon, pentru a spori gradul de 
conștientizare și pentru a încuraja cetățenii să 
aleagă modul cel mai puțin poluant (iată ideea și 
evenimentul). În mod similar, un alt participant 
sugerează introducerea unui sistem de carduri de 
credit cu carbon pentru zborurile efectuate în UE 
pentru a reglementa și a limita transportul aerian 
(iată   ideea  ). 

În cadrul acestei teme, actualul sistem economic 
european este discutat dintr-o perspectivă mai 
ideologică. Pe de o parte, contribuitorii propun 
valorificarea capitalismului și a pieței libere, cu o 
concurență internă mai mare, cu o sarcină de 
reglementare redusă, cu mai puține subvenții și cu 
rate excesive de impozitare (iată un exemplu de 
idee). Un grup de participanți solicită ca economia 
să devină mai liberală. Sugestiile lor includ, în 
special, reducerea birocrației, retragerea privilegiilor 
politicienilor și personalului UE (iată un exemplu de 
idee), reducerea impozitelor pentru clasele inferioare
și mijlocii, sprijinirea spiritului antreprenorial și 
dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care, la 
rândul lor, oferă oportunități de angajare (iată un 
exemplu de   idee)  . 

După cum s-a discutat mai devreme, în schimb, alți 
participanți se străduiesc să creeze o economie mai 
centrată pe om și subliniază deficiențele percepute 
ale modelului economic actual, cum ar fi lipsa de 
transparență a condițiilor de muncă și a originii 
bunurilor de-a lungul lanțurilor de producție (iată un 
exemplu de   idee  ). 

În cadrul acestei discuții, o idee se concentrează 
asupra teoriei decreșterii, ca o modalitate de a 
restabili un nou echilibru între ființele umane și 
natură față de creșterea necontrolată (iată ideea). 
Un alt participant propune să se ia ca referință 
modelul economic al gogoșilor (iată ideea). Câțiva 
contribuitori sprijină inițiativele economiei circulare 
(iată ideea și ideea). Alte idei despre economia 
circulară sunt postate sub tema „Schimbări climatice
și mediu”.

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
În legătură cu invazia Rusiei în Ucraina, un mare 
ansamblu de idei a ridicat nevoia de autonomie a 

producției pentru a spori autosuficiența economică 
europeană (iată exemplul unei idei), însoțită de o 
protecție mai puternică a etichetei europene (iată 
ideea) și de creșterea taxelor la import ca mijloc de 
consolidare a suveranității Europei (iată ideea). O 
nouă expresie a acestei teme este căutarea 
autosuficienței ridicate de mai mulți participanți 
pentru a obține independența energetică (iată un 
exemplu de idee), referindu-se adesea la criza 
energetică generată de răspunsurile strategice la 
invazia Rusiei în Ucraina (iată un exemplu de idee). 
Acest lucru contribuie la propunerea privind o uniune
energetică europeană (iată ideea). Conceptul 
autonomiei energetice strategice a UE a fost 
discutat în egală măsură de mai mulți participanți (a 
se vedea exemple de idee) cu un grup de experți în 
cadrul unui eveniment din Spania, din perspectiva 
securității și apărării, a energiei și a mediului și a 
tranziției industriale (iată ideea). 

La fel ca anterior, rolul zonelor rurale în crearea unei
economii mai puternice a UE a fost discutat într-o 
serie de contribuții recente. Diverse idei au 
evidențiat problema depopulării zonelor rurale (iată 
un exemplu de idee), mulți contribuitori considerând 
acest lucru ca având un impact asupra inegalității 
(iată ideea). Participanții au subliniat importanța 
acordării de stimulente întreprinderilor și tinerilor 
pentru a se stabili în zonele rurale, prin impozitare 
specifică și reducerea birocrației (iată un exemplu de
idee). A existat, de asemenea, o cerere de majorare 
a finanțării pentru tinerii fermieri (iată ideea). 

În perioada anterioară, tema protecției sociale și a 
securității sociale a generat un volum ridicat de idei 
conexe, reiterând temele detaliate mai sus. 
Contribuțiile au discutat despre reformele pensiilor, 
durata săptămânii de lucru, politicile de activare, 
politicile care abordează problemele specifice cu 
care se confruntă persoanele cu handicap (iată un 
exemplu de idee) și schemele de sprijin pentru venit.
Printre acestea din urmă, introducerea unui venit de 
bază universal a fost cea mai frecventă propunere 
(iată un exemplu de idee), unii contribuitori punând 
problema eficacității unei astfel de măsuri (iată 
ideea). 

O componentă substanțială de idei a discutat modul 
în care economia ecologică ar trebui să fie pusă în 
aplicare și să se susțină (iată un exemplu de idee). 
Un participant a pledat, de asemenea, pentru 
organizarea de campanii de sensibilizare la nivel 
european pentru o bună gestionare a apei (iată 
ideea).
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Figura 13 – Harta mentală „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” partea 1 
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Figura 14 – Harta mentală „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” partea 2
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5. UE în lume
Ideile postate sub tema UE în lume acoperă o 
varietate de teme legate de politica externă și de 
securitate, variind de la comerț și diverse alte 
aspecte ale puterii neobligatorii la apărare. În 
general, temele cele mai recurente necesită o 
prezență mai puternică a UE pe scena politică 
mondială: în politica sa de vecinătate, precum și în 
relațiile cu, de exemplu, țările din Africa, Pacific și 
America Latină. Contribuitorii la platformă consideră 
că UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în exercitarea
atât a puterii ușoare, cât și a celei dure. De la 
crearea platformei, acest subiect a generat un 
număr total de 3.695 de contribuții, adică 1.448 de 
idei, 1.768 de comentarii și 479 de evenimente. 
Diferitele idei pot fi grupate în funcție de următoarele
teme: 

• Obiectivele generale ale politicii externe a UE 

• Forțele de apărare și forțele armate 

• Luarea deciziilor 

• Politica de vecinătate și relațiile cu alte 
persoane 

• Extindere 

• Politici comerciale 

Evenimente 
Evenimentele recente organizate în cadrul UE în 
lume au fost în mare măsură afectate de contextul 
geopolitic radical diferit determinat de invazia 
Rusiei în Ucraina. 

Izbucnirea conflictului a determinat organizarea 
mai multor evenimente privind rolul UE și relațiile 
sale economice și diplomatice cu Ucraina și Rusia. 
Acesta a fost cazul unui eveniment online din 
Germania, cu 64 de participanți (a se vedea 
evenimentul), în care participanții au interogat doi 
reprezentanți ai UE cu privire la, printre altele, 
poziția de politică externă a UE în conflictul în curs 
și efectele sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Într-un 
alt eveniment online din Franța, participanții au 
făcut schimb de opinii cu un reprezentant al UE cu 
privire la modalitățile de reducere a dependenței 
UE de aprovizionarea cu gaze rusești (a se vedea 
evenimentul). Războiul a reînnoit, de asemenea, 
interesul pentru subiecte precum apărarea comună
și extinderea UE, care au fost discutate în cadrul 
unora dintre evenimente. De exemplu, un atelier 
din Polonia a discutat în special necesitatea de a 
încuraja extinderea UE (a se vedea   evenimentul  ). 

Au fost organizate și alte evenimente, de exemplu 
un forum dedicat migrației, rasismului și relațiilor 
dintre UE și Africa, organizat în Spania în cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei (a se vedea 
evenimentul). 
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Obiectivele generale ale 
politicii externe a UE
Numeroase contribuții în cadrul temei UE în lume 
doresc ca UE să își consolideze rolul de actor global
și să contribuie la multilateralismul global, precum și 
să apere democrația și să își folosească puterea 
necoercitivă împotriva apariției autoritarismului în 
întreaga lume (iată un exemplu de   idee  ). Majoritatea
acestor idei aspiră la o UE mai unificată în fața 
provocărilor globale, cum ar fi cele reprezentate de 
încălcări ale drepturilor omului și de schimbările 
climatice (iată un exemplu de   idee  ). 

Discuțiile privind rolul UE în lume au fost marcate în 
special de crizele afgane și ucrainene. Contribuitorii 
au subliniat importanța schimbărilor geopolitice 
provocate de retragerea tot mai mare a Statelor 
Unite din afacerile externe și conflictele. Mulți 
contribuitori văd revenirea la putere a talibanilor ca 
pe un eșec pentru Occident și ca un semn că este 
timpul ca UE să-și asume propriul rol în chestiuni de 
politică externă, independent de alianța sa strategică
cu SUA (iată un exemplu de idee). Acest apel 
recurent pentru o abordare unitară a politicii externe 
a făcut obiectul mai multor evenimente (a se vedea 
exemplul de   eveniment  ). În ceea ce privește criza 
majoră de la frontiera ucraineană cu Rusia, se 
solicită UE să ajute Ucraina (iată un exemplu de 
idee) și să vorbească cu o singură voce împotriva 
amenințărilor militare ale Rusiei, astfel încât să nu 
repete greșelile din trecut, când o UE divizată a lăsat
prea mult spațiu puterilor străine, în special SUA, în 
gestionarea crizelor militare (iată un exemplu de 
idee). În ceea ce privește rolul SUA, indiferent de 
punctul lor de vedere asupra crizei din Ucraina, 
unele contribuții dezvăluie un sentiment de 
neîncredere față de principalul aliat al UE (iată 
ideea). 

Contribuitorii își exprimă opinia că rolul UE se 
schimbă în contextul preocupărilor din ce în ce mai 
mari legate de urgența climatică, al unui echilibru de 
putere economic și geopolitic în schimbare, al 
provocărilor majore la adresa multilateralismului și al
luptei globale împotriva COVID-19 (a se vedea 
exemplul de eveniment, a se vedea exemplul de 
idee). Prin urmare, mai mulți contribuitori își exprimă
opinia că UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în 
exercitarea atât a puterii ușoare, cât și a puterii dure 
(iată un exemplu de   idee   și   idee)  . 

În ceea ce privește apărarea drepturilor omului, una 
dintre ideile cele mai susținute în cadrul acestui 
subiect propune necesitatea unei politici externe și 
de securitate comune pentru a asigura siguranța 
europenilor, promovând în același timp democrația, 
drepturile omului, statul de drept și protecția 

mediului în vecinătatea sa și la nivel mondial (iată 
ideea). O altă idee propune consolidarea protecției 
drepturilor omului în clauzele acordurilor de comerț 
exterior semnate de UE (iată ideea). Numeroase idei
susțin o politică externă feministă a UE, atât în 
sensul că UE ar trebui să apere cu fermitate 
drepturile femeilor în întreaga lume (iată un exemplu
de idee), cât și printr-o abordare bazată pe pace 
pozitivă și sensibilitate culturală (iată   ideea  ). 

Astfel, contribuitorii solicită o cooperare mai strânsă 
între statele membre și necesitatea de a înceta 
concurența dintre statele membre la nivel 
internațional (iată ideea). Related este un apel 
pentru un sistem european comun de export de 
arme, cu norme stricte pentru a se asigura că 
armele „fabricate în UE” nu alimentează conflictele 
din întreaga lume și conduc la încălcări ale 
drepturilor omului (iată   ideea  ). 

Deși majoritatea ideilor solicită o UE mai unită și mai
integrată, consolidând astfel rolul UE ca putere 
globală a dreptului și justiției deschise interacțiunii 
cu diferite instituții multilaterale, atât la nivel global, 
cât și regional (iată un exemplu de   idee și idee   )  , 
altele doresc ca UE să se concentreze asupra rolului
său de actor economic, așa cum s-a prevăzut inițial. 
În acest sens, ei consideră că UE nu ar trebui să își 
asume rolul de actor geopolitic, ci ar trebui să își 
mențină funcția primordială de piață economică 
comună. Participanții consideră că, întrucât UE nu 
este un stat suveran, aceasta nu poate exercita un 
rol politic ca actor global (a se vedea exemplul   ide  a).

Apărarea și forțele armate
O subtemă recurentă și mult discutată este 
necesitatea de a consolida puterea dură a UE (a se 
vedea exemplul de eveniment), atât prin majorarea 
bugetului UE pentru apărare (iată ideea), cât și prin 
consolidarea industriei europene de apărare în 
vederea obținerii autonomiei strategice (iată un 
exemplu de idee). Contribuitorii susțin, de 
asemenea, crearea unei armate europene comune 
(iată un exemplu de idee), una dintre ideile cele mai 
susținute în acest sens, sau pentru integrarea 
forțelor armate ale statelor membre la nivelul UE 
(iată un exemplu de idee). Inițiativele existente în 
favoarea unei politici militare europene comune, 
cum ar fi Busola strategică a UE pentru securitate și 
apărare, sunt recunoscute de unii contribuitori. Una 
dintre ele, în special, solicită să se acorde mai multă
atenție dimensiunii sociale a armatei (și anume, 
condițiile de muncă în cadrul forțelor armate, a se 
vedea ideea). Cu toate acestea, unii contribuitori 
sunt mai sceptici, dacă nu total opusi, față de ideea 
unei armate europene comune. Unul dintre ei cere 
să nu urmeze ideea unei armate europene și cere 
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să direcționeze investițiile militare ale țărilor 
individuale către NATO (iată   ideea)  . 

Contribuitorii sugerează, de asemenea, crearea 
unor forțe sau instituții mai specializate la nivelul UE,
cum ar fi o gardă națională europeană care să se 
desfășoare în situații de urgență, de exemplu în 
urma dezastrelor naturale (iată un exemplu de idee).
Alți participanți doresc, de asemenea, să dezvolte 
un Serviciu european de informații (iată un exemplu 
de idee). Unii contribuitori propun, de asemenea, 
înființarea unei Academii Militare Europene (iată un 
exemplu de idee). În ceea ce privește educația 
militară, un participant propune, de asemenea, 
instituirea unei formări militare de bază pentru tinerii 
europeni (iată ideea). Pentru unii contribuitori, 
declinul perceput al alianței UE-SUA implică, de 
asemenea, o cooperare și o coordonare sporite în 
domeniul politicii externe între statele membre ale 
UE (iată un exemplu de   idee)  .

Luarea deciziilor 
Procesul decizional al UE este adesea considerat 
lent și destul de ineficient în ceea ce privește luarea 
de măsuri rapide ca răspuns la o provocare 
imediată. Pentru a depăși această problemă, 
participanții promovează mai multe idei pentru 
reformarea procesului decizional al UE. 

Contribuitorii consideră că este esențial ca UE să 
acționeze ca o entitate solidă și unită pe scena 
politică internațională, pentru a-și menține și 
consolida în continuare rolul. Pentru a realiza acest 
lucru, mai multe contribuții ridică necesitatea unei 
politici externe comune (iată   ideea)  . Apelul de 
consolidare a capacității UE de a juca un rol în 
politica externă și de securitate a fost, de asemenea,
subiect în cadrul consultării publice finlandeze 
„Europa”, discutând rolul actual și viitor al Finlandei 
în Europa și în UE (a se vedea   evenimentul)  . 

Multe contribuții necesită regândirea regulii 
unanimității. O componentă de idei subliniază faptul 
că situația actuală bazată pe regula unanimității 
permite unui singur stat membru să blocheze politica
externă comună (iată un exemplu de idee și de 
eveniment). Acest lucru este considerat problematic,
deoarece împiedică UE să aibă o voce credibilă, 
stabilă și puternică în lume. Prin urmare, potrivit unei
idei exprimate, UE ar trebui să se orienteze către un 
sistem de vot majoritar „absolut”. Una dintre cele 
mai aprobate idei din cadrul acestei teme oferă o 
descriere detaliată a unui sistem de vot cu majoritate
absolută pentru statele membre, sprijinit de o 
majoritate simplă a deputaților în Parlamentul 
European, pentru ca UE să poată lua măsuri 
executive și să genereze o politică externă reală și 

credibilă (iată ideea). Similar cu discuțiile din cadrul 
temei democrației europene, votul cu majoritate 
calificată este, de asemenea, prezentat ca o 
alternativă la regula actuală a unanimității (iată un 
exemplu de   idee  ). 

O ultimă subtemă discută competențele 
Parlamentului European. Unii contribuitori consideră 
că, deși Parlamentul European a sprijinit încă de la 
început conceptul de politică externă și de securitate
comună (PESC) și a încercat să extindă domeniul 
său de aplicare, acesta are în continuare doar un rol
periferic în procesul de elaborare a politicii externe a
UE. Prin urmare, aceștia consideră că este esențial 
să se aloce mai multe competențe în materie de 
politică externă Parlamentului European (iată un 
exemplu de   idee)  .

Politicade vecinătate și 
relațiile cu ceilalți 
O subtemă de idei se referă la reprezentarea 
diplomatică a UE, cu contribuitori, în termeni 
generali, solicitând instituțiilor UE să își reprezinte și 
să își apere interesele în lume într-un mod mai vizibil
(iată un exemplu de idee). În acest context, ei 
sugerează ca ambasadele statelor membre ale UE 
să fie înlocuite cu o ambasadă unică a UE care să 
reprezinte și să unească toate statele membre ale 
UE. Potrivit unui participant, acest lucru ar putea fi 
realizat printr-o reformă a actualului Serviciu al 
Uniunii Europene pentru acțiune externă (SEAE, a 
se vedea ideea). Aceasta ar putea însemna, de 
asemenea, apartenența unică la UE la toate 
instituțiile internaționale, cum ar fi NATO (iată un 
exemplu de idee), sau o singură reprezentanță 
permanentă în Consiliul de Securitate al ONU (iată 
ideea). Alte idei includ crearea unui pașaport 
european comun pentru toți cetățenii europeni (iată 
un exemplu de idee) și utilizarea sistematică a 
drapelului european și a imnului european în context
internațional (iată un exemplu de   idee  ). 

Un eveniment în Polonia și ideea sa conexă (iată 
evenimentul și ideea), au reiterat importanța 
economică a relațiilor comerciale dintre Regatul Unit
și UE atât pentru Polonia, cât și pentru întreaga UE, 
și asta chiar și după Brexit. Contribuțiile din cadrul 
acestei teme se referă în special la relațiile politice 
ale UE cu Rusia și China (a se vedea exemplul de 
eveniment). Contribuitorii promovează necesitatea 
de a regândi în mod fundamental politica externă a 
UE prin punerea în aplicare a unei abordări mai 
îndrăznețe, în conformitate cu ceea ce s-a discutat 
în temele anterioare. Un participant, de exemplu, 
susține că UE ar trebui să își sporească prezența 
maritimă în zona indo-pacifică (iată   ideea)  . Cu toate 
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acestea, alți contribuitori ai platformei discută opinia 
potrivit căreia, în ceea ce privește China, UE nu 
numai că ar trebui să dezvolte o poziție mai unificată
și mai dură în relațiile sale diplomatice, având în 
vedere sistemele foarte divergente de valori, ci ar 
trebui, de asemenea, să elaboreze o strategie de 
investiții externe a Uniunii Europene pentru a 
contracara influența Chinei la nivel mondial și, în 
special, în țările în curs de dezvoltare (iată   ideea)  . 

În ceea ce privește relația cu Rusia și cu țările est-
europene, unii participanți la un eveniment care 
dezbate relațiile dintre Germania și țările baltice, au 
solicitat, printre altele, UE să sprijine opoziția din 
Belarus (a se vedea evenimentul). Un participant 
dorește ca UE să se implice mai mult în tensiunile 
politice care au loc în statele învecinate, cum ar fi 
Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, sau 
chiar în propriile state membre, cum ar fi Cipru (iată 
ideea). În această privință, acest participant și-a 
exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la 
relația dintre UE și Turcia, precum și între UE și 
Serbia. De asemenea, UE este încurajată să joace 
un rol de lider în procesul de consolidare a păcii 
dintre Israel și Palestina (iată un exemplu de   idee  ). 

În ceea ce privește relațiile UE cu țările din afara 
Europei, în special cu statele africane, contribuitorii 
își exprimă opinia că ar trebui să existe un 
parteneriat consolidat și relații comerciale reînnoite 
cu Africa (a se vedea exemplul din   avan  nt). Alți 
cetățeni solicită parteneriate bilaterale mai puternice 
între statele membre individuale și țările africane, 
inclusiv pentru a aborda problemele legate de 
migrație. Acest tip de idei este raportat mai detaliat 
în capitolul privind migrația. Există, de asemenea, 
unele apeluri de a renunța la menținerea 
patrimoniului economic și politic al fostelor sisteme 
coloniale (iată   ideea)  . De asemenea, în ceea ce 
privește relația cu continentul african, un participant 
îndeamnă UE să acorde recunoașterea deplină a 
Somaliland ca țară suverană (iată ideea). Unii 
contribuitori solicită un parteneriat mai puternic între 
UE și alte organizații multilaterale regionale, inclusiv 
Uniunea Africană, Mercosur și ASEAN (iată un 
exemplu de   idee  ).

Enlargement
O temă recurentă este cea a extinderii UE. Ideile 
pentru continuarea extinderii, în special în Balcanii 
de Vest, primesc un număr relativ ridicat de aprobări
din partea participanților. Una dintre cele mai 
susținute contribuții în cadrul acestui subiect 
necesită continuarea extinderii UE cu integrarea 
partenerilor din Balcanii de Vest pentru a asigura 
pacea și stabilitatea în regiune (iată ideea). Au fost 
organizate, de asemenea, diverse evenimente care 

discută aspecte legate de extinderea UE și Balcanii 
de Vest (a se vedea exemplul de eveniment). Într-un
eveniment pentru tineret din Germania, tinerii 
participanți au solicitat o mai mare implicare a UE în 
Balcanii de Vest, inclusiv în calitate de actor în 
domeniul securității (a se vedea evenimentul). O 
poziție puternic favorabilă extinderii a fost adoptată 
în cadrul unui eveniment de conferință în Ungaria (a 
se vedea evenimentul), la care au participat mai 
mulți politicieni și cadre universitare, care au 
subliniat importanța extinderii la Balcanii de Vest 
pentru viitorul Uniunii Europene. Diverse contribuții 
se axează pe aspectul geopolitic al extinderii UE 
(iată un exemplu de idee), în timp ce altele 
subliniază faptul că perspectivele de aderare la UE 
reprezintă o forță motrice pentru reformele 
economice și consolidarea statului de drept în țările 
care doresc să adere la UE (iată un exemplu de 
idee). În ceea ce privește cererile ca UE să se 
extindă la Balcanii de Vest, există o invitație de a 
recunoaște pe deplin Kosovo (iată un exemplu de 
idee). Cu toate acestea, ideea extinderii UE pentru a
include Kosovo generează diverse comentarii care 
se opun ferm acestei perspective din diferite motive. 
Un alt participant solicită intrarea fără viză în UE a 
persoanelor din Kosovo (iată   ideea  ). 

Deși mai puțin frecvent decât cei care sprijină 
extinderea, unii participanți și-au exprimat opoziția 
față de extinderea în continuare a UE, subliniind 
necesitatea de a acorda prioritate chestiunilor 
interne actualei Uniuni (iată un exemplu de idee). O 
contribuție solicită UE să nu mai considere Turcia ca
țară candidată (iată   ideea  ). Un respondent critică, în 
general, ambiguitatea manifestată de UE în politica 
sa de extindere (iată ideea). Potrivit acesteia, acest 
lucru generează frustrare și instabilitate în țările 
candidate. Prin urmare, în opinia sa, UE trebuie să 
își clarifice poziția privind extinderea odată pentru 
totdeauna.

PoliticileTrade
Ideile legate de relațiile comerciale și economice 
sunt mai puțin discutate de participanți. Cu toate 
acestea, tema consolidării relațiilor comerciale și a 
acordurilor dintre UE și alte țări din lume este 
adesea menționată printre ideile care solicită o UE 
globală mai puternică și activă. 

Un grup de contribuții în cadrul temei UE în lume 
dorește să consolideze politicile comerciale și să 
reformeze acordurile comerciale în conformitate cu 
valorile UE, fie în ceea ce privește respectarea 
drepturilor omului, fie respectarea standardelor de 
mediu (iată un exemplu de idee). O idee larg 
acceptată solicită o reformă a politicii comerciale și 
de investiții a UE și o relansare a multilateralismului 
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global, care să aibă la bază crearea de locuri de 
muncă decente și protecția drepturilor fundamentale 
și a drepturilor omului, inclusiv a lucrătorilor și a 
drepturilor sindicale (iată un exemplu de idee). În 
cadrul unui atelier de limbă germană, participanții au
discutat despre politica comercială a UE și 
implicațiile acesteia în țările din lumea a treia, în 
special în ceea ce privește sectoarele caracterizate 
de condiții de muncă precare, de muncă a copiilor și 
de efecte negative asupra mediului, cum ar fi 
industria textilă (a se vedea   evenimentul)  . 

Pentru unii contribuitori, criza sanitară și cea 
climatică au evidențiat limitele unei economii 
europene puternic globalizate și interdependente. 
Lipsa măștilor în timpul crizei sanitare, problemele 
legate de lanțurile de aprovizionare globale în urma 
pandemiei și impactul comerțului mondial asupra 
mediului au dat naștere unor cereri 
dereindustrializare și de creștere a producției locale 
(iată ideea). În acest sens, mulți contribuitori solicită 
o coordonare sporită între statele membre ale UE în 
ceea ce privește gestionarea riscurilor lanțurilor de 
aprovizionare (iată un exemplu de idee). Un alt 
participant propune înființarea unei instituții 
specializate care să anticipeze și să contracareze 
deficitul de resurse strategice în materie de 
aprovizionare. Acest lucru ar putea lua forma unui 
observator european (iată   ideea  ).

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022) 
Cele mai recente idei pe această temă se referă la 
războiul rus de agresiune împotriva Ucrainei, 
consolidând temele din ultimul raport publicat. 

În general, noi contribuții au solicitat sprijin european
pentru Ucraina, dar au susținut, de asemenea, 
soluții pentru a pune capăt conflictului (iată un 
exemplu de idee). În acest sens, contribuțiile au 
reflectat uneori poziții radical diferite, majoritatea 
contribuitorilor salutând inițiativele de politică 
externă comune luate de UE (iată un exemplu de 
idee) și câțiva criticându-le (iată un exemplu de 
idee). 

De asemenea, s-au exprimat preocupări cu privire la
ambițiile geopolitice ale Rusiei în statele baltice și la 
influența Rusiei în Balcanii de Vest (iată ideea). În 
plus, rolul NATO a fost adesea menționat în raport 
cu conflictul (iată un exemplu de idee). Cererile de 
aderare la UE depuse de Ucraina, Moldova și 
Georgia ca răspuns la agresiunea rusă a Ucrainei 
au determinat dezbateri și mai frecvente cu privire la
extinderea UE pe platformă, unii participanți fiind 

mai deschiși la continuarea extinderii Uniunii, iar alții
pledând pentru o politică de extindere mult mai 
moderată (iată un exemplu de   idee)  . 

Conflictul a transformat rolul UE în protecția 
drepturilor omului și a democrațiilor la nivel mondial 
într-o chestiune și mai centrală. Diferiți contribuitori 
au apărat importanța cultivării relațiilor diplomatice 
cu alte democrații din întreaga lume, a căror 
suveranitate este amenințată de state autocratice, 
cum ar fi Taiwan (iată ideea). Alte contribuții au 
discutat, în schimb, natura relațiilor dintre UE și state
iliberale, cum ar fi Iranul, China și Turcia (iată un 
exemplu de idee), îndemnând la intensificarea 
dialogului și a cooperării economice cu aceste state.
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Figura 15 – Harta mentală „UE în lume” tematica 1 

UE în lume

Promovarea valorilor democratice și a drepturilor 
omului

Să ia măsuri împotriva statelor care încalcă tratatele 
internaționale

Consolidarea unei politici externe comune
Promovarea autonomiei strategice a UE
Să se pună mai mult accentul pe funcția primordială a 

pieței economice comune a UE
Acțiuni comune în criza din Ucraina

Obiectivul general al 
politicii externe a UE

Crearea unei armate europene
Crearea unor forțe sau instituții de apărare mai 

specializate la nivelul UE; cum ar fi un 
serviciu de informații 

Instituirea unor forțe armate europene comune în 
scopuri care nu sunt de apărare, cum ar fi o 
gardă națională europeană

Apărarea și forțele 
armate

Sporirea vizibilității și a influenței UE ca putere 
globală

Promovarea unei cooperări mai strânse între 
statele membre

Regândirea regulii unanimității la votul cu 
majoritate absolută sau calificată

Alocarea mai multor competențe în materie de 
politică externă Parlamentului European

Luarea deciziilor



Figura 16 – Harta mentală „UE în lume” Subiectul 2

UE în lume

Politica de vecinătate 
și relațiile cu alții

Introducerea unei ambasade unice a UE pentru a 
reprezenta statele membre

Adoptarea unei poziții asertive față de Rusia și China vs. 
Protejarea parteneriatelor economice europene cu 
aceste țări

Elaborarea unei strategii de investiții externe a UE pentru 
a contracara influența Chinei la nivel mondial

Dezvoltarea unor parteneriate mai puternice între UE și 
țările africane, precum și alte țări neoccidentale, 
inclusiv prin intermediul unor organizații precum 
Uniunea Africană sau Mercosur

Încurajarea unor parteneriate bilaterale mai puternice 
între statele membre și țările în curs de dezvoltare

Reprezentarea unică a UE în instituțiile internaționale 
precum NATO sau o reprezentanță unică și 
permanentă în Consiliul de Securitate al ONU

Asumarea unui rol de lider în consolidarea păcii între 
Israel și Palestina

Extindere

Continuarea extinderii către 
Balcanii de Vest

Integrarea Ucrainei, Moldovei și 
Georgiei în UE

Avansarea extinderii UE față de 
nicio extindere ulterioară

Recunoașterea Kosovo și 
promovarea integrării sale în 
UE

Politici comerciale

Anticiparea și găsirea unor soluții 
coordonate pentru penuria de resurse 
în crizele din lanțul de aprovizionare

Promovarea acordurilor comerciale în 
conformitate cu valorile UE

Promovarea cooperării economice și a 
creșterii economice, atât în interiorul, 
cât și în afara UE

Investiți în producția locală și în creșterea 
autonomiei industriale



6. Valori și
drepturi, statul

de drept,
securitate

Tema Valori și drepturi, statul de drept, securitate a 
generat în total 5 351 de contribuții (1 768 de idei, 
2 910 comentarii și 673 de evenimente), cu 
contribuitori care promovează idei cu privire la 
diferite drepturi și libertăți, cum ar fi LGBTIQ și 
egalitatea de gen, precum și includerea persoanelor 
cu handicap, precum și discutarea conceptului de 
valori europene ca principiu director. Reflectând 
diversitatea opiniilor pe platformă, alți contribuitori au
solicitat respectarea unor puncte de vedere mai 
conservatoare, adesea legate de protecția valorilor 
religioase. O altă temă importantă în cadrul acestui 
subiect discută necesitatea de a susține și apăra 
statul de drept în ceea ce privește ceea ce este 
descris ca fiind „pericolul creșterii democrațiilor 
iliberale” în cadrul UE, precum și necesitatea de a 
consolida valorile democratice ale UE. Lucrările 
recente au discutat despre războiul din Ucraina și 
despre necesitatea ca UE să își sporească 
capacitățile militare. Contribuțiile acoperă 
următoarele teme: 

• Drepturi și libertăți 

• Societate incluzivă 

• Protejarea statului de drept 

• Securitate 

• Valorile UE 

• Lobby și corupție 

Evenimente 
În ceea ce privește tema valorilor, drepturilor, 
statului de drept și securității, valorile UE au fost 
discutate în cadrul unei mese rotunde în Franța (a 
se vedea evenimentul), iar provocările generate de 
diversitatea culturală și lingvistică a UE au fost 
abordate în mod egal în cadrul unei conferințe 
germane organizate în colaborare cu minoritățile 
din zona de frontieră germano-daneză, care s-a 
axat în special pe valoarea și relevanța minorităților
în societate (a se vedea evenimentul). 

Societatea incluzivă, egalitatea de gen, 
combaterea rasismului (a se vedea evenimentul) și
politicile anti-LGTBIQ au fost temele cele mai 
frecvente ale evenimentelor organizate sub 
această temă, în special în Grecia, Italia, Franța și 
Belgia. În Danemarca, evenimentele privind valorile
și drepturile au luat în principal forma unor ateliere 
de lucru cu tinerii din mai multe licee din întreaga 
țară (a se vedea   evenimentul  ) 

Discriminarea și violența pe criterii de gen au fost 
discutate pe larg în cadrul unui eveniment online 
care a vizat cauzele profunde, prevenirea și 
răspunsurile la abuzuri (a se vedea evenimentul). 
Cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor femeilor, 
a fost organizat un eveniment pentru a dezbate 
măsurile politice de consolidare a egalității de gen 
(a se vedea exemplul unui eveniment). În timp ce 
un eveniment studențesc a abordat violența 
domestică și violența bazată pe gen (a se vedea 
evenimentul). 

Mai recent, unele evenimente au discutat chestiuni 
legate de securitate și apărare, afectând invazia 
rusă din Ucraina. În special, un eveniment a 
discutat implicațiile războiului din Ucraina pentru 
securitatea și apărarea UE (a se vedea 
evenimentul), în timp ce un alt evenimenta analizat 
perspectivele de realizare a autonomiei strategice 
(a se vedea   evenimentul)  .
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Drepturi și libertăți
Tema drepturilor și libertăților este substanțială în 
ceea ce privește dimensiunea sa, în special datorită 
varietății largi de tipuri de drepturi și libertăți 
prezentate de contribuitori. 

Un grup mare de idei privind drepturile și libertățile 
discută despre protecția drepturilor și libertăților 
omului în general (iată exemplul unei idei). Una 
dintre ideile cele mai susținute în acest subiect 
sugerează consolidarea caracterului executoriu al 
diferitelor instrumente privind drepturile omului în 
sistemul juridic al UE (iată ideea), în timp ce altele 
consideră că este nevoie de o actualizare a 
drepturilor omului pentru a se potrivi realităților 
societale actuale și viitoare (iată un exemplu de 
idee). 

Diferitele tipuri de drepturi ale omului sunt atinse, 
fiind drepturi economice, sociale, culturale, civile și 
politice. Unii participanți atrag atenția asupra 
încălcărilor drepturilor omului la frontierele 
europene, la care unii contribuitori răspund 
condamnării persoanelor care introduc ilegal 
migranți (a se vedea exemplul unei   idei  ). 

Drepturile civile și politice sunt foarte prezente în 
cadrul acestui subiect pe platformă, dreptul la viață 
privată și libertatea de exprimare fiind cele mai 
prezente printre contribuții (iată un exemplu de 
idee). Aceste contribuții care discută despre 
libertatea de discriminare sunt grupate în tema 
separată a societății incluzive, ca dimensiuni 
considerabile. 

Având în vedere societatea noastră în schimbare, o 
gamă diversă de contribuții se concentrează pe 
aspecte legate de drepturile și libertățile în contextul 
transformării digitale, în special legate de dreptul la 
viață privată. Această subtemă este discutată în 
egală măsură în subiectul transformării digitale. 
Regulamentul general privind protecția datelor al UE
este considerat esențial pentru a împiedica 
societățile să vândă informații cu caracter personal 
(iată ideea). În general, contribuitorii subliniază 
necesitatea unei legislații și a unor instrumente mai 
bune pentru a aborda preocupările legate de 
protecția vieții private legate de internet și de 
platformele de comunicare socială, precum și de 
toate noile tehnologii (iată ideea). Există cereri de 
limitare a utilizării datelor biometrice pentru 
supraveghere (iată ideea) și a colectării și partajării 
datelor cu caracter personal în general (a se vedea 
exemplul unei idei). De fapt, contribuitorii remarcă 
faptul că supravegherea digitală prin colectarea de 
date cu caracter personal de către giganții 
tehnologici reprezintă o amenințare semnificativă la 
adresa demnității, autonomiei și vieții private a 
cetățenilor. În consecință, acestea solicită 

reglementări sporite și măsuri de protecție a datelor 
(iată ideea). Acest lucru este, de asemenea, 
semnalat având în vedere necesitatea exprimată a 
unei reglementări sporite în ceea ce privește 
inteligența artificială (iată   ideea)  . 

Un alt grup de idei discută despre libertatea de 
exprimare și despre limitele acestei libertăți. În ceea 
ce privește asigurarea libertății de exprimare legate 
de presă și de platformele de comunicare socială, 
unii contribuitori și-au exprimat îngrijorarea că 
acestea sunt compromise, conținutul fiind eliminat 
de pe platforme (iată   ideea)  . 

Altele abordează limitele libertății de exprimare, cum
ar fi măsura în care conținutul online ar trebui 
reglementat și modul în care acest lucru afectează 
libertatea de exprimare, unii cetățeni sprijinind 
crearea unui cadru digital european unificat (a se 
vedea evenimentul). Știrile false, de exemplu, sunt 
percepute ca reprezentând o amenințare la adresa 
valorilor democratice fundamentale (a se vedea 
evenimentul). Noțiunea frecvent menționată de 
discursuri de incitare la ură indică necesitatea de a 
aborda această problemă și de a spori protecția 
victimelor discursurilor de incitare la ură (exemplu de
idee și eveniment) și ale infracțiunilor motivate de 
ură (a se vedea   evenimentul  ). 

O subtemă se referă la drepturile economice și 
sociale, astfel cum s-a menționat și la tema 
„Economie mai puternică, justiție socială și locuri de 
muncă, cum ar fi dreptul la locuință (iată un exemplu
de idee), asigurarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată (a se vedea exemplul 
evenimentului), securitatea socială pentru alimente 
(iată   ideea  ) etc. Unii contribuitori solicită o 
actualizare a drepturilor omului în această privință 
(iată ideea) sau chiar fac ca drepturile sociale să 
devină executorii (iată   ideea  ). 

Din perspectiva drepturilor unui anumit segment al 
populației, mai multe idei pledează pentru drepturile 
copiilor și indică necesitatea de a spori protecția 
copilului în legislație și în politici (iată un exemplu de
idee). 

Încadrată în lumina dreptului fundamental de a 
respecta diversitatea culturală, religioasă și 
lingvistică, o idee larg susținută pe platformă este 
solicitarea ca Uniunea Europeană să recunoască 
esperanto ca limbă a cetățenilor europeni (iată un 
exemplu de idee). 

Un alt grup de contribuții subliniază necesitatea de a
elimina măsurile legate de COVID-19 odată ce 
efectele pandemiei permit acest lucru, pentru a 
asigura revenirea la normalitate și pentru a restabili 
libertățile cetățenilor (iată ideea). În acest sens, 
există, de asemenea, un apel de prevenire a 
discriminării împotriva cetățenilor care au ales să nu 
fie vaccinați sau să fie supuși unor teste periodice 
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pentru a avea acces la facilitățile de bază (a se 
vedea exemplul unei idei). Aspectele legate de 
vaccinarea împotriva COVID-19 sunt abordate mai 
detaliat în cadrul temei „Sănătate”. 

Unele contribuții solicită UE să preia conducerea în 
ceea ce privește protecția drepturilor animalelor (iată
ideea), de exemplu prin introducerea unei „licențe 
pentru animale” (iată ideea). Contribuitorii consideră 
că, deși tratatele UE recunosc animalele ca ființe 
sensibile, există încă tratamente abuzive și crude în 
sectorul agricol și în cel al cărnii (a se vedea 
exemplul unei   idei  ). 

Altele se concentrează în mod specific asupra 
chestiunilor judiciare și a implicațiilor mobilității în 
interiorul UE, discutând necesitatea de a facilita 
procesele, de exemplu în ceea ce privește 
gestionarea succesiunilor (iată ideea), decesul (iată 
ideea) și sugerând ca registrele regimurilor 
matrimoniale și ale parteneriatelor înregistrate ale 
statelor membre să fie interconectate (iată ideea). În
cadrul unui webinar al forumului deschis, 
participanții au discutat despre drepturile 
procedurale în cadrul procedurilor penale din 
întreaga UE (a se vedea   evenimentul)  . 

Diverși participanți susțin dreptul la auto-medicație 
cu canabis (iată exemplul unei idei) și discută 
despre dezincriminarea și legalizarea 
medicamentelor în sens mai larg (iată exemplul unei
idei). Această problemă este abordată și în cadrul 
temei „Sănătate”. 

Unii cetățeni sugerează că opțiunile de plată în 
numerar ar trebui recunoscute ca un drept 
democratic (a se vedea exemplul unei   idei)  .

Societate incluzivă
Diverse contribuții necesită eforturi mai mari pentru 
a crea o societate favorabilă incluziunii, care să 
abordeze aspecte precum libertatea, discriminarea 
și egalitatea. O componentă dominantă a 
contribuțiilor în cadrul acestei teme se învârte în 
jurul ideilor legate de egalitatea de gen, inclusiv o 
idee foarte susținută pe această temă (iată ideea și 
exemplul unui eveniment), precum și capacitarea 
femeilor (a se vedea evenimentul). Sugestiile 
conexe includ creșterea numărului de femei în 
rândul factorilor de decizie politică și economică 
(iată un exemplu de idee). Egalitatea de gen este, 
de asemenea, discutată pe scară largă în ceea ce 
privește obținerea egalității de remunerare (iată un 
exemplu de idee), precum și în ceea ce privește 
educația din copilărie (iată   ideea)  . Apelul pentru o 
abordare bazată pe gen în ceea ce privește 
sectoarele dominate în mod tradițional de bărbați, 

cum ar fi STIM, pentru a atenua inegalitatea de gen, 
este, de asemenea, prezent și în alte subiecte. 

În ceea ce privește drepturile sexuale și 
reproductive, cetățenii sunt divizați. Un grup de 
contribuții subliniază importanța sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ca mijloc 
fundamental de a realiza egalitatea de gen și de a 
pune capăt violenței bazate pe gen, inclusiv dreptul 
la avort (a se vedea exemplul unei idei). În schimb, 
alte contribuții pledează pentru protejarea demnității 
și a dreptului la viață prin oprirea finanțării în 
domeniile cercetării, ajutorului pentru dezvoltare și 
sănătății publice ale UE, care sunt considerate a 
promova distrugerea embrionilor umani (iată ideea). 
Dincolo de subiectul avortului, ideile legate de 
drepturile sexuale și reproductive discută 
necesitatea de a pune în aplicare măsuri eficiente 
de combatere a violenței de gen sporite (a se vedea 
exemplul unei idei și al unuieveniment), și 
sugerează, de asemenea, abordarea stereotipurilor 
masculine (iată ideea) și combaterea pornografiei 
răzbunării și a hărțuirii online (a se vedea 
evenimentul). 

O altă temă care a atras numeroase contribuții este 
necesitatea de a promova în continuare incluziunea 
persoanelor cu dizabilități, de exemplu a 
persoanelor afectate de Trisomia 21 (iată ideea). 
Contribuitorii solicită ca includerea persoanelor cu 
handicap să fie integrată în constituțiile naționale 
(iată ideea și evenimentul), precum și politicile de 
încurajare a angajării persoanelor cu handicap (iată 
ideea) și formarea de sensibilizare cu privire la 
handicap pentru toți angajații (iată ideea). În mod 
similar, o idee pledează pentru formarea profesorilor
cu privire la modul de integrare a elevilor cu 
dizabilități în cadrul claselor (iată   ideea)  . Printre alte 
propuneri se numără: (i) eliminarea barierelor pentru
persoanele cu handicap, prin creșterea accesibilității
produselor și serviciilor (iată ideea și evenimentul), 
(ii) o protecție adecvată a drepturilor omului (iată 
ideea) și (iii) combaterea discriminării împotriva 
persoanelor cu dizabilități mintale (iată ideea). Un 
eveniment extrem de comentat, cu participanți care 
aprobă în secțiunea de comentarii, solicită în mod 
similar includerea persoanelor cu sindrom Down și 
inițiative legislative în sprijinul lor (a se vedea 
evenimentul) pentru a spori vizibilitatea și 
participarea acestora la toate nivelurile societății 
(iată   ideea)  . 

Unii contribuitori percep drepturile femeilor, ale 
minorităților LGBTIQ și drepturile omului care sunt 
atacate în unele state membre (iată un exemplu de 
idee și   idee  ). După cum urmează, numeroși 
participanți solicită ca persoanele LGBTIQ să fie 
protejate și ca căsătoriile între persoane de același 
sex să fie recunoscute în toate statele membre ale 
UE (iată un exemplu de idee   și  idee  ) și să se permită
calitatea de părinte LGBTIQ (iată ideea). Un 
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eveniment de atelier a abordat integrarea drepturilor 
LGBTIQ în diferite subiecte (a se vedea 
evenimentul). O altă idee sugerează introducerea 
conceptului de discriminare multiplă, adică 
discriminarea bazată pe două sau mai multe motive 
și luarea de măsuri concrete de combatere a 
acesteia (iată   ideea)  . 

Având în vedere îmbătrânirea societăților europene, 
au fost prezentate pe platformă apeluri de 
combatere a îmbătrânirii populației (iată ideea). De 
asemenea, a avut loc un eveniment pentru a 
investiga consecințele pe care schimbările 
demografice le au asupra fundamentelor structurale 
ale societății (a se vedea   evenimentul)  . 

Câteva evenimente au atras, de asemenea, atenția 
asupra chestiunii drepturilor minorităților naționale și 
etnice (a se vedea exemplul unei ideiși al unui 
eveniment), inclusiv comunitatea romă (iată 
exemplul unei idei, al unui     eveniment și al 
unuieveniment). În aceeași notă, unele idei solicită 
un regulament al UE pentru a asigura drepturile 
lingvistice ale minorităților europene (iată un 
exemplu de   idee)  . O idee foarte susținută solicită 
transformarea limbii catalane într-o limbă oficială a 
UE (iată   ideea)  . 

Au fost discutate reflecții de comunicare incluzive în 
cadrul Comisiei, participanții comentând că cetățenii 
europeni ar trebui să se simtă liberi să celebreze 
festivitățile religioase, pentru a evita ca cetățenii 
europeni să se simtă discriminați invers (iată   ideea   
și   ideea   și   evenimentul)  . 

În ceea ce privește perspectivele pentru o Europă 
diversă și favorabilă incluziunii, contribuitorii discută 
necesitatea unor politici de integrare de succes, 
întrucât unii subliniază că nepunerea în aplicare a 
unor politici eficace de integrare a 
imigranțilorcreează tensiuni în societățile europene 
și riscuri de securitate conexe (iată   ideea  ).

Protejarea statului de drept
Necesitatea de a susține statul de drept și 
respectarea valorilor democratice este o temă 
frecvent recurentă (a se vedea exemplul unei idei). 
Contribuțiile recunosc că acestea constituie 
fundamentele Uniunii Europene (iată ideea și ideea).
În timp ce majoritatea contribuțiilor ridică aspecte 
interne în ceea ce privește statul de drept, aspectele
externe sunt, de asemenea, acoperite, solicitând UE
să adopte o poziție mai dură față de țări terțe, cum 
ar fi Rusia și China. 

Una dintre ideile cele mai aprobate în cadrul acestui 
subiect necesită un mecanism de revizuire privind 
democrația, statul de drept și drepturile 

fundamentale (iată ideea). Se subliniază, de 
asemenea, importanța statului de drept pentru 
funcționarea pieței interne (iată ideea). În 
consecință, ideea de a stabili o viziune comună 
pentru a-și proteja valorile și instituțiile este larg 
împărtășită în cadrul platformei (iată un exemplu de 
idee). 

Mulți participanți sunt preocupați de respectarea 
valorilor UE și a statului de drept în interiorul UE 
(iată un exemplu de idee și idee  )  , unii menționând în
mod specific Ungaria (iată un exemplu de idee) și 
Polonia (iată exemplu de   idee   și   idee)  , în special. O 
idee foarte susținută subliniază că democrația și 
statul de drept ar trebui să fie susținute de toate 
statele membre fără a se angaja în standarde duble 
(iată   ideea  ). 

Având în vedere aceste amenințări percepute la 
adresa statului de drept, contribuitorii propun diferite 
strategii de combatere a încălcărilor: (i) reducerea 
subvențiilor acordate țărilor, (ii) retragerea drepturilor
de vot în cadrul Consiliului (iată un exemplu de 
idee), (iii) utilizarea mecanismelor de protecție 
bugetară legate de statul de drept (iată ideea), (iv) 
revizuirea articolului 7 pentru a facilita sancționarea 
guvernelor care încalcă valorile UE (iată ideea), (v) 
introducerea unui mecanism prin care statele 
membre pot fi expulzate dacă încalcă statul de drept
democratic (iată ideea) și (vi) instituirea unui 
organism de supraveghere, cum ar fi Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja 
democrația și statul de drept în UE (iată   ideea  ). 

Sunt propuse, de asemenea, o serie de idei pentru a
asigura statul de drept, alături de alte valori ale UE. 
Câteva dintre acestea sugerează sprijinirea 
organizațiilor societății civile ca modalitate de 
consolidare și susținere a statului de drept 
democratic (iată ideea și vezi ideea). Un contribuitor 
a ridicat o idee conexă de a pune în aplicare o 
strategie a UE privind societatea civilă pentru ca 
organizațiile societății civile să funcționeze liber și să
contribuie la susținerea valorilor europene (iată 
ideea). 

Cu toate acestea, ideea cea mai răspândită solicită 
eliminarea regulii unanimității pentru a se asigura că 
statele membre care nu sunt aliniate la statul de 
drept nu pot bloca procesul decizional în UE (iată un
exemplu de idee). 

Protecția libertății presei și a mass-mediei este 
considerată legată de protejarea statului de drept și 
a valorilor UE prin extensie. Acesta a fost subiectul 
unui atelier participativ, iar necesitatea de a spori 
transparența pluralismului mediatic și de a asigura o 
mai mare protecție a jurnaliștilor au fost esențiale (a 
se vedea evenimentul). Se sprijină, de asemenea, o 
mai mare transparență și o mai mare implicare a 
cetățenilor în procesul decizional al UE (iată ideea). 

© Kantar Public 2022 64

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/234697
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162494
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/146455
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162262
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163549
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163550
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162427
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103159
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/196846
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/161404
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/233875
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12706
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/61945
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162955
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/34024


În timp ce ponderea dominantă a ideilor atrage 
atenția asupra preocupărilor legate de încălcarea 
statului de drept, o altă componentă de idei are o 
perspectivă diferită, în care se consideră că UE 
aduce atingere constituțiilor statelor membre într-un 
mod autoritar (iată un exemplu de idee). Unele 
cereri de reexaminare a competenței Curții 
Europene de Justiție de a preveni conflictele cu 
jurisdicțiile constituționale naționale sunt înregistrate 
pe platformă (iată un exemplu de idee și de 
eveniment). De exemplu, un participant consideră că
atât timp cât suveranitatea populară este respectată,
democrația domnește (iată ideea). În mod similar, 
alții susțin că puterea de veto este pusă în aplicare 
ca instrument politic acordat de tratate și că este 
prerogativa statelor membre de a apăra frontierele și
de a păstra religia creștină, cultura și o societate 
omogenă (iată   ideea)  .

Securitate
Problema securității este discutată pe scară largă în 
alte subiecte, cum ar fi UE în lume, prin urmare, ea 
apare mai puțin frecvent ca temă în cadrul tematicii 
valorilor și drepturilor, statul de drept, securitatea. 
Cu toate acestea, una dintre cele mai comentate idei
în acest domeniu este o propunere de creare a unei 
armate a UE (iată ideea), pentru a proteja mai bine 
statele membre împotriva actorilor străini ostili (a se 
vedea exemplul de eveniment). În plus, participanții 
susțin că centralizarea securității UE ar fi benefică 
atât în ceea ce privește costurile, cât și având în 
vedere importanța în scădere a armatelor naționale 
în întreaga Europă, din cauza loialităților mai slabe 
ale cetățenilor europeni față de apărarea propriului 
stat (iată ideea). Cu toate acestea, în comentariile 
secțiuni ale acestor idei, alții au pus sub semnul 
întrebării această propunere, comentând în principal
implicațiile politice și relația dintre apărarea UE și 
apărarea națională. Din acest motiv, un participant 
pledează pentru integrarea și interoperabilitatea 
armatelor naționale (iată   ideea  ). 

Contribuitorii discută, de asemenea, despre viitorul 
politicii externe și despre modul în care acesta poate
fi modificatpentru a se asigura că Europa joacă un 
rol internațional (a se vedea   evenimentul  ), solicitând,
de asemenea, ca UE să își regândească prioritățile 
în ceea ce privește obiectivele sale de securitate, pe
fondul unor chestiuni care variază de la criza 
migranților la Afganistan, până la amenințarea 
Chinei în regiunea Asia-Pacific (iată ideea). Având în
vedere provocările militare netradiționale care sunt 
securitizate, cum ar fi terorismul, activitățile 
organizațiilor criminale și imigrația nereglementată, 
un participant susține că acestea nu pot fi rezolvate 
numai prin strategii militare tradiționale, deoarece 

necesită măsuri de securitate stabilite prin 
diplomație, mediere și coeziune socială (iată ideea). 
Securitatea energetică (iată ideea) și obiectivul de 
reducere a dependenței în vederea consolidării 
capacităților geopolitice de apărare ale Uniunii 
Europene reprezintă un exemplu important (iată 
ideea). Dezbaterile de pe platformă au văzut, de 
asemenea, juxtapunerea pacifiștilor care 
promovează strategii defensive, împotriva celor care
au susținut că atunci când se confruntă cu 
superputeri, cum ar fi China și Rusia, este necesară 
securitatea militarizată (iată ideea). Unii participanți 
consideră că UE nu ar trebui să se ocupe de 
chestiuni de apărare și că este mai bine ca statele 
membre să se apere cu sprijinul NATO (iată   ideea)  . 

Există preocupări larg împărtășite în materie de 
securitate cu privire la Rusia pe platformă, cum ar fi 
amenințarea cu dezinformarea și influența și 
influența Rusiei asupra țărilor europene (iată ideea 
și evenimentul), precum și puncte de vedere care 
exprimă necesitatea de a elabora politici comune 
(iată   ideea  ). 

Discutând despre securitatea internă în UE, unii 
contribuitori ridică necesitatea de a combate diferite 
tipuri de amenințări, cum ar fi atacurile cibernetice 
printr-o coordonare sporită în materie de securitate 
cibernetică (iată ideea) și multiplele forme de 
terorism cu programe coordonate de combatere a 
terorismului (a se vedea exemplul de eveniment). În 
plus, acestea subliniază importanța prevenirii 
radicalizării și polarizării societăților europene, de 
exemplu prin crearea unei rețele de sensibilizare cu 
privire la radicalizare pentru a face schimb de bune 
practici (iată   ideea   și   ideea  ). 

Coordonarea la nivelul UE este, de asemenea, 
sugerată forțelor de poliție pentru a asigura 
egalitatea și colaborarea uniformă între statele 
membre (iată ideea). În acest sens, participanții au 
sugerat introducerea unui program Erasmus militar 
și polițienesc pentru a consolida loialitatea față de 
UE și pentru a facilita schimbul de bune practici (iată
ideea și ideea). Idei similare sunt discutate, de 
asemenea, sub tema UE în lume. 

Ca o ultimă componentă de idei, există mai multe 
apeluri la platformă pentru a facilita urmărirea 
penală și aplicarea legii la nivel național (a se vedea 
exemple de ideiși idei), de exemplu prin adoptarea 
unui cod penal unificat (iată ideea). Având în vedere 
libertatea de circulație în cadrul UE, unii cetățeni 
susțin înființarea unei agenții europene care să 
consolideze colaborarea între statele membre în 
lupta împotriva terorismului și a criminalității 
organizate (iată ideea și ideea). Un participant 
observă, de asemenea, pericolul reprezentat de 
vânzările ilegale de arme (iată ideea). Consolidarea 
Europol, agenția europeană deja existentă pentru 
combaterea criminalității internaționale și a 

© Kantar Public 2022 65

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250


terorismului, este, de asemenea, avută în vedere de 
unii participanți (iată   ideea)  .

ValorileUE
Importanța și centralitatea susținerii valorilor 
europene sunt reiterate adesea pe platformă (iată 
exemplul unei idei). Un grup de idei de pe platformă 
discută ce înseamnă să fii european și valorile pe 
care UE ar trebui să le întruchipeze și să le 
promoveze (de exemplu, a se vedea ideea și 
evenimentul). În special, mai mulți cetățeni 
menționează principiile demnității umane, libertății, 
egalității, democrației, statului de drept, drepturilor 
omului, pluralismului, justiției, solidarității (a se 
vedea evenimentul) și parității de gen, printre altele, 
ca constituind sistemul de valori al Uniunii 
Europene, și consideră că acestea ar trebui să 
ghideze politicile sale. Ca atare, o propunere foarte 
aprobată implică introducerea unui mecanism de 
revizuire privind democrația, statul de drept și 
drepturile fundamentale în UE (iată   ideea)  . 

Cetățenii se referă, de asemenea, la rădăcinile 
comune, precum și la particularitățile eterogene care
caracterizează fiecare stat membru (iată un exemplu
de   idee   și   idee  ). 

Unii contribuitori discută, de asemenea, necesitatea 
unei Constituții europene pentru a defini în mod clar 
un set de valori europene fundamentale care trebuie
respectate în UE (iată un exemplu de   idee  ). 

O serie de discuții se axează pe locul religiei și al 
valorilor religioase în Europa, cu discuții privind rolul 
valorilor creștine și necesitatea de a le proteja (iată 
ideea și   evenimentul)  , dar solicită, de asemenea, 
respectarea diversității culturale și religioase în 
Europa (iată ideea). Cu referire la creștinism, un 
eveniment a explorat modul în care țările est-
europene reconciliază manifestările religioase 
publice cu toleranța față de alte religii și credințe. 
Religia și relevanța acesteia în Uniunea Europeană 
de astăzi au fost abordate în cadrul unei reuniuni 
interconfesionale de la Dublin (a se vedea 
evenimentul). În aceeași notă, participanții susțin că 
problemele etice din ce în ce mai divergente ar 
trebui abordate prin dialoguri interreligioase și 
perspective interculturale (iată exemplul unei   idei  ). 

Propunerile recente au ridicat, de asemenea, 
problema antisemitismului ca o amenințare majoră 
la adresa cetățenilor din comunitățile evreiești din 
multe țări, care au înregistrat o creștere a atacurilor 
și a violenței (iată   ideea  ).

Lobby-ul și corupția
Ca și în cazul subiectului „Democrația europeană”, 
unii contribuitori s-au concentrat pe chestiuni legate 
de lobby și corupție. Există sugestii de îmbunătățire 
a reglementării și transparenței activităților de lobby 
de către interesele private (iată ideea) și de limitare 
a influenței acesteia asupra politicii UE (iată un 
exemplu de idee). Alți participanți au discutat despre
modalitățile de combatere a corupției în cadrul 
instituțiilor UE, despre utilizarea fondurilor UE și 
despre protecția avertizorilor de integritate (iată un 
exemplu de idee). Un participant a sugerat 
introducerea unei Comisii pentru adevăr și 
reconciliere care să trateze presupusele încălcări ale
tratatelor UE de către funcționarii UE (iată   ideea)  . 

Pe lângă combaterea corupției la nivelul instituțiilor 
UE, există unele solicitări ca UE să verifice 
imparțialitatea administrațiilor publice naționale 
pentru a combate favoritismul și arbitrarul (iatăideea 
și evenimentul) sau pentru a combate corupția 
judiciară (iată ideea). Contribuitorii solicită UE să ia 
măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale și a 
corupției în statele membre (iată un exemplu de 
idee). În plus, unii contribuitori și-au exprimat 
indignarea că nu au putut avea procese judiciare 
echitabile (iată   ideea)  .

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
Noi idei au discutat din ce în ce mai mult probleme 
de securitate și de protecție a frontierelor. Tema 
apărării a fost discutată nu numai în ceea ce 
privește crearea unei armate europene (iată 
exemplul unei idei), ci și în legătură cu invazia rusă 
din Ucraina, cu multe apeluri de consolidare a 
valorilor democratice ale Europei (iată ideea) și de 
sprijinire a Ucrainei. Ca atare, unii participanți au 
susținut extinderea sistemului de apărare al UE (iată
un exemplu de idee). De asemenea, a fost discutată
aderarea Ucrainei la UE (iată   ideea)  . 

În afară de aceasta, contribuțiile au acoperit teme și 
subteme abordate în ultimul raport publicat. 

Drepturile LGBTIQ (iată un exemplu de idee), 
egalitatea de gen (iată un exemplu de idee), 
discriminarea persoanelor cu handicap (iată ideea) 
și minoritățile (a se vedea evenimentul) au fost 
adesea abordate în ideile prezentate pe platformă, 
alături de valorile UE (iată un exemplu de   idee)  . 

Sub tema drepturilor și libertăților civile, unii 
participanți au solicitat o mai mare respectare a 
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libertății de exprimare, cu o propunere de facilitare a 
acoperirii independente a mass-mediei (iată un 
exemplu de   idee  ). O altă contribuție a pledat pentru 
o mai mare libertate de purtare a armelor (iată 
ideea). 

În ceea ce privește drepturile sociale, a fost 
discutată și tema demografiei, solicitând 
introducerea unor politici de sprijinire mai bună a 
familiilor (iată ideea). O idee a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a elabora politici eficiente
de combatere a lipsei de adăpost (iată   ideea)  . 

Subiectele justiției și ale aplicării legii (iată un 
exemplu de idee) au fost dezbătute în mare măsură.
În ceea ce privește justiția, participanții au discutat 
chestiuni legate de evaziunea fiscală și dumpingul 
social (iată ideea), precum și de funcționarea 
defectuoasă a sistemelor de justiție, precum și de 
propuneri avansate care vizează integrarea 
sistemelor de justiție europene, inclusiv posibilitatea 
executării unei pedepse într-o altă țară a UE (iată 
ideea).
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 Figura 17 – Subiectul hărții mentale Valori și drepturi, statul de drept, partea 1 

Valori și 
drepturi, 
statul de 
drept, 
securitate

Protejarea și apărarea drepturilor și libertăților omului
Consolidarea caracterului executoriu al instrumentelor privind 

drepturile omului în ordinea juridică a UE
Protejarea confidențialității și a datelor cu caracter personal
Limitarea utilizării datelor biometrice pentru supraveghere
Susținerea libertății de conștiință și a libertății de exprimare
Combaterea discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate 

de ură
Asigurarea libertății presei și a mass-mediei, combătând totodată 

dezinformarea
Asigurarea drepturilor economice și sociale
Punerea în aplicare a drepturilor copiilor în procesul de elaborare a 

politicilor
Protejarea drepturilor animalelor și eliminarea practicilor abuzive și 

crude în creșterea intensivă a animalelor
Având în vedere măsurile COVlD-19, se asigură dreptul la liberă 

circulație și se previne discriminarea
Asigurarea dreptului la plăți în numerar
Standardizarea drepturilor electorale în toate statele membre
Legalizarea canabisului

Drepturi și 
libertăți

Combaterea corupției la nivel național și la 
nivelul UE și consolidarea reglementărilor 
privind activitățile de lobby

Creșterea transparenței și a responsabilității 
procesului decizional al UE

Actul de combatere a evaziunii fiscale în 
statele membre

Combaterea favoritismului și a arbitrarului în 
administrațiile publice naționale

Lobby-ul și corupția

Societate incluzivă
Asigurarea libertății de discriminare
Punerea în aplicare a egalității de gen și 

consolidarea reprezentării femeilor
Creșterea incluziunii persoanelor cu handicap prin 

eliminarea barierelor și combaterea discriminării
Promovează drepturile LGBTQ și recunoaște 

căsătoriile între persoane de același sex în toate 
statele membre

Contra Ageism
Strategii avansate pentru incluziunea minorităților, 

cum ar fi populația romă
Consolidarea drepturilor sexuale și reproductive vs 

anti-avort pro-viață
În ceea ce privește migrația: asigurarea unor politici 

de integrare eficace și combaterea dezinformării 



Figura 18 – Subiectul hărții mentale Valori și drepturi, statul de drept, partea 2 

Valori și 
drepturi, 
statul de 
drept, 
securitate

Securitate

Înființarea unei armate europene de apărare
Înființarea unei agenții europene de combatere a criminalității 

organizate și a terorismului
Integrarea și asigurarea interoperabilității armatelor naționale
Înființarea unei forțe de poliție europene
Adoptarea unei poziții dure împotriva Rusiei față de dezinformare și 

amenințări militare
Abordarea provocărilor în materie de securitate nemilitară, cum ar fi 

atacurile cibernetice și radicalizarea
Combaterea vânzării ilegale de arme
Facilitarea urmăririi penale transfrontaliere în cadrul UE
Acordarea de sprijin Ucrainei prin mijloace militare și diplomatice în 

contextul agresiunii Rusiei
Consolidarea protecției frontierelor UE

Valorile UE

Necesitatea unei dezbateri privind locul religiei în 
societățile europene

Adoptarea de măsuri preventive de radicalizare și 
polarizare în societățile europene

Fundamentul valorilor europene care trebuie 
respectate într-o Constituție europeană

Lăsați sistemul de valori al Uniunii Europene să 
ghideze politicile: drepturile omului, libertatea, 
egalitatea, democrația etc. 

Angajarea în probleme etice divigente prin dialoguri 
interreligioase și partajarea perspectivei 
interculturale

Protejarea statului de 
drept

Stabilirea unei viziuni comune și a unei instituții 
pentru protejarea internă a statului de drept

Eliminarea unanimității necesare pentru un 
proces decizional mai democratic

Asigurarea respectării statului de drept 
democratic de către statele membre și 
luarea de măsuri punitive atunci când 
principiile democratice sunt încălcate

Numirea Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
calitate de gardian pentru democrație și 
statul de drept

Sprijinirea organizațiilor societății civile ca 
modalitate de consolidare a statului de 
drept democratic

Apărarea valorilor UE și a statului de drept în 
fața opoziției Rusiei și Chinei

Scepticii UE solicită desființarea legislației 
europene și a aparatului UE



7.
Transformarea

digitală
Tema transformării digitale a generat 1.072 de idei, 
1.184 de comentarii și 390 de evenimente, având un
total de 2.646 de contribuții. Contribuțiile, în general,
subliniază necesitatea transformării digitale în ceea 
ce privește viitoarea economie, colaborare, sănătate
și alte domenii ale vieții. Cu toate acestea, acestea 
au evidențiat, de asemenea, mai multe provocări 
legate de transformarea digitală, cum ar fi 
considerentele etice, decalajul digital în creștere, 
deficiențele GDPR și amenințările cibernetice. În 
acest sens, prin intermediul temelor cele mai 
întâlnite, contribuitorii au exprimat necesitatea nu 
numai de a investi în educația digitală și de a 
promova competențele digitale, ci și de a investi în 
inovarea digitală și de a avansa către o Europă 
suverană din punct de vedere digital. Diferitele idei 
pot fi grupate în funcție de următoarele teme: 

• Educație și formare: competențe digitale 

• Suveranitatea și etica digitală 

• Digitalizarea globală a societății 

• Instrumente digitale europene: digitalizarea 
serviciilor publice 

• Date digitale 

• Securitatea cibernetică 

• Drepturile digitale și incluziunea 

• Poluare, durabilitate și durabilitate 

• Digitalizarea economiei 

• Sănătate digitală 
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Evenimente
Evenimentele recente organizate sub tema 
„Transformarea digitală” au reflectat dezbaterea 
privind crearea unei transformări digitale echitabile 
și echilibrate în UE. Într-un eveniment din Suedia, 
elevii de liceu au discutat despre lipsa 
echipamentelor electronice moderne în școli, 
nivelul scăzut de înțelegere a noilor tehnologii în 
rândul persoanelor în vârstă și necesitatea 
conexiunilor la internet de mare viteză peste tot în 
UE (a se vedea evenimentul). 

Un atelier în orașul maghiar Pécs, organizat de 
universitatea locală, a discutat dilemele etice legate
de reglementarea și utilizarea IA. Atelierul a constat
într-o sesiune inițială de brainstorming, urmată de o
prezentare a ideilor și de traducerea ulterioară a 
acestora în propuneri mai concrete (a se vedea 
evenimentul). 

Un eveniment dedicat decalajului digital a fost 
organizat în regiunea franceză Bretania (a se 
vedea evenimentul), în timp ce tema invaziei ruse a
Ucrainei a fost un punct central al unei discuții 
despre suveranitatea digitală europeană care a 
avut loc în orașul francez Agen sub titlul „Digital: 
cel mai rău și cel mai bun din lume (vezi 
evenimentul).

Educație și formare: 
competențe digitale
Una dintre cele mai recurente grupuri de idei de pe 
platformă sub tema „Transformarea digitală” se 
referă la necesitatea de a oferi cetățenilor UE 
competențele și instrumentele necesare pentru a se 
dezvolta și a reuși într-o lume din ce în ce mai 
digitală. O serie de idei de pe platformă pledează 
pentru eforturi cuprinzătoare la nivelul UE în materie
de alfabetizare digitală în toate țările UE, deoarece 
dezvoltarea și promovarea competențelor digitale 
este considerată o prioritate de vârf pentru 
economie (iată un exemplu de idee). Participanții 
menționează în special necesitatea de a dezvolta 
competențele digitale ale tinerilor din toate statele 
membre ale UE pentru a le îmbunătăți capacitatea 
de inserție profesională (iată un exemplu de idee). 
Consolidarea competențelor digitale și crearea 
capacității de a naviga în societatea digitalizată nu 
numai că au beneficii economice, ci sunt, de 
asemenea, considerate din ce în ce mai mult ca o 
condiție prealabilă pentru asigurarea unui acces mai
larg la educație, cultură și servicii publice importante
(iată un exemplu de idee). Ideile sugerează să se 

înceapă la nivelul școlii primare și să se continue de-
a lungul parcursului educațional (iată un exemplu de
idee și eveniment), inclusiv în rândul populației în 
vârstă (iată exemplul de eveniment, exemplu de 
idee). Un contribuitor face referire la Agenda UE 
pentru competențe și la Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și solicită o punere în 
aplicare accelerată a acestuia în ceea ce privește 
competențele digitale, în special având în vedere 
pandemia de COVID-19 (iată ideea). Pe lângă 
formarea competențelor digitale, există cereri de 
formare privind pericolele pe care le prezintă 
internetul, cum ar fi videoclipurile false profunde și 
educarea cu privire la metodele de prevenire a 
fraudei online (iată un exemplu de idee). Unii 
contribuitori exprimă necesitatea ca legislația UE 
privind educația digitală să protejeze minorii în 
spațiul virtual și să asigure o educație de înaltă 
calitate (iată   ideea)  . 

O temă discutată în mod egal în domeniul educației, 
culturii, tineretului și sportului, e-learning-ul în 
contextul crizei sanitare a devenit o temă recurentă 
printre contribuții, cu un apel comun pentru 
creșterea investițiilor și eforturile de stimulare a 
digitalizării educației (iată un exemplu de idee). 
Dincolo de infrastructura hardware, contribuitorii 
propun crearea unei platforme europene unice de 
învățare la distanță (iată un exemplu de idee și 
idee), dezvoltarea unor instrumente pedagogice 
virtuale și imersive (iată   ideea)   sau a unui portal web
comun pentru certificatele digitale online (iată un 
exemplu de idee). În acest sens, contribuitorii 
sugerează, de asemenea, promovarea în continuare
a carierelor științifice (iată un exemplu de idee și 
eveniment) și dezvoltarea de programe de cercetare
științifică pentru tinerii studenți, investind în domeniul
digital și al inovării (iată ideea).

Suveranitatea și 
eticadigitală
Tema suveranității digitale apare frecvent și mai 
multe idei de a investi în software cu sursă deschisă,
în special, au primit un număr mare de aprobări. 
Ideile prezentate pe platformă pentru a stimula 
suveranitatea digitală se concentrează asupra 
independenței strategice a Europei în ceea ce 
privește hardware-ul, software-ul și platformele de 
comunicare socială, cu mai multe apeluri de 
consolidare și promovare a rezilienței și 
independenței software-ului, precum și a investițiilor 
în inovare (iată un exemplu de idee și idee). O serie 
de idei necesită investiții în software-ul european cu 
sursă deschisă din motive egalitare și o cooperare 
sporită între statele membre (a se vedea exemplul 
unei idei puternic aprobate), dar și pentru a obține o 
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autonomie digitală mai mare (iată un exemplu de 
idee). O subtemă a ideilor implică promovarea 
dezvoltării și producției digitale a UE, luând măsuri 
cu privire la monopolurile industriei web (iată un 
exemplu de idee și idee) față de alți actori, cum ar fi 
SUA sau China. Ca și în cazul altor subiecte, 
contribuitorii promovează ideea de platforme media 
digitale deținute de Europa și de lider, cum ar fi o 
platformă europeană de streaming (iată un exemplu 
de idee). Un contribuitor discută necesitatea ca Actul
legislativ privind serviciile digitale (DSA) și Actul 
legislativ privind piețele digitale (DMA) să meargă 
mai departe pentru a reduce poziția hegemonică a 
giganților digitali din afara UE. Pentru a stimula 
suveranitatea digitală a UE, contribuitorul solicită 
încurajarea inovării prin modalități de investiții în 
întreprinderi nou-înființate cu potențial ridicat la nivel
european și într-un cloud suveran, printre altele (iată
ideea). Această cerere de autonomie strategică 
pentru Uniunea Europeană în domeniul digital și un 
model european pentru digitalizare reprezintă, în 
egală măsură, una dintre ideile prezentate de un 
program de participare civilă și de un forum 
organizat de Observatorul Germania-Italia-Europa (a
se vedea   evenimentul)  . 

Pe lângă suveranitatea în ceea ce privește software-
ul digital, alți contribuitori promovează în mod 
specific necesitatea ca UE să obțină suveranitatea 
în ceea ce privește hardware-ul (a se vedea 
evenimentul). De exemplu, una dintre ideile cele mai
susținute sugerează dezvoltarea și promovarea 
producției proprii de cipuri a Europei (iată ideea), o 
altă idee menționează în mod specific dependențele 
de metalele de specialitate (iată ideea). Un 
contribuitor descrie un SmartPhone european 
suveran și ecologic fabricat integral în UE (iată 
ideea). 

În centrul cererilor de suveranitate digitală se află 
necesitatea de a investi în inovare și cercetare, cu 
mai multe mențiuni privind centrele europene de 
inovare digitală (iată un exemplu de idee). Pentru ca
suveranitatea digitală și sustenabilitatea să devină 
centrale în cadrul unei politici digitale europene, un 
contribuitor sugerează corelarea strânsă a finanțării 
UE cu proiectele de transformare digitală, durabilă și
cu zonele europene de liber schimb digital (iată 
ideea). 

O linie suplimentară de idei pune un accent puternic 
pe aspectul etic. În mod specific, contribuitorii 
doresc să consolideze suveranitatea digitală a UE 
pentru a fi pe deplin în conformitate cu valorile, 
standardele, transparența și etica europene (iată un 
exemplu de   idee)  . Contribuitorii exprimă necesitatea 
ca UE să fie lider în ceea ce privește digitalizarea, 
inclusiv în ceea ce privește legislația științifică și 
tehnologică (iată ideea). În plus, ideea cea mai 
susținută în acest subiect necesită o digitalizare 
echitabilă, bazată pe drepturile omului, inclusiv 

drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor (iată ideea), 
precum și o invitație de a proteja libertatea de 
exprimare prin acțiuni împotriva formelor de discurs 
de incitare la ură și de răspândire a știrilor false (a 
se vedea   evenimentul  ).

Digitalizarea globală a 
societății
Obiectivul general al contribuțiilor pe tema 
transformării digitale este pentru digitalizarea sporită
a unei varietăți de domenii ale societății UE, 
mergând mână în mână cu eforturile de inovare 
necesare. În acest sens, contribuitorii fac referire la 
deceniul digital și solicită o accelerare, monitorizând 
îndeaproape progresele înregistrate de statele 
membre (iată un exemplu de idee). O varietate de 
participanți sugerează, de asemenea, o tranziție 
digitală cu idei privind digitalizarea transportului 
public în UE, cu un permis de transport electronic 
comun (iată ideea). Alții discută despre digitalizare în
ceea ce privește agricultura (a se vedea exemplul 
de eveniment), justiția în UE (a se vedea exemplul 
de eveniment) sau în cadrul realizării unei economii 
durabile și mai ecologice (a se vedea exemplul de 
eveniment). 

O subtemă se referă la votul digital, în care o serie 
de contribuitori de pe platformă subliniază avantajele
votului electronic, precum și avantajele semnăturilor 
electronice (iată ideea), în special în contextul 
pandemiei (iată un exemplu de idee). Această 
întrebare a fost analizată din punctul de vedere al 
eficienței, siguranței și inovării, nu din perspectiva 
consolidării democrației. Cu toate acestea, există 
unele puncte de vedere opuse în comentarii, care 
subliniază o serie de dezavantaje ale votului 
electronic. Contribuitorii sugerează aplicarea 
tehnologiei blockchain sau crearea propriului sistem 
de corespondență foarte criptat al Europei, ca un 
posibil mijloc de asigurare a securității votului digital 
în UE. 

În special în ceea ce privește inovarea digitală, ideile
prezentate pe platforma privind creșterea digitală 
pledează în primul rând pentru creșterea rolului UE 
în dezvoltarea în continuare a instrumentelor de 
inteligență artificială (IA). Un apel la un efort 
concertat de cooperare este exprimat într-o idee 
pentru un departament european de cercetare în 
domeniul IA (iată ideea). Pentru unii contribuitori, IA 
este o componentă esențială pentru stimularea 
creșterii economice și a bogăției în UE (iată un 
exemplu de   idee  ). 

Se remarcă un apel comun pentru o mai mare 
planificare și reglementare în ceea ce privește 
posibilitățile actuale de IA și sistemele de luare a 
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deciziilor algoritmice pentru a reduce la minimum 
riscurile, a spori securitatea și accesibilitatea (iată un
exemplu de idee, a se vedea exemplul de 
eveniment). Necesitatea unei acțiuni legislative este 
exprimată pentru a reduce la minimum riscurile 
asociate tehnologiilor de inteligență artificială (a se 
vedea exemplul de   eveniment)   și pentru a respecta 
drepturile fundamentale. Un exemplu în acest din 
urmă caz este solicitarea de includere pe listă a 
utilizărilor interzise ale IA, cum ar fi supravegherea 
algoritmică a lucrătorilor (a se vedea evenimentul). 
O idee mult susținută în cadrul acestei teme discută 
o IA etică și sugerează o legislație care să conțină 
riscurile IA, să reglementeze utilizarea datelor și să 
evite inegalitățile (iată   ideea  ). 

Cu toate acestea, beneficiile IA, de exemplu, pentru 
sectorul public sau pentru serviciile medicale de 
urgență sunt evidențiate de unii contribuitori (iată un 
exemplu de idee). Cu toate acestea, alți contribuitori 
sunt mai ezitanți și subliniază riscul viitor de a crea 
IA superioară creierului uman (iată un exemplu de 
idee). 

O altă idee foarte susținută discută necesitatea de a 
se asigura că platformele majore de finanțare 
participativă pot fi accesate din toate statele membre
(iată   ideea)  . 

Unele idei discută, de asemenea, dezavantajele 
(potențiale) ale digitalizării societății, cum ar fi 
excluderea persoanelor mai puțin conștiente de 
mediul digital, presiunile asupra mediului, 
dezumanizarea, robotizarea și monitorizarea și 
supravegherea sporită a persoanelor (iată un 
exemplu de idee și idee). Contribuitorii doresc ca 
aceste consecințe negative ale digitalizării să fie 
investigate. În acest sens, unele contribuții doresc 
ca legislația să fie actualizată în lumina digitalizării 
tot mai mari a societății (iată un exemplu de   idee  ).

Instrumentele digitale 
europene – digitalizarea 
sectorului public
O serie de contribuitori sugerează digitalizarea 
guvernanței și a sectorului public în cadrul UE 
pentru a permite interoperabilitatea și e-guvernarea 
(iată un exemplu de idee și idee  ,   a se vedea 
evenimentul). Cetățenii propun o serie de 
instrumente tehnologice și digitale specifice pentru 
cetățenii europeni. Subtema unificării digitale a UE 
este discutată pe scară largă (iată ideea), cu un apel
la o mai bună armonizare la nivel european prin 
adoptarea unor instrumente digitale comune: de 
exemplu, o rețea socială europeană dedicată pentru 
exprimarea opiniei publice (iată ideea), de exemplu, 

prin crearea unui cadru care să ajute toate țările UE 
să colaboreze în proiecte informatice. Această idee 
este dezvoltată în continuare cu mai multe sugestii 
pentru toate portalurile digitale care cuprind nevoile 
de implicare a cetățenilor și de identificare a vieții de
zi cu zi (iată   ideea  ). 

O gamă largă de idei discută crearea cetățeniei 
digitale cu idei pentru o identificare la nivel european
prin intermediul unui ID digital (iată un exemplu de 
idee și idee) sau al unor sisteme de identificare 
foarte sigure (UE), de exemplu bazate pe utilizarea 
unui cod de amprente digitale (iată un exemplu de 
idee). În mod similar, contribuitorii sugerează un 
portofel digital european cu toate documentele pe 
suport de hârtie înlocuite de documente digitale (iată
ideea). 

O altă categorie de contribuții se axează pe serviciile
electronice europene: de exemplu, cu un furnizor 
european unic de identitate de conectare pentru 
asigurarea accesului la serviciile publice (iată ideea),
necesitatea de a armoniza standardele și de a crea 
un cont unic de autentificare la nivel european (iată 
ideea). De asemenea, există o propunere de 
introducere a unui „card digital de servicii 
transfrontaliere al UE” pentru a simplifica accesul la 
servicii publice și de urgență pentru cetățenii care 
locuiesc în regiuni transfrontaliere (iată ideea). 
Dezvoltarea de instrumente și servicii digitale, cum 
ar fi o identitate digitală pentru UE, crearea unei 
aplicații europene sau introducerea unui pașaport 
digital european a fost discutată, de asemenea, în 
cadrul unor evenimente (a se vedea exemplul de 
eveniment).

Date digitale
În ceea ce privește tema datelor digitale, 
contribuitorii subliniază progresele înregistrate până 
în prezent, menționând că UE este un lider în 
protecția persoanelor în lumea digitală. Cu toate 
acestea, se solicită îmbunătățiri suplimentare în 
acest domeniu (a se vedea exemplul de eveniment, 
a se vedea exemplul de   idee)  . De exemplu, 
sugestiile se concentrează pe modificarea legilor 
GDPR pentru a facilita refuzarea colectării online a 
datelor cu caracter personal (iată un exemplu de 
idee). O altă contribuție necesită reglementări mai 
clare în ceea ce privește GDPR și datele angajaților 
(vezi ideea). În același timp, contribuțiile multiple 
necesită o legislație mai inteligibilă, fără a împovăra 
utilizatorii cu solicitări constante de consimțământ 
(iată un exemplu de idee). Sugestiile includ luarea în
continuare a RGPD și trecerea la o autonomie 
sporită a datelor pentru cetățenii UE (iată un 
exemplu de   idee)  . Mai mulți contribuitori solicită ca 
geoblocarea să fie restricționată sau interzisă (iată 
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un exemplu de idee), armonizarea sistemelor de 
protecție a datelor în întreaga UE și introducerea 
unui cloud personal pentru cetățenii UE (iată   ideea  ).

Securitate cibernetică
În general, există un apel recurent la cooperare la 
nivel european, în ceea ce privește infrastructura, 
cunoștințele și resursele umane, pentru a consolida 
securitatea cibernetică în UE (iată un exemplu de 
idee și   idee)  . 

O serie de idei sugerează consolidarea protecției 
împotriva criminalității informatice, în primul rând 
prin creșterea securității rețelelor, care, pentru mulți 
contribuitori, merge mână în mână cu o suveranitate
digitală sporită (iată un exemplu de idee). În plus, 
transparența și responsabilitatea sistemelor de date 
ar trebui îmbunătățite (iată un exemplu de idee). Ca 
parte a unei propuneri cu cinci piloni, pe baza 
recomandărilor ENISA privind riscurile dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor (IoT), contribuitorii 
sugerează crearea unei etichete UE pentru orice 
produs IoT care să asigure că dispozitivul 
îndeplinește cerințele minime de siguranță și 
performanță pe internet, împreună cu reglementările
de revizuire și control ale producătorului pentru 
software-ul terț (iată ideea). Se sugerează, de 
asemenea, o formă de inspecție pentru a se asigura 
că aplicațiile sunt sigure prin intermediul unei 
Autorități europene de inspecție a securității rețelelor
(iată   ideea)  . 

Terorismul cibernetic este discutat în egală măsură, 
cu mai multe sugestii pentru o abordare centralizată 
a UE pentru apărarea UE, a cetățenilor și a 
întreprinderilor sale în cazul amenințărilor online 
(iată un exemplu de idee). Sugestiile variază de la o 
armată cibernetică europeană (iată ideea) până la 
extinderea domeniului de aplicare al agenției ENISA 
la un Centru european de apărare cibernetică (iată 
ideea). Unii contribuitori consideră că UE are un rol 
de lider în adoptarea unui tratat global privind 
securitatea cibernetică, pe baza exemplului 
Convenției de la Budapesta din 2001 (iată   ideea)  . 

Pe lângă strategiile defensive, există mai multe 
sugestii de acțiune legislativă, de exemplu în 
favoarea introducerii unei legislații la nivelul UE 
pentru protejarea vieții private a cetățenilor (iată 
ideea). O serie de contribuții subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a introduce reglementări 
privind platformele de comunicare socială pentru a 
combate dezinformarea, știrile false și pentru a 
obține suveranitatea datelor (iată un exemplu de 
idee). Un astfel de regulament ar putea fi 
protocoalele de identificare a rețelei digitale 
verificate de o autoritate europeană pentru a evita 

defăimarea, hărțuirea digitală sau divulgarea de 
informații false (iată ideea). Un contribuitor 
consideră că Parchetul European (EPPO) are un rol 
în consolidarea acțiunii europene împotriva 
criminalității informatice și sugerează extinderea 
competențelor acestora la criminalitatea informatică 
transfrontalieră (iată   ideea  ). 

În plus, există un apel pentru o mai bună protecție a 
consumatorilor într-un mediu online (iată un exemplu
de idee), de exemplu, facilitând pe viitor ca aceștia 
să se răzgândească în ceea ce privește achizițiile.

Drepturile digitale și 
incluziunea
Există mai multe provocări identificate cu o societate
digitală sporită, în funcție de contribuitori. Una dintre 
preocupările care rezultă din contribuții este 
decalajul digital care afectează grupurile vulnerabile.
O discuție online, de exemplu, a discutat 
digitalizarea sporită a societății noastre și, ca un 
corolar, excluderea tot mai mare a anumitor grupuri 
de populație, „perdanții digitalizării” (a se vedea 
evenimentul). 

Prin urmare, contribuitorii subliniază necesitatea de 
a garanta accesul gratuit și incluziv la spațiul și 
conținutul digital, de exemplu prin apeluri la servicii 
și aparate digitale accesibile și la prețuri accesibile 
(iată un exemplu de   idee   și   idee  ). Alții sugerează că 
accesul digital ar trebui recunoscut ca o necesitate 
de bază prin asigurarea unei finanțări sistemice la 
nivel european sau național pentru furnizarea de 
servicii digitale (iată un exemplu de idee și idee). 
După cum s-a menționat anterior, mai multe idei 
sugerează creșterea nivelului de alfabetizare digitală
și de educație a grupurilor de populație tinere și în 
vârstă pentru a promova coeziunea digitală (iată un 
exemplu de idee și de   eveniment  ). Un contribuitor 
propune introducerea unui mecanism de 
monitorizare pentru a asigura o digitalizare 
echitabilă și egală și dobândirea de competențe 
digitale (iată ideea). 

O altă componentă substanțială de idei subliniază 
mai precis inegalitatea digitală dintre zonele urbane 
și cele rurale: îmbunătățirea conectivității digitale și a
accesului la servicii publice și private esențiale sunt 
unele dintre propunerile cele mai discutate în cadrul 
acestei teme (a se vedea evenimentul). 

În ceea ce privește drepturile digitale, unii 
contribuitori ar dori să vadă o limitare sau o reducere
a publicității pe canalele mass-media digitale (iată 
un exemplu de idee), în timp ce alții doresc, în 
interesul libertății de informare, să vadă canalele de 
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plată eliminate și să pună la dispoziție informații în 
mod liber, fără a fi necesară nicio plată (iată   ideea)  . 

O contribuție necesită o abordare care să țină 
seama de dimensiunea de gen în ceea ce privește 
digitalizarea, cu sugestii pentru un cadru juridic de 
combatere a violenței digitale și un apel de 
promovare a unui design digital favorabil genului 
(iată ideea). În plus, contribuitorii ridică necesitatea 
de a spori spiritul antreprenorial al femeilor și de a 
promova competențele digitale în rândul femeilor (a 
se vedea   evenimentul)  . Apelul pentru creșterea 
echității de gen în tehnologie a fost, de asemenea, 
discutat în cadrul atelierului YEP (a se vedea 
evenimentul)

Poluare, durabilitate și 
durabilitate
În mai multe cazuri, contribuitorii leagă digitalizarea 
de o societate mai durabilă. De exemplu, există o 
cerere de introducere a unui pașaport digital al 
produsului pentru a promova consumul local și 
economia circulară, accesibil prin intermediul 
codurilor QR, care să ofere informații privind 
originea produsului, compoziția, impactul asupra 
mediului, reciclarea și manipularea finală (iată 
ideea). 

Cu toate acestea, există o captură, deoarece 
digitalizarea contribuie în egală măsură la poluare, 
printre altele. Pentru a contracara acest lucru, 
contribuitorii solicită o digitalizare durabilă, cu o 
cercetare sporită în ceea ce privește impactul 
digitalizării asupra mediului și informarea 
consumatorilor cu privire la impactul produselor 
digitale asupra mediului (iată un exemplu de idee și 
de eveniment). Sugestii pentru o producție durabilă, 
de exemplu, o solicitare de a face centrele de date 
mai ecologice cu energii verzi (iată ideea) sau de a 
produce noi produse cu deșeuri electronice reciclate
sau alte alternative durabile (iată un exemplu de 
idee și idee). O altă componentă de idei se învârte 
în jurul deșeurilor digitale, solicitând, de exemplu, 
extinderea garanției produselor pentru bunurile 
digitale (iată ideea). În plus, se pune accentul pe 
echipamentele digitale durabile, reparabile și 
produse în mod echitabil și etic, care ar putea fi 
promovate, de exemplu, cu taxe mai mici (iată 
ideea). 

Unii contribuitori se concentrează pe extinderea 
durabilității și a accesibilității nu numai la 
dispozitivele digitale, ci și la infrastructurile digitale, 
precum și pe dezvoltarea orașelor inteligente (iată 
un exemplu de idee). O altă categorie de idei în 
acest sens propune promovarea dezvoltării de 

tehnologii accesibile și durabile prin investiții în 
tehnologii low Tech (iată   ideea)  .

Digitalizarea economiei
În conformitate cu o temă dezvoltată și sub tema 
„Economie mai puternică, justiție socială și locuri de 
muncă”, un număr mare de idei solicită adoptarea 
economiei digitale și a unei piețe digitale unice (iată 
un exemplu de idee). Contribuitorii, de exemplu, au 
discutat despre punerea în aplicare a unei platforme 
blockchain a UE (iată un exemplu de idee și idee). 
Este menționată, de asemenea, ideea unui program 
privind piața unică digitală pentru promovarea 
comerțului electronic, precum și modalități de 
consolidare a capacității IMM-urilor de a utiliza 
instrumente digitale și tehnologii avansate (iată 
ideea). 

Alți contribuitori discută, de asemenea, despre 
criptomonede cu solicitări ca guvernele să adopte 
criptomonede pentru a beneficia și a dezvolta o 
societate digitală și activă din punct de vedere 
economic (iată un exemplu de idee), sau să solicite 
o criptomonedă europeană (iată ideea). 
Contraargumentele care discută necesitatea ca 
criptomonedele să fie reglementate sau interzise 
sunt, de asemenea, ridicate pe platformă (iată un 
exemplu de   idee  ). 

În plus, mai multe idei susțin introducerea unui euro 
digital ca metodă de plată sigură și convenabilă (iată
un exemplu de   idee  ). 

Un alt grup de idei încurajează investițiile și 
stimulează competitivitatea pieței digitale europene, 
prin promovarea unei strategii de digitalizare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (iată un 
exemplu de   idee  ) și prin îmbunătățirea condițiilor de 
piață pentru dezvoltarea întreprinderilor nou-
înființate în cadrul infrastructurilor digitale europene 
(iată ideea). În legătură cu aceasta, un contribuitor 
discută despre o digitalizare consolidată a 
economiei cu încasări digitale, o simplificare a 
tranzacțiilor digitale și a serviciilor bancare online 
mai accesibile prin telefon (iată   ideea  ).

Sănătate digitală
În cadrul temei sănătății digitale, o serie de idei de 
pe platformă propun măsuri concrete de 
îmbunătățire a sănătății cetățenilor în lumea digitală,
cum ar fi drepturile angajaților de a se deconecta de 
la locul de muncă (iată un exemplu de idee), 
introducerea unei zile libere pe platformele de 
comunicare socială (iată ideea), sănătatea mintală 

© Kantar Public 2022 75

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93824
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/176721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/188629


(iată un exemplu de idee) sau încurajarea formării 
digitale a tinerilor pentru a promova utilizarea 
sănătoasă și conștientă a tehnologiei. 

În acest sens, unul dintre contribuitori solicită o 
reglementare sporită a jocurilor pe calculator și 
video, în special a celor care vizează (și sunt 
populare cu) copii, deoarece unii dintre ei ar putea 
introduce modele de jocuri de noroc, printre altele 
(iată   ideea)  . 

De asemenea, discutată în domeniul sănătății, 
există un apel pentru integrarea digitală a sănătății 
în UE (iată un exemplu de idee) sau introducerea 
unui card european digital de asigurări sociale de 
sănătate (iată un exemplu de idee). Idei mai 
elaborate, sugerează crearea unei platforme unice 
pentru gestionarea electronică a sănătății – care ar fi
deosebit de interesantă pentru numeroșii europeni 
care utilizează posibilitățile de mobilitate 
transfrontalieră (iată un exemplu de idee). Această 
ultimă idee a fost extinsă la crearea certificatelor 
electronice ale UE (iată un exemplu de idee). Cu 
toate acestea, comentatorii ridică adesea preocupări
cu privire la confidențialitate și protecția datelor. 
Ideea unei platforme digitale europene în domeniul 
sănătății este adesea discutată în legătură cu 
vaccinările împotriva COVID-19 și cu pașaportul 
verde (iată un exemplu de   idee  ).

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
Ideile recente prezentate în cadrul temei 
„Transformarea digitală” au fost în concordanță cu 
cele evidențiate mai sus. 

Importanța garantării accesului egal la internet peste
tot în Europa și a asigurării unei digitalizări 
democratice s-a numărat printre ideile cel mai 
frecvent ridicate. Educația este văzută ca un factor-
cheie al digitalizării (iată un exemplu de idee). 
Inovarea tehnologică, susținută de politici la nivelul 
UE, într-un cadru instituțional și juridic european 
eficient, este considerată, în general, o modalitate 
de a sprijini o digitalizare echitabilă și favorabilă 
incluziunii a societății europene (iată un exemplu de 
idee). 

Atelierul de lucru din Ungaria cu privire la IA 
menționat mai sus a condus la o serie de propuneri, 
cum ar fi posibilitatea de a extinde utilizarea IA a fost
o altă propunere recurentă (iată ideea), iar stabilirea 
unui cadru juridic și instituțional pentru 
reglementarea utilizării IA a fost, de asemenea, 
menționată (iată ideea). Un alt eveniment din 

Bulgaria a discutat, de asemenea, necesitatea 
reglementării (iată   ideea)  . 

Pe lângă ideile care sprijină inovarea tehnologică, o 
serie de contribuții au necesitat o mai mare 
siguranță online, în special în ceea ce privește 
colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal 
(iată un exemplu de   idee  ). În acest sens, s-a 
discutat tema suveranității digitale pentru a se 
asigura că valorile europene, în special dreptul la 
viața privată, sunt respectate (iată ideea).
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Figura 19 – Harta mentală „Transformare digitală” Subiectul 1
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Figura 20 – Harta mentală „Transformare digitală” Subiectul 2
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8. Democrația
europeană

SubiectulDemocrației Europene a generat în total 
2.539 de idei, 4.606 comentarii și 1.060 de 
evenimente pe platforma digitală. Temele cele mai 
frecvent discutate sunt alegerile pentru Parlamentul 
European și restructurarea instituțiilor europene (sau
chiar federalizarea UE), urmate de o gamă largă de 
sugestii pentru creșterea participării cetățenilor și a 
cunoștințelor despre problemele europene și 
promovarea unei identități comune europene. 
Interacțiunile globale pe această temă sunt 
constructive și orientate spre viitor, chiar dacă unele 
interacțiuni și-au exprimat teama că UE riscă să facă
implozie din cauza tensiunilor, a populismului și a 
naționalismului. Deși observă o serie de suprapuneri
între diferitele teme și niveluri de angajament în 
general comparabile, contribuțiile au acoperit 
următoarele aspecte: 

• Alegerile pentru Parlamentul European 

• Federalizarea Uniunii Europene 

• Participarea cetățenilor și consultări 

• Reforme instituționale 

• Promovarea unei identități europene comune și
a unui spațiu public comun

• Protejarea și consolidarea democrației 

Evenimente
Sub acest subiect, mai mult de o treime din numărul 
total de evenimente închise începând cu 21 
februarie au avut loc în Italia. O majoritate 
covârșitoare a acestor evenimente au discutat tema 
federalizării UE, cum ar fi adunarea cetățenilor 
organizată în orașul Pavia, cu reprezentanți ai 
organizațiilor societății civile, ai partidelor politice, ai 
sectorului non-profit și ai industriei (a se vedea 
evenimentul). 

Alte evenimente au discutat chestiuni legate de 
democrația europeană din perspectiva tinerilor. În 
cadrul unui astfel de eveniment în orașul Montpellier,
Franța, tinerii participanți au prezentat diverse 
propuneri pentru a îmbunătăți în mod concret UE din
perspectiva tinerilor (a se vedea evenimentul). La un
eveniment de informare și comunicare organizat în 
România au participat elevi de liceu care au fost 
prezentați, la oportunitățile reprezentate de planul 
Next Generation EU și de platforma online privind 
Conferința privind viitorul Europei (a se vedea 
evenimentul). În cadrul evenimentului a fost stabilit 
un dialog între studenți, profesori și organizatori, în 
cadrul căruia studenții s-au concentrat pe viziunea 
lor asupra UE și asupra viitorului acesteia și în 
legătură cu războiul din Ucraina. 

O prelegere privind drepturile omului și democrația 
ca bază pentru cooperarea europeană a fost 
organizată în Suedia pentru o audiență compusă din
migranți din UE și din țări terțe (a se vedea 
evenimentul). În timpul prelegerii, participanții au 
făcut, de asemenea, schimb de vorbitori, în special 
cu privire la importanța votului la alegerile UE și la 
informarea cu privire la modul în care cetățenii UE 
pot contribui la UE. 

O atenție deosebită acordată jurnalismului și 
modului de raportare a afacerilor UE a fost 
trăsătura-cheie a mai multor evenimente organizate 
în Croația. La Zagreb a avut loc o discuție cu 
studenții care s-a axat în mod special pe „Cum să 
creștem interesul față de raportarea cu privire la UE 
în rândul studenților la jurnalism?” (a se vedea 
evenimentul).
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Alegeri pentru Parlamentul
European
Un grup de idei sub tema „Democrația europeană” 
discută despre schimbările aduse modului în care 
sunt organizate alegerile pentru Parlamentul 
European, ca mijloc de consolidare a implicării 
cetățenilor în procesele democratice ale UE. O idee 
larg susținută, care a atras reacții diferite, se referă 
la crearea unor liste electorale transnaționale la 
nivelul UE (iată ideea). De asemenea, s-a propus 
crearea unei noi circumscripții electorale pentru 
europenii care locuiesc într-un alt stat membru, 
pentru a încuraja candidații să se concentreze pe 
chestiuni europene, mai degrabă decât pe cele 
interne (iată ideea). Au fost propuse, de asemenea, 
alte idei de reformă electorală pentru promovarea 
dezbaterii paneuropene, aducând în același timp 
membrii Parlamentului European mai aproape de 
cetățeni (iată un exemplu de idee). Un anumit tip de 
reformă electorală, printre cele propuse, vizează 
schimbarea redistribuirii locurilor în Parlament, 
înlocuirea actualului sistem proporțional cu unul 
majoritar, bazat pe coaliții (iată ideea). O idee 
susține că deputații în Parlamentul European ar 
trebui să fie numiți de parlamentele naționale, în loc 
să fie aleși direct (iată ideea). 

Unele dintre propuneri abordează modalități mai 
specifice de creștere a prezenței la vot la alegerile 
europene. Se solicită introducerea votului obligatoriu
(iată ideea), precum și sugestii de facilitare a 
participării, de exemplu prin permiterea votului 
poștal (iată ideea) și înregistrarea alegătorilor în 
aceeași zi, făcând din ziua votului o sărbătoare 
legală (iată ideea) și chiar votând într-o singură zi 
pentru mai multe tipuri de alegeri (iată ideea). Unii 
contribuitori discută, de asemenea, despre votul 
digital, inclusiv despre ideea de a crea un grup de 
alegători digitali pan-europeni (iată   ideea)  . 
Chestiunea votului digital este, de asemenea, 
abordată în cadrul temei „Transformarea digitală”. 

Există, de asemenea, sugestii de a armoniza vârsta 
minimă pentru a putea vota la alegerile pentru 
Parlamentul European (iată un exemplu de idee) și 
de a o stabili, de preferință, la vârsta de 16 ani (iată 
ideea). Aceste idei, printre altele, vizează 
încurajarea tinerilor să se implice în politică, o 
problemă care este adesea considerată esențială de
către participanți. Un atelier de lucru de la Viena a 
discutat, printre altele, modalitățile de creștere a 
participării tinerilor cetățeni la alegerile europene (a 
se vedea evenimentul). Propunerile prezentate în 
cursul atelierului subliniază necesitatea de a crește 
numărul tinerilor deputați în Parlamentul European, 
permițând candidaților cu vârsta de până la 16 ani 
să candideze la alegeri. Participanții la un eveniment

organizat în Malta au discutat despre rezultatele 
proiectului Eurovoters, o inițiativă care vizează 
formarea tinerilor alegători din țară. În cadrul acestui
eveniment au fost prezentate mai multe sugestii, 
inclusiv necesitatea de a renunța la luarea în 
considerare a „tineretului” ca un singur grup, ceea 
ce riscă să reducă nevoile specifice din cadrul 
comunităților specifice. Există apeluri la platformă 
pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a-și 
prezenta în mod regulat opiniile în Parlamentul 
European (iată   ideea  ), o altă idee prevede în schimb
un alt tip de platformă, în care tinerii utilizatori sunt 
familiarizați cu deputații în Parlamentul European și 
propunerile lor politice (iată ideea) O contribuție 
conexă sugerează stabilirea unei cote pentru 
deputații în Parlamentul European care au sub 35 
de ani (iată   ideea  ). 

Alți participanți abordează problema drepturilor de 
vot din perspectiva persoanelor cu handicap sau 
care au condiții de sănătate care limitează 
capacitatea acestora de a vota. Aceste contribuții 
susțin alegerile pentru Parlamentul European, care 
sunt mai incluzive pentru aceste categorii (iată un 
exemplu de   idee)  . 

Un participant sugerează crearea unei liste de 
paritate de gen pentru alegerile pentru Parlamentul 
European (iată   ideea)  . Unele idei abordează 
aspecte specifice legate de partidele politice. Un 
contribuitor, de exemplu, sugerează utilizarea doar a
simbolurilor partidelor europene, mai degrabă decât 
a celor ale partidelor naționale (iată ideea), pentru a 
consolida încă o dată caracterul transnațional al 
alegerilor. Potrivit unei alte contribuții, părțile ar 
trebui să devină mai accesibile persoanelor care 
provin din medii culturale sau socioeconomice 
diferite (iată   ideea  ).

Federalizarea Uniunii 
Europene
Un număr mare de contribuții sub tema democrației 
europene necesită o federalizare a Uniunii 
Europene, cu o înțelegere diferită a acestei noțiuni. 
Acesta este un subiect recurent de evenimente 
legate de acest subiect (a se vedea exemplul de 
eveniment). „Federalizarea” a generat, de 
asemenea, unele dintre cele mai aprobate idei de pe
platformă ( iată   ideea și ideea)  , precum și comentarii
diferite din partea participanților. 

Unii contribuitori consideră federalizarea ca fiind cea
mai bună cale de urmat pentru ca UE să își atingă 
întregul potențial (iată un exemplu de idee și 
eveniment), dar și ca un mijloc de a oferi UE mai 
multă credibilitate și influență în arena politică 
mondială și puterea de a face față problemelor 
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transnaționale cu care ne confruntăm astăzi, cum ar 
fi schimbările climatice și pandemia de COVID-19 
(iată ideea). În plus, este văzută ca o modalitate de 
a depăși euroscepticismul și sentimentele 
naționaliste conform participanților care susțin ideea.

De exemplu, o idee foarte susținută și dezbătută 
pledează pentru înființarea unei Adunări constituente
pentru a elabora o Constituție europeană care să 
definească elementele-cheie și principiile unei 
federații europene democratice (iată ideea). Discuția
include, de asemenea, apeluri mai specifice pentru o
politică fiscală și economică comună (iată ideea), 
inclusiv o idee de „Uniune Europeană a 
contribuabililor” (iată ideea), o armată europeană și 
federalizarea politicii externe, alături de o 
reproiectare a instituțiilor UE în conformitate cu 
principiile federaliste. 

Cu toate acestea, unii participanți sunt sceptici cu 
privire la federalizare. Unii participanți sunt îngrijorați
de faptul că acest lucru poate duce la o centralizare 
excesivă a puterii sau la crearea de dezechilibre 
între statele membre. Alții consideră că există multe 
probleme care trebuie depășite pentru ca o astfel de
idee să poată deveni o realitate. Unii participanți 
favorizează descentralizarea cu o putere mai mare 
pentru statele membre în loc de federalizare (iată o 
idee), cu mai multă libertate și respect pentru 
identitatea statelor membre și o cooperare liberă în 
domenii în care aceasta este utilă (a se vedea 
exemplul unei idei). Una dintre aceste idei își 
exprimă îngrijorarea cu privire la ideea unei „Uniuni 
tot mai strânse” și la puterea potențială a instanțelor 
federale, pledând pentru o confederație în loc de o 
Uniune federală (iată   ideea  ). 

Având în vedere contextele naționale distincte și 
nivelul de pregătire al statelor membre de a deveni 
parte a unei uniuni federale, unii participanți 
avansează ideea unei federalizări pas cu pas, cu un 
sistem de „zone de tranziție” (iată ideea). Acest tip 
de contribuitori sprijină ideea unei Europe federale, 
dar ar putea să o considere nerealistă în stadiul 
actual și, prin urmare, susțin o Uniune cu mai multe 
viteze care ar îmbunătăți autonomia strategică a UE 
pe termen scurt și perspectiva federalismului (iată 
ideea).

Participarea și consultările
cetățenilor
Contribuțiile la platformă includ o serie de sugestii 
de consolidare a participării cetățenilor și un 
sentiment de asumare a responsabilității în ceea ce 
privește procesul decizional al UE. 

Un grup de idei și evenimente discută despre 
dezvoltarea unor mecanisme mai permanente 
bazate pe democrația participativă și pe 
interacțiunea dintre cetățeni pentru a consolida și a 
completa democrația reprezentativă, inclusiv prin 
valorificarea experienței Conferinței privind viitorul 
Europei. Participanții propun, de exemplu, o utilizare
mai sistematică a adunărilor și a grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor pentru a pregăti cele mai 
importante și dificile decizii politice din UE (iată un 
exemplu de idee). Un participant propune ca astfel 
de adunări să fie convocate direct de cetățeni în 
urma unei inițiative cetățenești europene de succes 
(iată ideea). Unii contribuitori propun un 
„Parlamentul Cetățean”, o „Adunare dedicată 
organizațiilor societății civile” (iată ideea) sau o 
„Adunare constitutivă” (iată ideea) pentru a consilia 
Parlamentul European. Participanții discută, de 
asemenea, despre ideea unor referendumuri la 
nivelul UE pe teme instituționale și politice ale UE 
(iată un exemplu de   idee  ). Unii participanți consideră
că este o alternativă la organizarea unui referendum
național pe teme europene, ale cărui rezultate riscă 
să blocheze inițiativele politice determinate ale UE, 
indiferent de nivelul sprijinului difuzat de UE pentru 
aceste inițiative (iată un exemplu de idee). 

Unele dintre aceste contribuții discută în mod 
specific meritele Platformei digitale multilingve, 
atrăgând laude și critici, dar și propun sugestii de 
îmbunătățire. De exemplu, diferiți participanți 
subliniază necesitatea de a institui un sistem de 
feedback pentru a urmări propunerile cetățenilor în 
timpul conferinței (iată un exemplu de idee). Un alt 
participant răspunde la o idee care propune ca 
Conferința să devină una permanentă, subliniind 
necesitatea de a rezuma conținutul platformei din 
când în când și de a crea o discuție în jurul acesteia 
(iată   ideea  ). 

Contribuțiile includ, de asemenea, o propunere de 
elaborare a unei platforme online de ghișeu unic 
care să centralizeze toate contribuțiile publicului, 
indiferent dacă sunt inițiative cetățenești europene, 
plângeri sau petiții, în arhitectura instituțională 
participativă a UE (iată ideea), în timp ce un alt 
contribuitor ridică ideea unei platforme dedicate 
exclusiv asociațiilor (iată   ideea)  . 

Printre tipurile de platforme online propuse de 
participanți pentru a spori participarea democratică, 
se urmărește instituirea unui sistem de lobby 
ascendent, finanțat de cetățenii europeni comuni 
prin donații individuale, și schimbul de idei prin 
intermediul aceluiași portal (iată ideea). Această 
platformă este menită să rezolve problema influenței
inegale a capacității cetățenilor și a marilor 
organizații. 

Alți contribuitori propun un forum digital online în 
cadrul căruia cetățenii UE ar putea discuta despre 
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legislația UE, utilizând un sistem de voturi și 
comentarii bazat pe platformele de comunicare 
socială (iată ideea). O idee conexă implică o 
platformă de lobby a cetățenilor ca modalitate 
alternativă pentru cetățenii UE și întreprinderile mai 
mici de a-și canaliza expertiza și opiniile cu privire la
legislație în procesul decizional al UE (iată   ideea)  . 

Importanța tehnologiei civice, în special în epoca 
actuală de creștere a neîncrederii față de partidele 
politice, este discutată de mulți participanți (iată 
ideea). Conform acestei idei, tehnologiile civice ar 
permite înțelegerea complexității sporite a 
guvernanței publice în timpul nostru și sporirea 
implicării și participării active. 

Un eveniment organizat în orașul italian Brindisi a 
avansat o gamă largă de idei pentru a îmbunătăți 
mecanismele democratice directe la nivelul UE, 
inclusiv îmbunătățirea cunoștințelor publice cu 
privire la unele instrumente deja existente, cum ar fi 
petițiile UE, comisiile temporare, mediatorii europeni 
și platforma Solvit. 

Reducerea distanței dintre deputați și cetățeni este, 
de asemenea, considerată o modalitate de 
îmbunătățire a democrației europene. Un participant 
avansează diverse strategii de îmbunătățire a 
comunicării și de încurajare a schimbului direct de 
idei între deputații europeni și alegătorii acestora 
(iată ideea). Printre ideile propuse se numără 
înființarea de către deputați a birourilor locale în 
propriile colegii electorale. Această idee se 
aseamănă parțial cu propunerea unui alt participant 
de a crea un sistem de consilieri locali ai UE (iată 
ideea), ca o modalitate de a reduce din nou distanța 
dintre instituțiile UE și cetățenii europeni.

Reforme instituționale
Un volum substanțial de idei discută, de asemenea, 
în special reformele instituțiilor europene, cu scopul 
de a le face mai eficiente și mai transparente și de a 
le aduce mai aproape de cetățeni. Ideile de reformă 
instituțională avansate pot include propuneri pentru 
o revizuire mai amplă a structurii instituționale (iată 
un exemplu de idee), dar și strategii pentru a face 
factorii de decizie mai responsabili pentru 
eficacitatea inițiativelor politice. De exemplu, un 
participant avansează ideea ca evaluările impactului
să devină obligatorii în toate etapele procesului 
legislativ (iată ideea). 

În ceea ce privește Parlamentul European, 
contribuitorii solicită cel mai adesea ca acestuia să i 
se acorde competențe reale de inițiativă legislativă 
(iată un exemplu de idee). Există, de asemenea, 
solicitări ca acestuia să i se acorde competențe 
fiscale (iată   ideea  ). Se discută, de asemenea, sediul

Parlamentului European, cu contribuitorii care 
solicită o alegere între Strasbourg și Bruxelles (iată 
un exemplu de idee), inclusiv ca o modalitate de a 
reduce costurile logistice (iată   ideea)  . 

Discutarea Consiliului European și a Consiliului 
Uniunii Europene, o idee recurentă pe platformă și 
în cadrul temei democrației europene este trecerea 
la votul cu majoritate calificată, cel puțin în anumite 
domenii de politică (iată un exemplu de idee), și la 
încetarea dreptului de veto (iată un exemplu de 
idee). Există, de asemenea, discuții cu privire la rolul
Consiliului în cadrul instituțional al UE (iată un 
exemplu de idee) și sugestii de aprofundare a 
legislaturii bicamerale în UE (iată un exemplu de 
idee). 

În ceea ce privește Comisia Europeană, un grup de 
contribuții discută alegerea președintelui Comisiei și 
numirea comisarilor, inclusiv sistemul 
Spitzenkandidaten (iată un exemplu de idee), 
precum și alegerea directă a președintelui Comisiei 
de către cetățeni (iată un exemplu de   idee)  . 
Participanții au ridicat, de asemenea, problema 
numărului de comisari (a se vedea exemplul unei 
idei). 

O idee foarte discutată este aceea de a avea un 
președinte al UE ales în mod direct, de exemplu prin
fuzionarea rolurilor președintelui Comisiei Europene 
cu Consiliul European (iată un exemplu de idee). 
Există, de asemenea, apeluri de a avea un singur 
punct de contact pentru ca UE să vorbească cu o 
singură voce în relațiile externe (a se vedea 
exemplul unei idei). Un participant propune 
fuzionarea rolului președintelui Eurogrupului și al 
vicepreședintelui Comisiei Europene, responsabil cu
moneda euro, pentru a crea un minister al 
economiei și finanțelor, ca o modalitate de a spori 
coordonarea (iată ideea). În plus, sunt menționate 
reformele Comitetului Regiunilor și ale Comitetului 
Economic și Social, de exemplu pentru a le face să 
funcționeze mai eficient. Printre sugestii se numără 
reformarea Comitetului Regiunilor pentru a include 
canale adecvate de dialog atât pentru regiuni, cât și 
pentru orașe și municipalități (iată ideea), sau pentru
a-i conferi un rol consolidat (iată   ideea)  . În acest 
sens, un alt participant propune recunoașterea 
euroregiunilor ca entități instituționale (iată   ideea)  . 

O idee foarte susținută solicită UE să instituie un 
mecanism clar privind dreptul națiunilor apatride la 
autodeterminare (iată   ideea)  . 

Rolul Curții Europene de Justiție este, de asemenea,
un subiect de discuție comun (iată un exemplu de 
idee), cu cereri de clarificare sau chiar de 
consolidare a competențelor sale (iată un exemplu 
de idee) și altele pentru a le reduce (iată un exemplu
de   idee)  . 
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Unii contribuitori se concentrează asupra rolului 
Băncii Centrale Europene (iată ideea) și al 
Eurogrupului (iată ideea), propunând modalități de 
reformare a acestor instituții. O idee necesită 
finalizarea uniunii bancare cu un sistem european 
de garantare a depozitelor (iată   ideea)  . 

Diferite idei de reforme arată un accent pe generații. 
De exemplu, un participant propune introducerea 
unei evaluări a impactului pentru politicile și 
legislația UE, care să vizeze măsurarea impactului 
specific al acestora asupra tineretului (iată ideea). 
Astfel, „testul tineretului” ar contribui la integrarea 
perspectivei tinerilor în cadrul instituțiilor și ar face 
politicile UE mai incluzive pentru tineri. Trecerea de 
la tineri la bătrânețe, un alt participant, sugerează ca
un comisar european dedicat persoanelor în vârstă 
(iată   ideea)  

F osteringa unei identități 
europene comune și a unui
spațiu publiccomun
În cadrul acestei teme, contribuitorii discută despre o
identitate europeană comună, pe baza valorilor 
europene comune ale democrației (a se vedea 
evenimentul), astfel cums-a discutat în cadrul altor 
teme. Cu toate acestea, ele promovează, de 
asemenea, idei practice pentru a promova o astfel 
de identitate europeană comună, precum și un 
spațiu public european comun, inclusiv prin 
contribuția mass-mediei. 

Tema limbajului este cea mai discutată. Un limbaj 
comun este privit ca o modalitate eficientă (și uneori 
unică) de a crea o identitate europeană puternică 
(iată un exemplu de idee). Esperanto este adesea 
prezentat ca un limbaj unificator (iată exemplul de 
idee), de asemenea, pentru a ocoli diviziunile dintre 
suporterii fiecărei limbi naționale. Deși contribuitorii 
pot să nu fie de acord cu privire la limba care ar 
trebui preferată pentru europeni, toți sunt de acord 
cu necesitatea de a încuraja formarea lingvistică 
pentru a obține o limbă comună (iată un exemplu de 
idee). Alte contribuții solicită o mai bună respectare 
a principiului multilingvismului (iată un exemplu de 
idee), de exemplu prin traducerea oricărei publicații 
oficiale a UE în fiecare limbă a UE (iată   ideea)  . 

În plus, există idei pentru înființarea unei echipe 
sportive a UE (iată un exemplu de   idee)  , care să 
aibă 9 mai ca sărbătoare legală în toate statele 
membre (iată ideea) sau să creeze un pașaport UE 
(iată ideea) pentru a promova un spirit european. 

Un participant propune, de asemenea, instituirea 
unor programe de înfrățire între angajați pentru a 

permite europenilor care nu sunt de vârstă școlară 
să descopere cultura unei alte țări din UE, de 
exemplu prin participarea la un curs de formare în 
străinătate (iată ideea). Generațiile viitoare sunt 
văzute ca factori-cheie ai unei identități comune a 
UE și, prin urmare, mulți participanți subliniază 
importanța educării tinerilor la chestiunile politice 
europene (iată ideea), o temă care este discutată pe
larg și în capitolul Educație, cultură, tineret și sport. 

Pe lângă limbile străine, produsele culturale sunt, de
asemenea, văzute ca ceva care poate lega 
europenii împreună. Prin urmare, apelul unui 
participant de a favoriza difuzarea producției 
culturale în interiorul granițelor europene prin 
crearea unui spațiu de „liberă circulație a 
informațiilor”, ceea ce înseamnă reducerea 
drepturilor de autor și a constrângerilor de acordare 
a licențelor în cadrul UE (iată   ideea  ). 

O serie de contribuții în cadrul temei identității 
europene abordează subiectul mass-mediei și 
modul în care acestea pot contribui la difuzarea 
cunoștințelor despre UE și la crearea unui spirit 
european (iată un exemplu de idee). O sugestie 
recurentă, care a primit un număr relativ mai mare 
de aprobări, este aceea de a înființa canale sau 
rețele paneuropene de mass-media (iată un 
exemplu de idee) sau de a crea un singur post 
public de radiodifuziune din UE (iată un exemplu de 
idee). Se propune, în principal, sporirea 
cunoștințelor în rândul cetățenilor cu privire la 
chestiunile legate de UE, de exemplu transmiterea 
în direct a discuțiilor și a evenimentelor, dar și 
promovarea unui spirit comun al UE care să 
celebreze valorile europene și culturile europene, cu
documentare privind țările UE. Unii contribuitori 
solicită, de asemenea, crearea unui canal de 
televiziune și radio al UE pentru a-și proiecta valorile
dincolo de frontierele UE (iată un exemplu de idee). 

Alți participanți sugerează formarea jurnaliștilor cu 
privire la raportarea UE sau impunerea obligației 
radiodifuzorilor publici de a aloca un procent din 
timpul de emisie chestiunilor UE (iată   ideea)  

Protejarea și consolidarea 
democrației
O serie de idei din cadrul acestei teme se referă la 
protecția democrației în UE, cu apeluri la acțiuni 
ferme împotriva guvernelor care încalcă principiile 
democratice, cu referire în special la Ungaria și 
Polonia (a se vedea exemplul unui idea). Această 
chestiune este abordată mai detaliat sub tema 
„Valori și drepturi, statul de drept, securitate”. 
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Contribuitorii recunosc, de asemenea, pericolul pe 
care îl poate reprezenta dezinformarea și știrile false
pentru democrații. Se solicită o abordare mai fermă 
pentru a contracara răspândirea informațiilor 
înșelătoare, inclusiv propuneri de creare a unei 
aplicații mobile de verificare a faptelor (iată ideea) 
sau a unui institut independent al UE de verificare a 
faptelor din domeniul mass-mediei (iată ideea). Un 
regulament specific al UE privind conținutul care 
poate fi publicat pe platformele de comunicare 
socială este, de asemenea, susținut de unii 
contribuitori (iată un exemplu de idee). 

O serie de idei și comentarii discută necesitatea de 
a reglementa activitățile de lobby, cu apeluri la un 
cod de conduită pentru politicieni sau la înființarea 
unui organism european independent, cu mijloacele 
de combatere a corupției și influența nedorită a 
lobby-urilor (iată un exemplu de   idee)  . Un participant
solicită interzicerea utilizării sponsorizărilor în timpul 
președințiilor Consiliului UE, practică prin care 
guvernul statului membru al UE care deține 
președinția primește sprijin financiar pentru a afișa 
logo-uri de marcă pe materiale oficiale online sau 
fizice (iată   ideea)  . 

De asemenea, se solicită adoptarea unor măsuri 
generale de combatere a corupției, de exemplu în 
ceea ce privește atribuirea ofertelor la nivel local 
(iată un exemplu de idee). Un participant propune 
introducerea unei baze de date unice care să 
combine actualele sisteme de raportare multiple ale 
UE (iată ideea). Un altul sugerează că politicienilor 
europeni și funcționarilor publici care dețin funcții 
importante – cum ar fi deputații în Parlamentul 
European sau comisarii – ar trebui să li se interzică 
deținerea de stocuri (iată   ideea  ). 

Un participant își exprimă îngrijorarea cu privire la 
influența străină nedorită asupra democrației 
europene, cerând o examinare a cantității de 
infrastructură crucială a UE deținută de China și 
solicitând ca UE să privilegieze India în detrimentul 
Chinei ca partener economic strategic în acordurile 
comerciale (iată   ideea  ). 

Un eveniment organizat la Bruxelles a evidențiat 
rolul-cheie al orașelor și al comunităților locale în 
consolidarea democrației și în promovarea 
progresului social. Într-o perioadă de deconectare 
puternică între centrul instituțional și periferii, rolul 
orașelor și al municipalităților ar putea fi esențial în 
consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile 
democratice.

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
Majoritateacontribuțiilor din perioada anterioară au 
fost consolidate anterior. Cu toate acestea, a fost 
discutată o nouă serie de idei care să facă 
guvernele și parlamentele naționale mai implicate 
în procesul de elaborare a politicilor UE și mai 
responsabile pentru politicile UE, abordând astfel 
tema democrației europene din perspectivă 
națională. Printre aceste idei, o propunere a 
constat în stabilirea unui număr minim de sesiuni 
dedicate chestiunilor politice ale UE în fiecare 
parlament național (iată ideea). Un altul, care se 
axează pe rolul parlamentelor naționale în 
ratificarea tratatelor UE, a introdus ideea unor 
sesiuni comune între Parlamentul European sau 
comisiile sale specifice și parlamentele naționale, 
în special prin intermediul videoconferințelor (iată 
ideea). Înconformitate cu constatările raportate în 
ultimul raport, tema cea mai frecvent discutată în 
contribuțiile recente a fost apelul general de 
protejare și consolidare a democrației în UE, urmat 
de necesitatea exprimată pentru reforme 
instituționale (iată un exemplu de idee). Multe idei 
au discutat despre reformele propuse pentru 
sistemul electoral european (iată un exemplu de 
idee). 

De asemenea, a fost evidențiată necesitatea de a 
depune eforturi pentru a spori participarea și 
consultările cetățenilor (iată un exemplu de idee). 
De fapt, implicarea cetățenilor a fost discutată 
ocazional în legătură cu protecția democrației în 
sine, de exemplu de către contribuitori care au 
solicitat crearea unei platforme online digitale 
permanente pentru consultări cu cetățenii (iată un 
exemplu de idee). S-a propus crearea unei 
platforme media unice care să difuzeze conținut 
european în mai multe limbi, în conformitate cu 
importanța acordată jurnalismului și libertății presei 
de către participanții la platformă (iată   ideea)  .
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Figura 21 – Harta mentală a temei „Democrația europeană” partea 1

Democrația 
europeană

Alegerile pentru 
Parlamentul 
European

Crearea de liste transnaționale pentru alegerile pentru 
Parlamentul European

Reforma sistemului electoral al UE
Scăderea și/sau unificarea vârstei de vot
Facilitarea votului digital
Facilitarea votării europenilor mobili și a cetățenilor din 

afara UE la alegerile europene
Asigurarea dreptului de vot pentru persoanele cu 

handicap și persoanele bolnave

Utilizarea politicilor participative
Investiți în implicarea și interacțiunile tinerilor
Asigurarea reprezentanților cetățenilor în procesul de 

elaborare a politicilor prin intermediul unui parlament 
sau al unei adunări a cetățenilor

Organizarea consultărilor longitudinale
Concentrați-vă pe generații: tineretul și populațiile în curs 

de îmbătrânire
Reducerea distanței dintre deputați și circumscripțiile 

acestora
Organizarea unor referendumuri obligatorii la nivelul UE
Sugestiile și/sau criticile pentru îmbunătățirea platformei 

multilingve, și anume instituirea unui sistem de 
monitorizare, o fac permanentă.

Participarea și 
consultările cetățenilor

Acțiuni în direcția unei politici fiscale și 
economice comune

Crearea unei armate europene
Elaborarea unei Constituții Europene
Voci împotriva federalizării: solicită o mai 

mare putere și libertate de cooperare 
numai în domeniile în care acestea sunt 
utile pentru statele membre;

Abordarea tranzitorie a federalizării

Federalizarea Uniunii 
Europene



Figura 22 – Harta mentală a temei „Democrația europeană” partea 2

Democrația 
europeană

Reforme 
instituționale

Revizuirea rolului Parlamentului European de a-i conferi mai multă 
putere legislativă și fiscală

Reforma procesului decizional (unanimitatea față de majoritatea 
normelor)

Revizuirea rolului Consiliului European
Reforma procedurii de alegere a președintelui Comisiei și a 

comisarilor (ex. Alegerea directă a președintelui Comisiei)
Reevaluează rolurile Comitetului Regiunilor (inclusiv 

instituționalizarea euroregiunilor) și ale Comitetului Economic 
și Social

Reducerea numărului de comisari și limitarea mandatelor politice
Rolul de reformă al Băncii Centrale Europene și al Eurogrupului
Obligativitatea evaluării impactului politicilor
Consolidarea competențelor Curții Europene de Justiție împotriva 

reducerii acestora
Creșterea responsabilității politicilor față de generațiile viitoare

Protejarea și 
consolidarea 
democrației

Modificarea modului în care sunt alocate fondurile 
UE

Combaterea dezinformării
Reglementarea lobby-ului
Lupta împotriva corupției
Crearea unui cod de conduită pentru politicieni
Să ia măsuri ferme împotriva guvernelor care 

încalcă principiile democratice
Controlul și limitarea proprietății asupra activelor 

strategice de către puterile lumii 
antidemocratice

Promovarea unei 
identități europene 
comune și a unui 
spațiu public comun

O limbă comună a UE vs. promovarea multilingvismului
Înființarea de echipe sportive ale UE
Stabilirea unei sărbători naționale a UE
Crearea unui pașaport UE
Stabilirea de programe de înfrățire și schimb pentru angajați
Crearea de portaluri media ale UE dedicate temelor UE
Instituirea unui radiodifuzor public unic la nivelul UE pentru a promova 

implicarea cetățenilor în UE
Asigurarea faptului că radiodifuzorul public național dedică timp raportării UE
Organizarea de sesiuni de dezbatere obligatorii privind afacerile UE în fiecare 

parlament național, cu participarea comisarilor UE



9. Migrație
Caurmare a lansării platformei, tema migrației a 
generat un total de 2.700 de contribuții, inclusiv 955 
de idei, 1.539 de comentarii și 206 de evenimente. 
Cele mai recurente contribuții la acest subiect relevă
trei tendințe generale. Pe de o parte, un grup de 
interacțiuni necesită o mai mare solidaritate și 
proceduri de integrare mai bune, în timp ce pe în 
alte mână, alte contribuții doresc mai multe acțiuni 
de control și reducere a migrației. Luând o poziție 
intermediară, un alt grup de participanți ar dori să 
promoveze mobilitatea internațională, dar numai 
între democrațiile dezvoltate din punct de vedere 
economic. Afluxul de refugiați ucraineni a fost 
discutat și de participanți. Următoarele teme sunt 
analizate în consecință: 

ROMÂNĂ Politica comună a UE privind migrația 

ROMÂNĂ Poziția umanistă privind migrația 

ROMÂNĂ Integrare 

ROMÂNĂ Migrația din afara UE ca amenințare 

ROMÂNĂ Controlul la frontieră 

ROMÂNĂ Abordarea cauzelor profunde ale 
migrației

Guri deaerisire

Evenimentele recente care au discutat despre 
migrație dintr-operspectivă politică a UE privind 
refugiații au vizat politica UE în materie de refugiați, 
indicând necesitatea de a regândi politicile privind 
refugiații și azilul și necesitatea unui cadru pentru 
distribuția comună a migranților în întreaga UE. În 
cadrul unui eveniment organizat în Parlamentul 
Insulelor Canare, participanții au discutat despre 
negocierea Pactului privind migrația și azilul și au 
solicitat îmbunătățirea protecției copiilor migranți 
neînsoțiți (a se vedea evenimentul). În cadrul unui 
eveniment online găzduit de o organizație catolică 
italiană, viitorul Pact european privind migrația și 
azilul a fost discutat (a se vedea   evenimentul  ). 

O dezbatere daneză s-a axat, de asemenea, pe 
aspectul dacă Europa ar trebui să își deschidă sau 
să își închidă frontierele externe. Acest eveniment a 
generat un angajament semnificativ în rândul unui 
public divers și a ridicat probleme, cum ar fi 
implicațiile externalizării frontierei Europei, înființarea
de centre de azil în țări terțe și cooperarea UE cu 
țări precum Turcia și Libia. (a se vedea 
evenimentul). 

Un alt eveniment participativ a discutat dacă 
migrația constituie o oportunitate sau o amenințare, 
abordând aspecte precum migrația legală versus 
migrația neregulamentară și diferențierea în ceea ce
privește etnia și cultura, ca în cazul refugiaților 
ucraineni (a se vedea evenimentul). Aceste aspecte 
au fost, de asemenea, analizate în cadrul unui 
eveniment din Lituania (a se vedea   evenimentul  ). 

În ceea ce privește tema integrării, în timpul unui 
eveniment din Franța (a se vedea   evenimentul)   s-a 
ridicat necesitatea îmbunătățirii infrastructurilor și 
programelor de combatere a urii rasiale și a 
discriminării. 

În ceea ce privește războiul din Ucraina, a fost 
organizat un eveniment pentru a discuta 
solidaritatea internațională și răspunsul UE la 
războiul din Ucraina până în prezent, cu implicațiile 
migrației rezultate (a se vedea   evenimentul)  . 

Un eveniment recent a avut loc, de asemenea, în 
Polonia, la care au participat tinerii ucraineni în 
dezbateri legate de integrarea europeană, migrație 
și preocupări pentru viitor (a se vedea   evenimentul)  
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Politica comună a UE 
privind migrația
Multe dintre aceste subiecte cer o politică comună a 
UE în domeniul migrației. Acestea sunt adesea 
însoțite de apeluri la o mai mare respectare a 
drepturilor omului și la un sistem eficient de 
redistribuire. Necesitatea reformării sistemului 
Dublin este, de asemenea, menționată în mod 
frecvent. 

În cadrul subtemei migrației legale, cei care 
pledează pentru politici mai stricte în materie de 
migrație necesită o politică comună a UE de migrație
selectivă, cu cote, proceduri mai stricte de selecție și
acceptare (iată un exemplu de idee). Sunt sugerate 
abordări alternative ale migrației legale, cum ar fi un 
sistem european de imigrație bazat pe puncte, care 
este uneori considerat necesar pentru a reglementa 
mai eficient fluxurile de migrație (iată ideea). 
Contribuitorii doresc, de asemenea, să exploreze un
model care să permită mutarea solicitanților de azil 
în centre dintr-o țară parteneră pentru analize de caz
(a se vedea   evenimentul)  . 

Contribuțiile mai deschise la migrație necesită, în 
mod similar, o abordare unificată și mai eficientă, 
mai conformă cu valorile (sociale) europene. De 
exemplu, contribuțiile discută în mod specific o 
procedură unică și eficientă a UE în materie de azil 
(iată ideea), subliniind, de asemenea, necesitatea 
de a reforma Regulamentul Dublin pentru a preveni 
distribuția inegală a solicitanților de azil și a 
migranților (iată un exemplu de idee). Printre aceste 
contribuții, unii propun ca migranților să li se acorde 
un pașaport temporar al UE pentru a avea acces la 
dreptul de muncă și de ședere (iată un exemplu de 
idee). O idee foarte susținută în cadrul temei 
migrației necesită, de asemenea, o politică 
europeană mai concretă și mai echitabilă privind 
migrația economică, cu canale legale de intrare și o 
politică de integrare bazată pe egalitatea de 
tratament și respectarea deplină a drepturilor omului
(iată ideea). 

O contribuție promovează ideea creării postului de 
comisar european pentru azil și migrație, care ar 
trebui să acționeze în coordonare cu celelalte 
instituții pentru a supraveghea un sistem comun de 
azil al UE (iată   ideea)  . 

O politică a UE privind migrația forței de muncă sau 
strategiile UE de recrutare a studenților și a 
angajaților calificați provenind din țări terțe sunt, de 
asemenea, susținute de cetățeni. În acest sens, un 
contribuitor subliniază necesitatea sporirii 
competențelor în materie de migrație pentru UE, 
astfel încât aceasta să poată gestiona migrația în 
conformitate cu principiile și valorile Uniunii (iată 

ideea). Un grup de contribuitori avansează ideea de 
a promova un tip selectiv de imigrație. Astfel de 
participanți văd de obicei migrația într-o lumină 
pozitivă datorită avantajelor economice pe care le 
creează. Acestea propun să vizeze anumite țări 
pentru a-și atrage talentele (iată ideea) sau să 
faciliteze criteriile de mobilitate între democrațiile 
avansate din punct de vedere economic, atât în 
Occident, cât și în Asia, în special în contextul 
acordurilor de liber schimb (iată   ideea)  .

Poziția umanistă privind 
migrația
Contribuitorii care aderă la o viziune umanistă 
asupra migrației pledează pentru o schimbare a 
discursului privind migranții, în special având în 
vedere contribuțiile lor în calitate de lucrători din 
domeniul sănătății în timpul pandemiei (a se vedea 
evenimentul). 

Unele contribuții susțin crearea unor coridoare 
umanitare sau a unei politici deschise a frontierelor 
de sine stătătoare și critică lipsa de solidaritate față 
de migranți (iată un exemplu de idee). Printre 
participanții care împărtășesc aceste idei, inițiativele 
care vizează patrularea Mării Mediterane pentru a-i 
împinge înapoi pe migranți sau acordurile de control 
al fluxurilor de migranți, cum ar fi cel dintre UE și 
Turcia, sunt considerate, în general, un eșec al 
sistemului de migrație al UE (iată un exemplu de 
idee). 

Contribuitorii solicită respectarea drepturilor omului 
prin soluții de combatere a migrației nereglementate 
și o politică a UE în domeniul imigrației, cu proceduri
de azil mai ușoare și mai accesibile în țările de 
origine, rute de migrație legale și sigure și o 
reprimare a traficului de persoane pentru a evita 
decesele refugiaților la frontierele UE (iată un 
exemplu de   idee)  . 

Unii contribuitori propun un cadru juridic pentru a 
opri returnarea forțată a persoanelor și a familiilor 
integrate în țările de origine nesigure (iată ideea). 
Alți participanți susțin o strategie de returnare 
voluntară, mai degrabă decât forțată, pe baza 
faptului că prima, dacă este pusă în aplicare în 
colaborare cu țările de origine, s-a dovedit mult mai 
eficientă (iată   ideea  ). 

Unele dintre aceste contribuții abordează, de 
asemenea, probleme de inegalitate care afectează 
procesul existent de solicitare a azilului. De 
exemplu, acestea subliniază faptul că ponderea 
solicitanților de azil bărbați este semnificativ mai 
mare decât cea a femeilor solicitante de azil sau a 
familiilor (iată ideea). Alții raportează dificultățile cu 
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care se confruntă solicitanții de azil LGBTIQ, 
solicitând o protecție sporită și un sprijin mai bun 
pentru acest grup (iată   ideea)  

Integrare
Multe propuneri sunt legate de integrarea 
migranților. Participanții recunosc necesitatea de a 
crea programe de integrare mai eficiente, 
acordându-se o atenție deosebită formării lingvistice.
O serie de participanți discută și susțin o idee prin 
care se solicită UE să creeze programe de integrare,
prezentând diferite puncte de vedere (iată   ideea)  . 

Printre ideile care discută despre integrare, mulți 
solicită o cale de monitorizare monitorizată pentru 
migranți, pentru a asigura integrarea deplină în 
statele membre ale UE. O idee vede un mare 
potențial în recunoașterea și activarea în continuare 
a migranților și a membrilor comunităților primitoare 
ca factori de schimbare (iată ideea). Importanța 
implicării migranților în proiecte locale și activități de 
voluntariat este avansată în numeroase ocazii (iată 
un exemplu de idee). Un respondent subliniază 
importanța adoptării unei abordări transversale a 
integrării, axată pe transferabilitatea politicilor 
adoptate la nivel local, precum și a unei abordări 
care se întinde de la instituții la asociații locale, UE 
fiind responsabilă de furnizarea acestui tip de cadru 
(iată ideea). Educația este considerată esențială 
pentru integrare, limba și valorile europene jucând 
un rol central. În acest sens, contribuitorii consideră 
că este nevoie de programe finanțate suficient 
pentru a sprijini includerea copiilor migranți de vârstă
școlară în sistemul public de învățământ (iată   ideea)  .
Alte idei se concentrează pe învățământul terțiar ca 
pârghie-cheie pentru o mai bună integrare. În acest 
sens, un participant pledează pentru îmbunătățirea 
accesului tinerilor refugiați la programele 
universitare (iată ideea). O propunere specifică 
abordează problema barierelor lingvistice, 
promovând ideea utilizării inteligenței artificiale 
pentru a depăși decalajul lingvistic (iată   ideea  ). 

Integrarea cu succes a migranților pe piața locală a 
forței de muncă este considerată benefică pentru 
economia europeană. Acest lucru este valabil în 
special în situația post-pandemie, după cum s-a 
subliniat în cadrul unui eveniment de două zile 
organizat în comun de Comisia Europeană și de 
Comitetul Economic și Social European la Bruxelles 
(a se vedea evenimentul). Unul dintre participanți 
evidențiază în special rezultatele benefice ale 
imigrației în zonele defavorizate din punct de vedere
economic (iată un exemplu de   idee)  . Se solicită 
campanii și programe de informare pentru a 
sensibiliza cetățenii UE pentru a combate rasismul și
pentru a avansa către o societate mai mare. Un 

contribuitor solicită o mai mare diversitate în rândul 
personalului care lucrează în cadrul organismelor de
elaborare a politicilor și al serviciilor publice legate 
de migrație (iată   ideea  ). În legătură cu opiniile 
privind rasismul și excluziunea pe piața forței de 
muncă, se solicită un tratament egal și echitabil al 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere 
legală (iată ideea). În ceea ce privește discriminarea
pe piața forței de muncă, un participant atrage 
atenția asupra necesității unor date (censuri) privind 
originea etnică a migranților pentru a informa în mod
eficient procesul de elaborare a politicilor (iată 
ideea). 

Unii participanți regretă limitarea drepturilor 
rezidenților permanenți în UE. Aceștia remarcă 
faptul că Uniunea nu acordă dreptul de vot 
rezidenților săi permanenți și solicită ca drepturile de
vot să se bazeze pe rezidență (iată   ideea)  . 

Această problemă este considerată de unii 
contribuitori ca fiind deosebit de presantă atunci 
când vine vorba de cetățenii britanici care trăiau în 
UE înainte de Brexit. O idee care dă naștere unei 
dezbateri controversate este introducerea unei 
proceduri accelerate pentru a obține drepturi la 
nivelul UE pentru cetățenii britanici care trăiau în UE
înainte de Brexit (iată   ideea)  .

Migrația din afara UE ca 
amenințare
În ciuda opoziției exprimate de unii contribuitori la 
migrație, ideile care definesc în mod deschis 
migrația ca o amenințare la adresa civilizației 
europene sau a stabilității politice sunt relativ mai 
puțin aprobate decât ideile legate de integrare și 
respectarea drepturilor omului. Atunci când se 
specifică, preocupările cu privire la civilizația 
europeană și la stabilitatea politică sunt prezentate 
și sunt susținute în mod semnificativ de participanți 
(a se vedea exemplul de   idee foarte susținută)  . 

Un eveniment din Ungaria a discutat câteva aspecte
juridice fundamentale legate de migrație. Printre 
întrebările la care se presupune că a răspuns la 
acest eveniment s-a numărat și „dreptul (societății) 
de a-și păstra propria cultură națională, identitate și 
stil de viață” în fața migrației în masă (a se vedea 
evenimentul). 

Comentatorii acestui tip de contribuții sunt deschiși 
în ideile și contribuțiile lor pe tema migrației. O temă 
observată este sentimentul că migrația din țările din 
afara UE reprezintă o amenințare la adresa 
civilizației, identității, valorilor și culturii UE (iată un 
exemplu de idee). Acești contribuitori solicită măsuri 
de restricționare a migrației în afara UE, o politică de
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repatriere mai strictă și strategii care împiedică 
mobilitatea migranților, cum ar fi controale mai stricte
la frontiere (iată un exemplu de   idee  ). 

Mai mulți participanți avertizează cu privire la 
utilizarea migrației ilegale ca armă (politică), 
referindu-se în special la afluxul mare de migranți 
din Belarus către frontierele lituaniene și poloneze 
(iată un exemplu de idee). În ceea ce privește criza 
migranților de la frontiera cu Belarus, opiniile 
contribuitorilor diferă.

Controlul la frontieră
Un număr relativ mare de idei susțin o poziție dură 
în ceea ce privește imigrația. Participanții care 
adoptă această linie se opun regularizării imigranților
ilegali și solicită o mai mare împuternicire a 
autorităților europene de control la frontieră, cum ar 
fi Frontex. Cu toate acestea, unele dintre ele preferă
o abordare națională mai degrabă decât o abordare 
europeană a controlului imigrației, temându-se că 
UE ar fi prea permisivă față de solicitanții de azil. 

În general, există sprijin pentru eforturi mai 
organizate și coordonate în ceea ce privește 
controlul la frontiere, cu apeluri la controale mai 
cuprinzătoare la frontiere, inclusiv o autoritate de 
returnare (iată un exemplu de idee), un sprijin mai 
mare pentru Frontex, cu o mai bună definire a 
funcțiilor sale (iată ideea), precum și o abordare 
obligatorie din punct de vedere juridic a eforturilor de
căutare și salvare (SAR) în Marea Mediterană (iată 
ideea). Cu toate acestea, rolul Frontex și al 
inițiativelor de patrulare pe mare este adesea 
discutat pe platformă, iar alți participanți solicită un 
control mai mare al funcționării lor, pentru a se 
asigura că drepturile omului sunt respectate (iată 
ideea). O idee mai susținută impune expulzarea 
rapidă din UE a migranților care comit o infracțiune 
gravă (iată un exemplu de idee). O idee similară 
care solicită returnarea migranților în situație 
neregulamentară generează o dezbatere între 
contribuitori în favoarea repatrierii imediate și cei 
împotrivă (iată ideea). Un respondent propune 
întreruperea ajutorului acordat țărilor care nu 
acceptă să își repatrieze resortisanții (iată   ideea  ). 

Alte contribuții necesită mai multă solidaritate și 
respect pentru drepturile omului. Ideile discutate aici 
sunt, de exemplu, un sistem centralizat de distribuție
al UE bazat pe solidaritate, finanțare pentru 
îmbunătățirea infrastructurilor de primire la frontieră 
(locuințe și alimente) sau o agenție supranațională 
care gestionează taberele europene de refugiați, 
gestionată în comun de diferite țări și finanțată din 
resursele UE (iată un exemplu de   idee  ). 

Dezbaterea recentă privind extinderea finanțării UE 
pentru a finanța construirea de bariere naționale 
împotriva migranților se reflectă parțial în unele 
contribuții care solicită un sprijin financiar sporit din 
partea UE pentru statele sale membre pentru a 
consolida protecția fizică a frontierelor (iată   ideea  ). 

Cu toate acestea, atunci când participanții solicită un
sprijin financiar sporit din partea UE pentru a 
combate migrația la frontiere, aceștia nu pledează 
întotdeauna pentru construirea de noi bariere. Unele
dintre ele recunosc rolul-cheie al autorităților locale 
și regionale care își desfășoară activitatea la 
frontierele naționale și doresc o finanțare sporită 
pentru proiectele legate de primirea și integrarea 
migranților (iată un exemplu de   idee)  . 

Într-un eveniment intitulat „Frontiere mai puternice, o
Europă mai puternică”, care a avut loc la Budapesta,
participanții au pledat pentru o politică a frontierelor 
mai pragmatică și mai strictă (a se vedea 
evenimentul).

Abordarea cauzelor 
profunde ale migrației
O secțiune mai mică de idei merge mai adânc în 
problema migrației și ia în considerare necesitatea, 
alături de măsurile de politică de gestionare a 
migrației în UE, de a lua măsuri pentru a aborda 
cauzele profunde ale migrației în alte părți. 
Cooperarea dintre țările europene și țările din lumea 
a treia, în special cele africane, este considerată 
esențială pentru abordarea cauzelor profunde ale 
migrației (iată un exemplu de idee). Având în vedere 
viitorul Europei, contribuitorii subliniază necesitatea 
de a aborda cauzele profunde ale migrației pentru a 
aborda problemele legate de migrație cu care se 
confruntă în prezent UE. Rolul parteneriatelor 
internaționale, inclusiv al acordurilor cu țări din 
lumea a treia, în gestionarea fluxurilor de imigrație a 
făcut obiectul unui eveniment în Portugalia (a se 
vedea   evenimentul)  . 

Sugestiile în acest sens variază de la stabilirea unor 
relații comerciale egale, investiții în mai multe planuri
de ajutor pentru dezvoltare și formare academică, 
precum și dezvoltarea profesională a persoanelor 
care trăiesc în țări din lumea a treia (iată ideea). O 
preocupare comună este că ajutorul pentru 
dezvoltare este utilizat în mod abuziv de către țările 
beneficiare, ceea ce îl face ineficient. În acest sens, 
un participant a propus îmbunătățirea trasabilității 
fondurilor și, astfel, monitorizarea utilizării acestora 
prin utilizarea tehnologiilor blockchain și a 
certificatelor inteligente (iată   ideea)  . 
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Un anumit grup de contribuții îi revine UE sarcina pe
baza faptului că a jucat un rol în destabilizarea 
regională, de exemplu prin exporturi agricole 
subvenționate către țările în curs de dezvoltare (iată 
ideea). De asemenea, pentru a aborda inegalitățile 
economice dintre țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, unii participanți pledează pentru 
promovarea unei agriculturi durabile și rezistente la 
schimbările climatice în țările din lumea a treia (iată 
ideea). Acest lucru ar contribui, de asemenea, la 
contracararea „migrației climatice” (iată exemplul de 
idee și deeveniment). Fenomenul „migrației 
climatice” este, într-adevăr, abordat în mare măsură 
de participanți, care doresc o mai mare concentrare 
publică asupra acestei chestiuni și recunoașterea 
statutului refugiaților climatici în dreptul internațional 
(iată ideea). 

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
Contribuțiile pe tema migrației în perioada anterioară
au consolidat temele și subtemele observate 
anterior. 

Numeroase propuneri au solicitat îmbunătățirea 
sistemelor existente de migrație și azil. În acest 
sens, un cadru european comun pentru prelucrarea 
cererilor de azil este considerat esențial (iată   ideea)  ,
inclusiv o reformă a sistemului Dublin (iată un 
exemplu de   idee  ). 

Câteva idei au sugerat conectarea fiecărui nou-venit
cu un „referent” care este deja stabilit în țara de 
sosire (a se vedea exemplul unei idei). Alți 
participanți au subliniat importanța rutelor legale 
pentru migrație, astfel încât să faciliteze procesele 
de integrare (iată ideea) și au pledat pentru 
acordarea vizelor de lucru (iată ideea) sau crearea 
unor căi de migrație mai sigure pentru a limita 
numărul victimelor migranților pe ruta către Europa, 
în special a celor de pe mare (iată un exemplu de 
idee). 

Intrările recente privind migrația sunt în mare parte 
polarizate, după cum s-a menționat anterior. Pe de o
parte, unii participanți văd migrația ca pe o resursă 
pentru societate (iată exemplul unei   idei)  . Pe de altă 
parte, unii participanți se opun migrației 
suplimentare, deoarece mulți migranți sunt percepuți
ca neintegrați (iată ideea). Pentru a facilita și a 
încuraja integrarea, un participant a solicitat 
reducerea birocrației pentru a reduce barierele 
pentru migranții care caută un loc de muncă (iată 
ideea). O comunicare mai pozitivă cu privire la 
imigrație a fost, de asemenea, susținută pentru a 

facilita o integrare mai ușoară din partea țării gazdă 
(iată   ideea  ).
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Figura 23 – Harta mentală tema „Migrație” partea 1

Migrație

Politica comună a UE 
privind migrația 

Instituirea unei politici unice a UE privind migrația selectivă: cote și proceduri de selecție mai stricte 
Reforma Convenției de la Dublin pentru o distribuție mai echitabilă a solicitanților de azil și a migranților
Solicitarea unui sistem de migrație care să respecte drepturile omului, în conformitate cu valorile UE
Competențe sporite pentru UE în materie de migrație
Dezvoltarea politicii UE în domeniul migrației forței de muncă
Solicitarea unor proceduri mai stricte de acceptare a migrației legale
Instituirea unei politici comune a UE în domeniul imigrației, cu un organism și o procedură centralizate de depunere a 

cererilor
Stabilirea unui sistem de parteneriate care să permită migranților să solicite azil în țara lor de origine
Să permită un tip selectiv de imigrație, care să vizeze numai migranții educați și să favorizeze mobilitatea între 

democrațiile avansate din punct de vedere economic
Instituirea unui comisar european pentru azil și integrare

Poziția 
umanistă 
privind 
migrația

Proceduri de azil mai ușoare și mai accesibile în țările de 
origine și crearea de coridoare umanitare

Combaterea migrației ilegale, combaterea traficului de 
persoane și a persoanelor care introduc ilegal 
migranți

Crearea unor rute și canale de migrație legale și sigure 
pentru a evita decesele

Stabilirea unui cadru juridic pentru oprirea deportării 
persoanelor integrate în țările de origine nesigure

Favorizarea repatrierii voluntare prin parteneriate cu țările 
de origine, față de returnările forțate

Integrare

Reducerea procedurilor birocratice pentru imigranți
Crearea de programe de integrare la nivelul UE în căutarea 

unui loc de muncă
Sensibilizarea cetățenilor UE: investiți în educația legată de 

incluziune 
Stabilirea unei traiectorii ulterioare pentru migranți și solicitanții 

de azil
Instituirea unui sistem educațional care să sprijine incluziunea 

copiilor migranți de vârstă școlară și să acorde prioritate 
educației lingvistice și valorilor

Combaterea discriminării și tratarea migranților și a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală 
în mod egal și echitabil, de exemplu pe piața forței de 
muncă

Îmbunătățirea accesului migranților la activitățile de voluntariat
Creșterea diversității personalului din serviciile de migrație și 

organismele politice
Sprijinirea cetățenilor britanici care locuiesc în UE cu mult 

înainte de Brexit pentru a obține drepturi la nivelul întregii 
UE printr-o procedură accelerată

Acordarea dreptului de vot rezidenților permanenți din UE
Promovarea transferabilității politicilor și a bunelor practici 

legate de integrarea între țările UE
Conectați fiecare nou-venit cu un imigrant „referent” care este 

deja stabilit



Figura 24 – Harta mentală tema „Migrație” partea 2

Migrația din 
afara UE ca 
amenințare

Restricționarea migrației în afara UE 
Luarea de măsuri de reglementare a migrației în 

afara UE 
UE va dezvolta o poziție mai defensivă împotriva 

utilizării migrației ilegale ca armă politică 

Migrație

Controlul la 
frontieră

Controale mai cuprinzătoare la frontiere, acordând autoritate de împingere înapoi
Să acorde prioritate respectării drepturilor omului în gestionarea fluxurilor migratorii
Finanțarea infrastructurii de primire la frontieră (locuințe și alimente)
Coordonarea eforturilor de căutare și salvare (SAR) în Marea Mediterană
Înființarea unei agenții supranaționale care gestionează taberele europene de refugiați
Garantarea unui sistem centralizat de distribuție a solicitanților de azil la nivelul UE, bazat 

pe solidaritate
Creșterea sprijinului financiar acordat statelor membre în vederea consolidării protecției 

fizice a frontierelor sau a finanțării proiectelor de primire a frontierelor
Măsuri de expulzare imediată a migranților care comit o infracțiune și/sau a migranților în 

situație neregulamentară

Abordarea 
cauzelor 
profunde ale 
migrației

Promovarea acordurilor specifice și a parteneriatelor cu țările de origine
Combaterea schimbărilor climatice în țările de origine pentru a combate migrația 

climatică și pentru a recunoaște statutul refugiaților climatici
Stabilirea unor relații comerciale egale
Investiții în mai multe planuri de ajutor pentru dezvoltare
Încetarea implicării militare europene în țările în curs de dezvoltare și stoparea 

practicilor destabilizatoare, cum ar fi exporturile agricole subvenționate



10. Educație,
cultură, tineret

și sport
Ideile postate sub tema Educație, cultură, tineret și 
sport acoperă o varietate de teme, având în vedere 
natura sa multi-tematică. Ca și în alte părți ale 
platformei, apelul de promovare a unei identități 
comune a UE este un sentiment recurent de bază 
pentru temele identificate în acest subiect, cu 
contribuții legate, printre altele, de schimburi, de 
expunerea la diferite culturi și de mobilitate. Acest 
subiect a generat un volum total de 4.976 de 
contribuții, constând în 2.063 de idei, 1.757 de 
comentarii și 1.156 de evenimente. Diferitele idei pot
fi grupate în următoarele teme: 

• Promovarea identității comune a UE 

• Mobilitatea în interiorul UE 

• Educație orientată spre viitor 

• Precaritatea muncii și șomajul în rândul 
tinerilor 

• Patrimoniul european 

• Accesul la educație și cultură 

• Profesioniști creativi și academici

• Incluziunea în sport

Evenimente 
În perioada anterioară, evenimentele au discutat o 
serie de teme, cum ar fi accesul la învățământul 
terțiar, mobilitatea și armonizarea sistemelor și 
titlurilor educaționale. De exemplu, a fost organizat 
un atelier participativ cu 30 de tineri participanți într-
un oraș rural din Franța, cu scopul de a discuta 
modalitățile de îmbunătățire a mobilității tinerilor în 
zonele rurale (a se vedea evenimentul). 

În Polonia, una dintre țările care au înregistrat cel 
mai mare număr de evenimente pentru acest 
subiect, participanții au discutat, de asemenea, 
despre rolul tinerilor migranți din Ucraina, inclusiv 
despre modalitățile de stimulare a integrării acestora
(a se vedea   evenimentul)  . În acest eveniment, care 
a luat forma unei dezbateri, participanții au discutat 
în special soluții pentru a ajuta copiii care nu cunosc 
limba să se adapteze rapid la noua situație. 

În Spania, o altă țară cu un număr mare de 
evenimente legate de acest subiect, temele 
discutate au vizat în special oportunitățile și 
perspectivele de angajare pentru tineri. Într-un 
eveniment din regiunea Navarra, sentimentul 
general în rândul tinerilor participanți la eveniment a 
fost destul de pesimist, cei mai mulți dintre ei 
plângându-se de lipsa oportunităților de a se 
emancipa și de necesitatea îmbunătățirii 
transportului școlar, a disponibilității mai mari a 
burselor și a unei asistențe sporite în aplicarea 
pentru programele de mobilitate (a se vedea 
evenimentul)

Promovarea identității 
comune a UE
În ceea ce privește tema identității europene, unul 
dintre subiectele cele mai discutate este învățarea 
limbilor străine. 

În cadrul noțiunii de educație lingvistică ca mijloc de 
încurajare a schimburilor interculturale și a modului 
în care aceasta contribuie la o identitate comună a 
UE, mai multe contribuții subliniază necesitatea 
depășirii școlarizării monolingve și solicită 
recunoașterea caracterului eterogen și multilingv al 
Europei ca resursă (iată un exemplu de idee). În 
mod similar, o dezbatere la Berlin a explorat 
multilingvismul Europei și modalitățile de 
recunoaștere și încurajare a diversității multilingve (a
se vedea evenimentul). Un alt participant care 
pledează pentru multilingvism solicită un sprijin 
sporit pentru predarea limbilor minoritare în școală 
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(iată ideea). Un contribuitor sugerează introducerea 
unor vouchere de călătorie finanțate de UE pentru 
schimburi de limbi (iată   ideea)  . 

Stabilirea unei limbi europene comune este văzută 
ca ceva care ar putea favoriza integrarea 
europeană, potrivit multor participanți (iată un 
exemplu de idee). Acest lucru este, de asemenea, 
discutat pe scară largă sub tema Alte idei (iată 
exemplul de   idee  ). Discuția abordează diferitele 
avantaje și dezavantaje ale unei astfel de limbi 
europene comune și ale diferitelor limbi posibile, 
inclusiv esperanto (iată   ideea   și   ideea,   ambele 
puternic susținute), latina (iată un exemplu de idee) 
sau engleza (iată exemplu de   idee)  . O conversație 
despre Esperanto, în special, a stârnit un anumit 
interes online, reflectând vibrația dezbaterii în jurul 
unei limbi neutre pentru toate țările UE (a se vedea 
evenimentul). 

O altă idee printre ideile cele mai susținute se referă 
la crearea unui radiodifuzor public european (iată 
ideea). Mai multe idei se referă la crearea mai 
multor portaluri media ale UE (TV, radio și platforme 
de comunicare socială) pentru a implica mai bine 
cetățenii europeni în chestiunile și problemele UE, 
cu scopul final de a consolida identitatea europeană 
și valorile fundamentale (iată exemplul de idee). 
Favorizarea circulației producțiilor media europene, 
de exemplu prin crearea unei piețe media comune a 
UE, este, de asemenea, avansată ca idee de către 
numeroși participanți (iată un exemplu de idee). O 
idee este crearea unei platforme media specifice a 
UE, adaptată învățării limbilor străine (iată ideea). 

O subtemă de idei se referă la educație, în care 
contribuitorii sugerează introducerea unui curs 
obligatoriu despre istoria și instituțiile UE în toate 
școlile secundare europene, ca instrument pentru 
generațiile mai tinere de a construi interes și un 
sentiment de asumare a responsabilității față de UE,
consolidând astfel procesul de construire a identității
UE (iată un exemplu de idee). Cunoașterea istoriei 
europene este considerată esențială și de către un 
alt participant, care propune lansarea unui sondaj 
european pentru a măsura conștiința istorică a 
tinerilor (iată ideea), în timp ce un alt participant 
avansează ideea creării unui manual oficial de 
istorie europeană (iată   ideea  ). 

Existența evenimentelor școlare legate de UE este 
considerată esențială de mulți participanți (iată un 
exemplu de idee), unul dintre aceștia propunând 
înființarea unui profesor responsabil cu coordonarea
evenimentelor și programelor legate de UE (iată 
ideea). Multe idei legate de promovarea unei 
identități comune a UE sugerează diferite forme de 
schimb sau de înfrățire între școlile din diferite state 
membre pentru a promova prietenia dincolo de 
frontierele statelor membre (iată ideea). O idee 
propune promovarea studierii istoriei europene în 

programele școlare, inclusiv a istoriei fiecărei țări 
europene (iată   ideea  ). 

Subtema sportului în ceea ce privește promovarea 
unei identități comune a UE discută organizarea 
unor evenimente sportive mai transnaționale, 
intereuropene (iată un exemplu de idee) și 
posibilitatea creării unei echipe sportive europene 
care ar putea concura la evenimente internaționale 
(iată un exemplu de   idee)  . În plus, importanța 
simbolurilor comune ale UE a fost ridicată în ceea ce
privește crearea unei identități comune a UE, cu, 
printre altele, o idee de a încorpora steaguri UE pe 
echipamentele sportive și uniformele sportivilor din 
statele membre ale UE (iată   ideea)  . 

O altă idee, care este mai susținută și, de 
asemenea, menționată pe scară largă în alte 
subiecte, pledează pentru instituirea unei sărbători 
legale europene la 9 mai pentru a promova un spirit 
european comun (iată un exemplu de idee). 

Promovarea culturii europene, cum ar fi muzica în 
diferite limbi europene, este menționată de un 
participant care dorește ca radiourile să fie obligate 
să difuzeze cel puțin 20 % muzică non-engleză (iată 
ideea). 

Alimentele sunt, de asemenea, văzute ca o 
modalitate de a construi punți între țările și culturile 
europene (iată ideea), determinând un participant să
propună crearea unei aplicații europene de rețete 
finanțate de UE (iată   ideea  ).

Mobilitatea în interiorul UE
Tema mobilității în interiorul UE generează un număr
relativ ridicat de contribuții. 

Acestea fie avansează idei pentru îmbunătățirea 
programelor de mobilitate existente, fie vin cu noi 
propuneri originale. 

Unii participanți propun crearea unui portal online 
condus de UE pentru înscrierea la cursuri de 
învățământ superior în UE. Acest portal ar putea 
permite, de asemenea, studenților să se aplice 
simultan la diferite programe din cadrul Uniunii 
Europene (iată un exemplu de   idee  )  . 

O altă subtemă invocată de mai mulți contribuitori se
referă la extinderea programului Erasmus pentru a 
include tinerii care nu sunt studenți, de exemplu prin 
extinderea acestuia la elevii de liceu, inclusiv la cei 
din învățământul profesional. Acest lucru ar oferi 
celor care nu au intrat în învățământul superior 
posibilitatea de a trăi în străinătate, de a face schimb
de bune practici, de a învăța noi limbi și culturi și de 
a-și extinde competențele în general (iată un 
exemplu de   idee  )  . 
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În plus, participanții au subliniat necesitatea de a 
face programul Erasmus mai incluziv pentru 
studenții cu venituri mici. O idee este îmbunătățirea 
adaptării burselor Erasmus la costul vieții în fiecare 
țară (iată ideea). În acest sens, un participant 
propune să se încredințeze universității din țara de 
destinație sarcina de a aloca burse Erasmus, astfel 
încât solicitanții să se poată înscrie direct la 
universitatea de destinație preferată, mai degrabă 
decât să aplice prin intermediul universității de 
origine (iată   ideea  ). Dorința de a îmbunătăți forma 
actuală a programului evidențiază conștientizarea 
importanței programelor de mobilitate educațională. 
Acest lucru este demonstrat și de existența 
diferitelor evenimente legate de acest subiect și 
legate de cele două idei raportate mai sus (a se 
vedea   evenimentul  )  . 

Un participant solicită reintegrarea studenților din 
Regatul Unit în cadrul programului Erasmus+ (iată 
ideea). 

În general, ideile privind accesibilitatea și 
incluziunea programului Erasmus reapar frecvent. 
De exemplu, cele mai recente contribuții sugerează 
extinderea programului Erasmus la alte categorii de 
formare, cum ar fi agricultura și alte meșteșuguri 
(iată   ideea  )  .

Un alt domeniu de interes este inițiativa 
„DiscoverEU”. Unii participanți propun extinderea 
inițiativei DiscoverEU la fiecare tânăr european 
începând cu vârsta de 18 ani (iată un exemplu de 
idee). 

În cele din urmă, o idee privind mobilitatea 
academică se referă la ratificarea Tratatului de la 
Lisabona privind recunoașterea pentru a facilita 
mobilitatea profesională și academică în Grecia (iată
ideea). 

O idee unică privind mobilitatea, eventual din țări din
afara UE, se referă la crearea unui sistem european 
de burse de studiu cu risc pentru studenții care sunt 
urmăriți penal în propria țară pentru a proteja 
libertatea academică (iată   ideea  ).

Educație orientată spre 
viitor
Multe idei exprimă necesitatea de a regândi 
educația în actuala eră digitalizată, în special după 
ce pandemia de COVID-19 a modificat practicile de 
predare în școli și universități. Potrivit multor 
contribuitori, regândirea educației în era digitală este
o condiție prealabilă pentru competitivitatea și 
modernizarea viitoare a Europei la nivel mondial 
(iată un exemplu de   idee  ). 

Pentru a facilita accesul la cursuri, participanții 
propun acreditări digitale și materiale de cercetare, 
precum și crearea unui registru unic al tuturor 
resurselor academice sau a unei platforme digitale 
europene unice, deschisă tuturor instituțiilor de 
învățământ superior acreditate din UE (iată ideea). 
Această cerere de propuneri merge mână în mână 
cu necesitatea de a promova TIC în școli și 
universități, inclusiv prin subvenționarea școlilor 
pentru achiziționarea de hardware (iată un exemplu 
de idee). 

În ceea ce privește problema echipamentelor și a 
spațiilor adecvate pentru educație, o propunere care
a fost puternic susținută de utilizatorii platformei este
cea a unui plan european pentru educație. Aceasta 
ar fi „o strategie europeană axată pe sprijinirea 
investițiilor directe în infrastructura educațională și 
pe îmbunătățirea accesibilității, conectivității și 
calității educației și învățării pe tot parcursul vieții” 
(iată ideea). O altă idee foarte susținută propune 
stabilirea dreptului la învățare și formare pe tot 
parcursul vieții (iată   ideea)  . 

Promovarea competențelor non-tehnice și, în 
special, a activităților artistice este adesea văzută de
contribuitori ca un alt pas esențial în dezvoltarea 
gândirii critice a studenților din UE și în consolidarea
valorilor lor globale, în special la o vârstă fragedă 
(iată un exemplu de   idee)  . 

Punerea în aplicare a unor metode educaționale 
incluzive și, în general, promovarea diversității în 
educație este considerată un obiectiv important 
pentru viitorul educației în UE (iată   ideea)  . Acest 
lucru reflectă, de asemenea, idei cu privire la 
necesitatea de a combate feminicidele (iată ideea) și
antisemitismul prin educație (iată   ideea)  . 

O subtemă de idei abordează necesitatea de a 
reforma practicile educaționale pentru a produce 
adulți care pot fi cetățeni activi ai UE. Pe lângă 
schimburile și educația privind UE, astfel cum s-a 
discutat mai sus, această subtemă include idei care 
discută necesitatea de a încuraja participarea 
socială activă a tinerilor elevi în școli (iată ideea) sau
de a insufla competențe interculturale, de exemplu, 
mai multe practici de învățare a limbilor străine (iată 
ideea). O idee conexă, și anume diversitatea limbilor
străine și rolul pe care expunerea lor în mass-media 
îl poate avea în facilitarea învățării și crearea unei 
identități europene comune, a fost explorată în 
cadrul mai multor evenimente (a se vedea exemplul 
unui   eveniment)  . Un grup de contribuitori a atras 
atenția asupra necesității de a regândi sistemul 
educațional actual pentru a pregăti tinerii pentru 
lumea viitorului. Contribuitorii solicită educație 
privind economia și finanțele (iată   ideea)   și 
schimbările climatice (iată un exemplu de idee), 
inclusiv înființarea Corpului european pentru climă 
(iată ideea). În plus, ele solicită mecanisme de 
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îmbunătățire a competențelor tinerilor în domeniul 
STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), 
de exemplu prin intermediul unui program de 
competențe de bază STEM la nivelul UE (iată 
ideea). În plus, așa cum s-a menționat în tema 
transformării digitale, contribuitorii solicită ca tinerii 
să fie formați în domeniul bunăstării digitale (iată un 
exemplu de idee). Problema bunăstării digitale poate
intra, de asemenea, în domeniul de aplicare al 
apelului mai general pentru creșterea sprijinului 
pentru sănătatea mintală în școli (iată ideea). În 
ideea unei educații adaptate exigențelor viitorului, 
concepută de unii participanți, programele școlare 
sunt flexibile (iată ideea), iar școlile sprijină 
asociațiile de elevi și activitățile de formare a elevilor
pentru a fi adulți autonomi (iată   ideea)  . În acest 
sens, propunerea de sporire a influenței 
organizațiilor societății civile în școli ar putea merge 
mână în mână cu acest concept mai „participativ” de
școală (iată ideea). De asemenea, în conformitate 
cu acest punct de vedere este și ideea de a 
promova practica sportivă și de a crește clasele 
sportive în școală (iată ideea). Evaluările 
profesorilor, coordonate ideal de Uniunea 
Europeană, sunt susținute și de alți participanți (iată 
ideea). 

O serie de idei discută, de asemenea, alinierea 
educației (profesionale) cu lumea muncii (iată un 
exemplu de idee) și necesitatea de a încuraja 
competențele antreprenoriale în educație (iată 
ideea). Unele idei adăugate pe platformă se 
concentrează pe formarea pentru inovare și 
antreprenoriat (iată un exemplu de idee), precum și 
pe necesitatea unei mai bune recunoașteri a 
învățării informale (iată un exemplu de   idee  ). În 
acest sens, o altă propunere implică introducerea 
unei orientări profesionale obligatorii pentru a evalua
talentele și interesele elevilor aflați la începutul 
cursurilor școlare (iată ideea). 

O altă temă care a apărut în urma difuzării cursurilor
online în timpul pandemiei este cea a educației la 
domiciliu. Un participant solicită recunoașterea 
școlarizării la domiciliu în toate țările UE (iată ideea).

Ideea de a stabili un examen final standard, comun 
tuturor țărilor UE, este propusă de un singur 
participant (iată   ideea  ).

Precaritatea muncii și 
șomajul în rândul tinerilor
Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este un 
subiect recurent pe platformă, inclusiv pentru că 
acest lucru este strict legat de educație și formare. 
Multe idei care discută programe educaționale se 
concentrează, de asemenea, pe capacitatea de 

inserție profesională și pe tranziția către piața forței 
de muncă (iată un exemplu de   idee  ). Cu toate 
acestea, în ceea ce privește tinerii, problema 
șomajului și a tinerilor care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare (NEET) este, de 
asemenea, considerată ca fiind esențială de către 
participanți, iar unele idei legate de acest aspect 
sunt foarte susținute (iată un exemplu de idee). 
Tema precarității muncii în rândul tinerilor este 
discutată de mai mulți participanți, care solicită 
sprijin tinerilor aflați în condiții de muncă precare prin
locuri de muncă de calitate, remunerare echitabilă și
acces la protecție socială (iată ideea și ideea). În 
ceea ce privește locurile de muncă precare, un 
respondent solicită UE să elimine stagiile 
neremunerate (iată ideea). Alții propun extinderea 
anumitor garanții și forme de sprijin pentru ocuparea
forței de muncă dedicate tinerilor (iată ideea), sau 
chiar punerea în aplicare a unor standarde de 
calitate care ar fi obligatorii pentru toate locurile de 
muncă create în cadrul planurilor UE și naționale de 
redresare (iată   ideea)   O atenție deosebită este 
acordată de unii contribuitori statelor membre care 
sunt mai afectate de șomajul în rândul tinerilor, cum 
ar fi cele mediteraneene (iată   ideea)  . 

Un eveniment din Lituania s-a axat pe multiplele 
provocări cu care se confruntă tinerii în perioada de 
după pandemie, inclusiv șomajul. Evenimentul a 
discutat dacă Agenda strategică a Consiliului 
European 2019-2024 ia în considerare pe deplin 
problemele specifice ale tinerilor (a se vedea 
evenimentul).

Patrimoniul european
O categorie relativ mai mică de contribuții sunt cele 
care solicită protejarea și celebrarea culturii și 
patrimoniului european, de exemplu prin 
introducerea unui comisar european pentru cultură 
(iată ideea) și, în general, prin creșterea investițiilor 
în conservarea patrimoniului cultural comun al UE. 
Există, de asemenea, apeluri la păstrarea tradițiilor 
exprimate de grupurile minoritare în special (a se 
vedea   evenimentul)  , precum și a patrimoniului 
cultural religios (iată   ideea)  . 

La un nivel mai general, a fost sugerată crearea unei
biblioteci virtuale, asociată cu bibliotecile din diferite 
state membre ale UE, cu scopul de a face cărți și 
opere de artă rare la dispoziția tuturor cetățenilor UE
(iată   ideea)  
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Accesul la educație și 
cultură
Tema accesului la educație este una menționată 
frecvent. Aceasta cuprinde diferite tipuri de 
inegalități de acces, precum și niveluri educaționale 
distincte, cu un accent specific pe învățământul 
terțiar. Deși ideile legate de acest subiect sunt relativ
mai puțin discutate, o propunere de a face accesul 
gratuit la educație pentru toată lumea a fost salutată 
în mod pozitiv de unii participanți (iată   ideea  ). 

O tranziție considerată esențială de către participanți
este cea dintre învățământul secundar și cel terțiar. 
În acest sens, există mai multe apeluri din partea 
participanților pentru a sprijini studenții în această 
tranziție crucială (iată un exemplu de idee), inclusiv 
prin programe de orientare universitară îmbunătățite 
(iată ideea). Unele categorii sunt deosebit de 
dezavantajate în ceea ce privește accesul la 
învățământul terțiar. În acest sens, există apeluri de 
sprijinire a minorităților etnice și a persoanelor cu 
handicap în accesarea studiilor terțiare (iată ideea). 
Alți participanți sunt conștienți de faptul că alte 
obstacole în calea educației ar putea fi de natură 
geografică sau economică. Pentru a depăși aceste 
bariere, mai mulți participanți solicită resurse 
educaționale mai mari în zonele rurale (iată un 
exemplu de idee), iar unii propun să se stabilească 
diferite tipuri de prestații sociale finanțate de UE 
pentru a garanta autonomia financiară a studenților 
(iată un exemplu de   idee)  . 

Inegalitățile de acces afectează nu numai 
învățământul terțiar, ci și facilitățile culturale și 
muzeele. Prin urmare, apelul unui participant de a 
facilita accesul la muzee pentru persoanele cu 
handicap (iată ideea). Acesta a fost, de asemenea, 
subiectul campaniei We All Need Theatre (vezi 
evenimentul), dedicată în mod specific accesibilității 
teatrelor pentru persoanele cu dizabilități. O altă 
propunere se referă la introducerea unui permis 
muzeal al UE pentru a face muzeele mai accesibile 
(iată   ideea)  . Această idee o reflectă pe aceea de a 
introduce legitimații culturale sau vouchere, 
avansate de mai mulți participanți (iată un exemplu 
de idee). O altă idee vizează, în schimb, abordarea 
acestei chestiuni dintr-o perspectivă mai largă, 
propunând creșterea finanțării publice pentru 
cultură, reducând astfel dependența acesteia de 
fondurile private (iată   ideea  ). 

O situație specială de dezavantaj evidențiată de un 
participant este cea a foștilor deținuți. În ciuda 
faptului că și-au executat sentința, mulți foști deținuți
se luptă să se întoarcă la o viață socială normală, 
ceea ce crește riscul de a deveni infractori repetitivi. 
Prin urmare, educația și formarea în închisori sunt 
deosebit de importante (iată   ideea)  . 

Ca o modalitate de a crește gradul de conștientizare
cu privire la aceste aspecte, un participant 
avansează ideea instituirii unei Zile a Egalității de 
Șanse la nivel european (iată ideea)

Profesioniști creativi și 
academici
După cum s-a menționat anterior, problema 
precarității muncii, în special în rândul tinerilor, este 
una care a generat un nivel considerabil de atenție 
din partea participanților pe platformă. Sectorul 
creativ este afectat în special de munca precară. 

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra condițiilor 
de muncă ale practicienilor din domeniul culturii, 
precum și ale comunităților creative, a condus la o 
reflecție serioasă asupra statutului acestora și a 
rolului instituțiilor UE în furnizarea unui cadru juridic 
care ar îmbunătăți precaritatea sectorului (iată un 
exemplu de idee). Un participant solicită UE să 
sprijine sectorul creativ pentru a asigura o 
remunerare echitabilă a lucrătorilor creativi (iată 
ideea). Potrivit unei alte contribuții, fondurile 
Fondului de redresare ar trebui utilizate pentru a 
finanța sectorul cultural și, în special, sectorul 
cărților (iată ideea), în timp ce o contribuție necesită 
în mod specific creșterea sprijinului financiar pentru 
institutele de dans (iată   ideea  ). 

Profesionalizarea lucrătorilor culturali a fost un 
subiect crucial de discuție în cadrul mai multor 
evenimente organizate în întreaga Europă în jurul 
culturii (a se vedea exemplul unui eveniment). Un 
participant propune ca UE să recunoască statutul 
artiștilor, ceea ce ar facilita, de asemenea, 
schimburile culturale (iată   ideea)  . 

Alte recomandări cu privire la sfera creativă se 
referă atât la sprijinirea organizațiilor care își 
desfășoară activitatea la nivel local, cât și la 
instituirea unui sistem integrat de cofinanțare 
națională și regională care să faciliteze o cooperare 
culturală internațională mai intensă (iată un exemplu
de   idee)  . 

Profesioniștii academici și cercetătorii sunt o altă 
categorie profesională puternic afectată de 
precaritatea muncii. O idee propune modificarea 
modului în care sunt alocate subvențiile pentru 
cercetare pentru a le face mai potrivite pentru 
cercetarea intersecțională (iată   ideea)  .
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Incluziunea în sport
Ideile legate de sport, mai ales atunci când acest 
lucru este discutat ca subiect în sine, ocupă un 
spațiu oarecum mai mic pe platformă. Cu toate 
acestea, tema sportului a fost discutată de mai mulți 
participanți. 

După cum s-a menționat anterior, mulți participanți 
pledează pentru o echipă sportivă europeană, iar 
alții solicită mai multă practică sportivă în școli, dar 
subiectul sportului este adesea menționat și în 
legătură cu alte teme, cum ar fi incluziunea. 
Participanții pun sub semnul întrebării capacitatea 
sportului de a fi incluziv (iată un exemplu de idee) și 
propun idei pentru a îmbunătăți incluziunea sportului
(iată un exemplu de idee). O contribuție solicită UE 
să garanteze egalitatea de gen în sport, inclusiv prin
instituirea unei autorități europene dedicate (iată 
ideea). În cadrul unei reuniuni organizate de Europa 
Press, participanții au dezbătut dacă moda sportului 
sexualizează un alt contribuitor, în unele cazuri, la 
un nivel ridicat al sistemelor de impozitare a 
universităților din UE, solicitând o impozitare 
echitabilă a universităților (iată   ideea  ). 

Un alt aspect adesea menționat al sportului este 
cunoașterea inegală a publicului cu privire la 
sporturile mai puțin obișnuite (iată un exemplu de 
idee). În acest sens, potrivit unei idei, instituțiile ar 
trebui să intervină pentru a sprijini sportul mai puțin 
practicat pe scară largă (iată   ideea)  . 

Un eveniment din Germania a discutat modalitățile 
în care sportul poate contribui la combaterea 
schimbărilor climatice, cu participanții, care au fost 
în cea mai mare parte membri ai cluburilor sportive, 
împărtășind exemple de bune practici (a se vedea 
evenimentul).

Idei noi în perioada 
anterioară (21/02/2022-
09/05/2022)
În cele mai recente contribuții nu au fost avansate 
teme sau subteme noi. 

În ceea ce privește ideile, mai multe sugestii legate 
de tema educației pentru viitor, cum ar fi 
modernizarea programelor școlare (iată un exemplu 
de idee), sau reforma și armonizarea sistemelor 
educaționale divergente (iată un exemplu de idee). 
S-a propus, de asemenea, instituirea unor programe
de formare pentru profesori, participanții la un 
eveniment din Italia subliniind necesitatea de a 
instrui profesorii cu privire la oportunitățile oferite de 
UE (iată ideea și evenimentul). Tema sănătății 

mintale a fost la fel de ridicată, cu un contribuitor 
sugerând ajutor psihologic gratuit în școli (iată 
ideea). 

O altă temă care a apărut frecvent se referă la 
promovarea unei identități comune la nivelul UE 
(iată un exemplu de idee). Astfel cum s-a raportat 
anterior, contribuitorii consideră că programele de 
schimb joacă un rol esențial în promovarea 
diversității și în creșterea încrederii cetățenilor în UE 
(iată ideea). 

Numeroase idei legate de mobilitatea în interiorul 
UE, participanții solicitând extinderea inițiativelor de 
schimb (iată un exemplu de idee). 

O dezbatere privind tineretul organizată la Napoli de 
Europe Direct a generat o serie de idei pe tema 
educației, cum ar fi necesitatea de a crea un sistem 
european comun de învățământ, cu recunoașterea 
calificărilor academice între diferitele țări ale UE 
menționate ca un pas-cheie în această direcție (iată 
ideea). O altă propunere a exprimat necesitatea de 
a spori accesul la învățământul terțiar și la cultură 
(iată ideea). 

Pe tema tineretului, contribuțiile discută aspectele 
legate de ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, abordate și în alte subiecte. În plus, un 
contribuitor pledează pentru consolidarea rolului 
tinerilor în mass-media, pentru a asigura o 
reprezentare echitabilă și o raportare negativă mai 
puțin stereotipă (iată   ideea)  . 

Importanța activităților sportive și de agrement a 
fost, de asemenea, subliniată de mulți participanți, 
care au subliniat rolul esențial al educației sportive, 
dar și al activităților paneuropene legate de aceasta 
(iată un exemplu de idee privind educația sportivă). 

Idei mai puțin frecvent menționate referitoare la 
profesioniștii din domeniul creativ și academic, 
precum și sprijinul pentru cercetarea academică 
transfrontalieră și cooperarea în domeniul științei 
(iată un exemplu de idee). 
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Figura 25 – Harta mentală „Educație, cultură, tineret și sport” partea 1 
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Limbi străine: adoptarea unei limbi comune 
(engleză/Esperanto) sau promovarea multilingvismului 

Institutul pentru o sărbătoare publică europeană în data de 9 
mai

Grant Descoperiți abonamentul UE gratuit între căi ferate 
pentru toți tinerii de 18 ani din UE

Organizarea mai multor evenimente sportive transfrontaliere, 
intereuropene

Formeaza echipe europene pentru competitii internationale
Încurajarea educației în limbi străine pentru a încuraja 

schimbul intercultural
Promovarea relațiilor de prietenie dincolo de frontierele statelor 

membre prin intermediul schimburilor sau înfrățirii școlilor

Mobilitatea 
în interiorul 
UE

Recunoașterea calificărilor academice în toate 
țările UE

Promovarea mobilității educaționale intereuropene
Facilitarea mobilității educaționale intereuropene 

prin intermediul unui portal online condus de 
UE, care colectează cursuri de învățământ 
superior

Să facă bursa Erasmus mai incluzivă și mai 
accesibilă

Ratificarea Tratatului de la Lisabona privind 
recunoașterea în vederea facilitării mobilității 
profesionale și academice în Grecia

Reintegrarea studenților din Marea Britanie în 
programul Erasmus+

Educație 
orientată spre 
viitor

O mai bună aliniere a educației 
(vocaționale) cu lumea muncii

Investiți în infrastructura educațională 
și educațională printr-o strategie 

europeană de investiții în educație
Integrarea învățării soft-skills

Creșterea digitalizării educației
Integrarea dezvoltării competențelor 

STIM în sistemul educațional
Integrarea schimbărilor climatice în 

sistemul educațional
Insuflarea competențelor interculturale 

și încurajarea participării sociale 
active

Implementarea unor metode 
educaționale incluzive și 

promovarea diversității în educație
Programe școlare mai flexibile, cu o 

gamă mai largă de cursuri școlare
Stabilirea unui examen final standard 

pentru fiecare țară din UE
Promovarea și instituirea învățării și 
formării pe tot parcursul vieții ca un 

drept



Figura 26 – Harta mentală „Educație, cultură, tineret și sport” partea 2 

Educație, 
cultură, 
tineret și 
sport

Precaritatea muncii și 
șomajul în rândul 
tinerilor

Acțiuni imediate și concrete pentru 
combaterea șomajului în rândul tinerilor

Asigurarea unor condiții de muncă mai bune 
pentru tinerii din UE

Recunoașterea învățării informale

Accesul la 
învățământul 
terțiar și la 
cultură

Sprijinirea trecerii de la învățământul 
secundar la învățământul terțiar prin 
programe de orientare dedicate

Să ia în considerare rolul inegalităților 
etnice, fizice și socio-economice în 
determinarea unui acces inegal la 
învățământul terțiar

Îmbunătățirea accesibilității la siturile 
culturale, cum ar fi teatrele, pentru 
persoanele cu handicap

Asigurarea formării și educației deținuților
Recunoașterea învățării informale

Incluziune
a în sport

Promovarea sporturilor mai 
puțin populare

Creșterea incluziunii etnice și 
de gen în sport

Sportul ca vehicul de 
incluziune

Patrimoniul 
european

Sărbătoresc, să protejeze și să 
valorifice cultura și patrimoniul 
european

Introducerea unui comisar 
european pentru cultură

Conservarea tradițiilor și a 
patrimoniului cultural al 
grupurilor minoritare și 
religioase

Profesioniști 
creativi și 
academici

Asigurarea unui cadru juridic pentru reducerea 
precarității în domeniul cultural, creativ și

sectorul academic
Profesionalizarea lucrătorilor culturali
Consolidarea cooperării culturale 

transfrontaliere și internaționale
Finanțarea cercetării academice și schimbarea 

modului în care sunt alocate fondurile
Utilizarea fondurilor Fondului de redresare 

pentru a sprijini sectorul cultural



ANEXA I: Lista celor mai
aprobate și comentate idei pe

subiect
Cele mai comentate și aprobate idei pe subiect 
(19/04/2021-09/05/2022) 
Prezenta anexă prezintă ideile cele mai aprobate și comentate în cadrul fiecărui subiect începând cu 9 mai 
2022, inclusiv sugestiile făcute de persoane fizice, precum și ideile promovate de organizații. Include, de 
asemenea, ideile înregistrate sub tema „Alte idei”; în restul raportului, ideile din cadrul acestui subiect au fost
plasate sub una dintre cele nouă teme tematice sau mai multe subiecte în cazul chestiunilor transversale. 
Scopul prezentei anexe este de a reflecta un nivel ridicat de interes sau de dezbatere cu privire la unele idei 
de pe platformă. 

Rețineți că aprobările sunt similare cu un vot similar/up-vote în social media. Acestea indică interesul 
participanților și favorizarea generală față de o idee, fără a oferi indicații cu privire la vreo opoziție față de 
aceasta. Prin urmare, numărul de aprobări nu este un indicator al sprijinului general pentru idee, ci doar unul 
dintre numeroasele aspecte care trebuie luate în considerare în analiza contribuțiilor pe platforme. 
Comentariile pot acoperi o serie de feedback, de la neutru la a fi de acord sau puternic dezacord. Pentru mai
multe informații privind analiza contribuțiilor de pe platformă, a se vedea anexa II.



Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Schimbările climatice și 

mediul înconjurător 

Idee: Tranziție justă (iată ideea) 
Aprobări: 477 

Comentarii: 19 

Idee: Promovarea energiei nucleare în 

cazul în care energia dinsurse 

regenerabiley nu poate fi utilizată 
(tradusă) 
(iată ideea) 

Aprobări: 120 

Comentarii: 162 

Idee: Opriți toate subvențiile pentru
combustibilii  fosili (traduse) (iată
ideea) 

Aprobări: 326 
Comentarii: 28 

Idee:  Îmbunătățirea  protecției  naturii,
a  mediului,  abiodiversității  y și a

persoanelorcaredezvoltă

centraleeoliene industriale în Europa
(iată ideea) 

Aprobări: 36 Comentarii:
96 

Idee: Să  facărețeaua feroviară

europeană mai accesibilă și  mai

recomandabilă ca  înlocuitor  al

conexiunilor intra-UE (iată ideea) 

Aprobări: 240 
Comentarii: 35 

Idee: Transformarea energiei nucleare
în  centrul  transformării  verzi  (iată
ideea) 
Aprobări: 37 Comentarii:
79 

Idee: Euro Trainscanner (tradus) 
(iată   ideea  ) 

Aprobări: 203 
Comentarii: 63 

Idee:  Reducerea  poluării  mediului
byPolitica  de  imigrare  (a  se  vedea
idea) 

Aprobări: 8 

Comentarii: 74 

Idee: Interzicerea pescuitului cu 
momeală vieîn UE (iată ideea) 

Aprobări: 177 

Comentarii: 23 

Idee: Euro Trainscanner (tradus) 
(iată ideea) 

Aprobări: 203 

Comentarii: 63 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Sănătate Idee: Tehnologii de lungă durată 
cu utilizareintensivăa științei: 
dezvoltare și acces (a se vedea 
idea) 

Aprobări: 603 

Comentarii:83 

Idee: Opriți 
schimbarea orei de vară: Adopting
astronomically timp corect și 
opționall y mandat mutarea orelor 
de deschidere la 1 oră mai 
devreme (vezi ideea) 

Aprobări: 41 

Comentarii: 131 

Idee:  Acces  egal  către  servicii
publice  accesibile  și
deînaltăcalitate,  inclusiv  sănătate
(iată ideea) 

Aprobări: 462 

Comentarii: 17 

Idee: Sănătate intensivă și 
tehnologii longevity: dezvoltare și
acces (iată ideea) 

Aprobări: 603 

Comentarii:83 

Idee:  Cercetare  privind
encefalomielita  mialgică  (ME/CFS)
(iată ideea) 

Endorsements:217 

Comentarii: 5 

Idee:  Asistență  mai  eficientă
datorită  unei  limbi  comune:
Esperanto (tradus) (iată   ideea  )   

Aprobări: 43 

Comentarii: 36 

Idee: Concentrați-vă pecercetarea 
Anti-Aging și Longevit y(iată ideea) 

Aprobări: 168 

Comentarii: 32 

Idee:  Multilingvismul  în  spital:
Personalmedical școlarizat  în
limba internaționalăEsperanto
(tradus) (iată   ideea  ) 

Aprobări: 22 

Comentarii: 35 

Idee:  Tratațischimbarea pentru
aconsolida competențele UE în
domeniul sănătății (iată ideea) 

Aprobări: 117 

Comentarii: 7 

Idee: Concentrați-vă pecercetarea

Anti-Aging și Longevit y(iată   ideea  

Aprobări: 168 

Comentarii: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Economie mai puternică, 
socială 

justiție și locuri de muncă 

Idee: Asigurarea funcționării bugetului

UE pentru europeni: O uniune fiscală 
(iată ideea) 

Aprobări: 581 

Comentarii: 33 

Eusuntdea: Venituri de bază 

necondiționate (UBI) în întreaga UE 

care asigură existența 
materialăapersoanei și oportunitatea de
a participa lasocietateay (iată ideea) 

Aprobări: 319 

Comentarii: 127 

Idee: Noul model economicși 

guvernanța UE (iată ideea) 

Aprobări: 561 Comentarii: 
34 

Idee: Câți bani economisesc Uniunea

Europeană? (iată ideea) 

Aprobări: 79 Comentarii:
85 

Idee: Pilonuleuropeana l  drepturilor
sociale  pentru  un  econom  al  pieței
socialey (iată   ideea  ) 

Aprobări: 557 Comentarii: 
37 

Idee: Venit de bază necondiționat 
(tradus) (iată ideea) 

Aprobări: 77 Comentarii:
83 

Idee:  Un contract  social  reînnoit

pentru Europa pentru oredresare

echitabilă (iată ideea) 

Aprobări: 528 Comentarii: 
32 

Idee: Unprotocol social în  tratate

pentru a opri  abandonul ing de

salarii și condiții (iată ideea) 

Aprobări: 329 Comentarii:
66 

Idee: Unprotocol social  în  tratate

pentru a opri dumpingul de salarii și

condiții (iată ideea) 

Aprobări: 329 Comentarii: 
66 

Idee: Începeți lupta  împotriva

paradisurilor fiscaledin  interiorul și

din afara UE (iată ideea) 

Aprobări: 269 Comentarii:
52 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

UE în lume Idee: CES solicită o reformă a 
politicii comerciale și de investiții a
UE și relansarea 
multilateralismului global (a se 

vedea idea) 

Aprobări: 463 
Comentarii: 17 

Idee: Crearea unuirmy european ( iată 
ideea) 

Aprobări: 441 

Comentarii: 204 

Idee: Crearea Army european( iată 
ideea) 

Aprobări: 441 
Comentarii: 204 

Idee:  Portalul  internet  „Uniunea
Europeană  –  Știri”  ar  trebui,  de
asemenea, să informeze înlume limba
auxiliară  Esperanto  (tradusă)  (iată
ideea) 

Aprobări: 40 de 
comentarii: 64 

Idee: Uncting ca unul: UE ca actor 
global (iată ideea) 

Aprobări: 301 
Comentarii: 25 

Idee: Unirea Europei: 
Continuareaextinderii UE (iată ideea) 

Aprobări: 230 Comentarii:
61 

Idee: Politica externăy la nivelul UE

pe baza majorității absolute y, nu în

unanimitatey (iată ideea) 

Aprobări: 258 
Comentarii: 51 

Idee: Politica externă la nivelul UE pe

baza majorității  absolute y, nu  în

unanimitatey (iată ideea) 

Aprobări: 258 Comentarii:
51 

Unirea Europei: Continuarea 
extinderii UE (iată ideea) 

Aprobări: 230 
Comentarii: 61 

Idee: Integrareaforțelor Rmed ale

statelor  membre  la  nivel  european
(iată ideea) 

Aprobări: 22 Comentarii:
33 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Valori și drepturi, statul de 
drept, securitate 

Idee: 10 milioanede voci: să 
transforme catalana într-o limbă 
oficială a UE (iată ideea) 

Aprobări: 923 

Comentarii: 119 

Eusuntdea: Protejarea vieții umane 

vulnerabile: o valoare a Europei (a se 

vedea idea) 

Aprobări: 244 

Comentarii: 190 

Idee: Nu există standardeduble în

apărarea democrac y și a statului de

drept (iată ideea) 

Aprobări: 628 Comentarii: 
48 

Idee: Crearea unei armate europene 
comune (iată   ideea  ) 

Aprobări: 68 Comentarii:
183 

Idee:  Consolidarea  capacității  de
punereîn aplicare  a  instrumentelor
pentru drepturile omului (iată ideea) 

Aprobări: 480 Comentarii: 
14 

Idee: Trisomia 21: Vrem mai mult... 
(iată ideea) 

Aprobări: 82 Comentarii:
142 

Idee: Egalitatea de gen (iată   ideea  )   
Aprobări: 468 

Comentarii: 21 

Idee:  Protejarea  valorilor  noastre
fundamentale:  Mecanismul  pentru
democrație,  statul de drept și

finanțareadrepturilor  mentale (iată
ideea) 

Aprobări: 257 Comentarii:
116 

Idee:  Protejarea  valorilor  noastre
fundamentale:  Mecanismul  pentru
democrație,  statul de drept

șidrepturile fundamentale (iată ideea) 
Aprobări: 257 Comentarii: 
116 

Idee:  Recunoașterea  Esperanto  ca

una  dintre limbile culturaleale
cetățenilor UE. (ase vedea ideea) 

Aprobări: 223 Comentarii:
90 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Transformarea digitală Idee: Digitalizarea echitabilă (iată 
ideea) 

Aprobări: 494

Comentarii: 43 

Idee: UE-CAP = Cetățenii europeni 
Oplatformă de alertă (iată ideea) 

Susține-mi nts: 1 

Comentarii: 81 

Idee: Suport  public  pentru

software și hardware  cu  sursă
deschisă (tradus)(iată ideea) 

Aprobări: 153

Comentarii: 9 

Idee: Ban cryptocurrencies (iată   ideea  )

Aprobări: 14

Comentarii: 53 

Idee: Spre o etică AI: promovarea

dezbaterii  și  evitarea  inegalităților
(iată ideea) 

Aprobări: 125

Comentarii: 6 

Idee:  Promovarea  programelor  de
radio  și  televiziune  care  informează

Esperanto prin intermediul unuicanal

de distribuție digitală (DAB+ sau DVB-
T2)  și  în  limbayauxiliară  mondială
(tradusă)(a se vedea idea) 

Aprobări: 26

Comentarii: 47 

Idee: Producția europeană de 
cipuri (tradusă) (iată ideea) 

Aprobări: 120

Comentarii: 34 

Idee: Venituriuniversale pentru 

persoanelecareîntrețin surse deschise
(iată ideea) 

Aprobări: 59

Comentarii: 43 

Idee:  GDPR:  Refuzul  colectării
datelor  cu  caracter  personal  ar
trebui să fie cel puținlafel de ușor

cași acceptarea acestora.

Aprobări: 105

Comentarii: 5 

Idee: Digitalizarea echitabilă (a 

sevedea ideea) 

Aprobări: 494

Comentarii: 43 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Democrația europeană Idee: Pentru un mecanism 
clarityprivind dreptul la 
autodeterminare (iată ideea) 

Aprobări: 1.009 
Comentarii: 211 

Idee: Pentru un mecanism 
clarityprivind dreptul la 
autodeterminare (iată ideea) 

Aprobări: 1.009 

Comentarii: 211 

Idee: Mai puternic împreună: O 
federație europeană democratică 
(iată   ideea  ) 

Aprobări: 946 
Comentarii: 184 

Idee: Avem nevoie de o limbă 
europeană comună (iată ideea) 

Aprobări: 121 Comentarii:
191 

Idee: Unbolish Veto al Consiliului! 
(Petiție adresatăreprezentanților 
Conferinței ) (iată ideea  )   

Aprobări: 784 

Comentarii: 88 

Idee: Mai puternic împreună: O 
federație europeană democratică (iată 
ideea) 

Aprobări: 946 Comentarii:

184 

Idee: Un plan de reformă pentru o 
democrație europeană bazată pe 
cetățeni (iată ideea) 

Aprobări: 613 

Comentarii: 62 

Idee: Alegerea directă a președintelui 
Uniunii Europene (iată ideea) 

Aprobări: 222 Comentarii:

114 

Idee: Nu poateexista o 
democrațieeuropeană reală fără o 
putere fiscală autonomă a UE 
(tradusă) (iată ideea) 

Aprobări: 588 

Comentarii: 38

Idee: Competențe lingvisticemaibune –
mai bine democracy. Engleză și 

Esperanto! (iată ideea) 

Aprobări: 180 Comentarii:

110 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Migration Idee: O migrație comună și caylum 
policy, bazată pe respectarea 
drepturilor șipe egalitateade 
tratament (iată ideea) 

Aprobări: 484

Comentarii: 56 

Idee: Nu mai există imigrație dințări 
non-europene sau non -europene (iată
ideea) 

Aprobări: 135 

Comentarii: 139 

Idee: Nu mai există imigrație din țări
non-europene  sau  non-europene
(iată ideea) 

Aprobări: 135

Comentarii: 139 

Idee: Îndepărtarea persoanelor
neautorizate  în  calitatede
solicitanți/migranți (traduse) (iată
ideea) 

Aprobări: 45

Comentarii: 91 

Idee: Nu există  frontiere pentru

umanity: o  politică  unică

deimigrarey (iată ideea) 

Aprobări: 90

Comentarii: 12 

Idee: Migrație și integrare (iată ideea) 

Aprobări: 76

Comentarii: 71 

Idee: Expulzarea din UE (tradusă) 
(iată ideea) 

Aprobări: 90

Comentarii: 40 

Idee:  Predarea  limbii  naționale  prin
Esperanto: Promovarea organizațiilor
care  fac acest  lucru  (traduse) (a  se

vedea idea) 

Aprobări: 28

Comentarii: 59 

Idee: Migrație și integrare (iată 
ideea) 

Aprobări: 77

Comentarii: 71 

Idee:  O migrație comună și opolitică

ylom,  bazată  pe  respectarea
drepturilor șipe egalitatea  de
tratament (iată ideea) 

Aprobări: 484

Comentarii: 56 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Educație, cultură, youth și 
sport 

Idee: UEare nevoiede o mai bună 

învățare a limbilor străine (iată   ideea  ) 

Aprobări: 729 

Comentarii: 157 

Idee: UEare nevoiede o mai bună 
învățare a limbilor străine (iată ideea) 

Aprobări: 729 

Comentarii: 157 

Idee: Tinerețea. UE nu poate finanța 

precarity (iată   ideea  ) 

Aprobări: 477

Comentarii: 20 

Idee:  Cursanți  de  limbi  străine  mai
fericiți, profesoride limbi străine mai
de succes (traduceți) (iată ideea) 

Aprobări: 141

Comentarii: 98 

Idee: Învățareape  tot  parcursul  vieții

și dreptul la formarepentru a deveni

unrealit  y pentru totdeaunayunul în
Europa (iată ideea) 

Aprobări: 466

Comentarii: 21 

Idee: Predarea limbilor străine în 

Europa (tradusă) (iată ideea) 

Aprobări: 184

Comentarii: 83 

Idee: O lecție despre Esperanto pentru

elevii din UniuneaEuropeană (a  se

vedea idea) 

Aprobări: 238

Comentarii: 62 

Idee:  O lecție  despre  Esperanto

pentru elevii din Uniunea Europeană
(iată ideea) 

Aprobări: 235

Comentarii: 62 

Idee: Creat la European Public 
Broadcaster (a se vedea idea) 

Aprobări: 195

Comentarii: 54 

Idee: Esperanto – Limba 

internaționalăauxiliară y(iată   ideea  ) 

Aprobări: 111

Comentarii: 61 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893


Cele mai aprobate Cele mai comentate 

Alte idei Idee: Pentru suveranul europeany. 
Reformele necesare (traduse) (iată 
ideea) 
Aprobări: 508

Comentarii: 26 

Idee: Esperanto, o limbă neutră 
comună, concepută pentru a fi easy 
pentru a învăța, un instrument pentru o
Uniune Europeanămai unită (iată ideea)

Aprobări: 261 

Comentarii: 233 

Idee:  Recunoașterea  oficială  a
Esperanto  ca  una dintrelimbile
cetățenilor UE (iată ideea) 
Aprobări: 325

Comentarii: 138 

Idee:  Recunoașterea  oficială  a
Esperanto  ca  unadintre limbile

cetățenilor UE (iată ideea) 

Aprobări: 325

Comentarii: 138 

Idee:  Esperanto,  o  limbă  neutră
comună,  concepută  pentru  a  fi

easy pentru  a învăța, un

instrument pentru o Uniune

Europeanămai unită (iată   ideea  ) 
Aprobări: 261

Comentarii: 233 

Idee: Felicitări 
pentrudrapeluleuropean( t r a d u s e )  
(iată   ideea  ) 
Aprobări: 1

Comentarii: 120 

Idee:  An  Unplan de acțiune pentru
tranziția la știința fără animale (iată
ideea) 

Aprobări: 236

Comentarii: 23 

Idee: Uniunea UEropean – Statul 

federal (tradus) (iată ideea) 
Aprobări: 126

Comentarii: 82 

Idee: Opriți o suferințănimală în
comerțul cu animale de companie
exotice cu o listă  pozitivă  (iată

ideea) 
Aprobări: 228

Comentarii: 8 

Idee: Dopareaunei limbi  europene

(tradusă) (iată ideea) 
Aprobări: 75

Comentarii: 73 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459


Anexa II:
Metodologie

Indicatorii utilizați pentru analiză în acest raport 
provin de la o platformă live în care datele sunt 
moderate și actualizate în mod continuu, chiar și pe 
parcursul perioadei de analiză a datelor echipei de 
cercetare. Acest lucru poate duce la mici abateri în 
datele numerice. 

Principalii indicatori utilizați pentru analiza cantitativă
sunt următorii: 

• Date numerice privind ideile încărcate de 
contribuitori, fie ca persoane fizice, fie ca 
reprezentanți ai unei organizații. Datele 
numerice constau în numărul de idei – în 
general și în cadrul diferitelor subiecte. 

• Date numerice privind mențiunile: aprobările sunt 
similare cu un vot similar/up-vote în social 
media. Acestea contribuie la indicarea 
interesului participanților și a favorizării 
generale față de o idee, fără a oferi indicații cu 
privire la vreo opoziție față de aceasta. Prin 
urmare, numărul de aprobări nu este în sine un 
indicator al sprijinului general pentru idee, ci 
doar unul dintre numeroasele aspecte care 
sunt luate în considerare în analiza 
contribuțiilor pe platformă. Datele numerice 
constau în numărul de aprobări – per 
ansamblu, în cadrul diferitelor subiecte și legate
de o anumită idee (utilizate și pentru 
enumerarea ideilor în funcție de numărul de 
aprobări). 

• Date numerice privind comentariile participanților: 
analiza acoperă, de asemenea, numărul de 
comentarii ale participanților cu privire la ideile 
celuilalt, deoarece acestea indică nivelul de 
implicare activă într-o idee. În ceea ce privește 

conținutul, observațiile pot acoperi o serie de 
feedback, de la neutru la acord sau puternic 
dezacord. Acest lucru se reflectă în analiza 
calitativă (a se vedea mai jos). Datele numerice
constau în numărul de comentarii – per 
ansamblu, în cadrul diferitelor subiecte și legate
de o anumită idee (utilizate și pentru 
enumerarea ideilor în funcție de numărul de 
comentarii). 

• Date numerice privind evenimentele: contribuitorii 
pot crea evenimente pe platformă și pot încărca
rapoarte de evenimente. Datele numerice 
acoperă numărul de evenimente – în general și
în cadrul diferitelor subiecte. 

• Date sociodemografice (anonimizate): Înainte de a 
colabora cu contribuitorii platformei, li se 
solicită să furnizeze informații privind țara lor de
reședință, mediul educațional, vârsta, sexul și 
statutul profesional. Datele sunt prelucrate 
anonim. Deoarece aceste informații sunt 
partajate în mod voluntar (aproximativ 77,5 % 
dintre participanți le furnizează), există limitări 
în ceea ce privește informațiile care pot fi 
furnizate în profilurile participanților. Este foarte 
puțin probabil ca respondenții să furnizeze 
informații cu privire la ocupația, educația și țara 
lor de reședință. Pentru organizații, se poate 
furniza numai țara de reședință. 

Principalul obiectiv al raportului este analiza 
calitativă pe baza ideilor, comentariilor și 
rapoartelor de evenimente, pentru a oferi o imagine 
de ansamblu asupra conținutului platformei. Temele 
și subtemele sunt identificate în cadrul temelor 
predefinite. 

În practică, în cadrul fiecărui subiect a fost efectuată 
o analiză textuală manuală și o grupare a tuturor 
ideilor propuse și a evenimentelor închise cu 
rapoarte de eveniment de către o echipă de 
cercetare. Pentru a sprijini această lucrare, 
conținutul disponibil prin intermediul platformei a fost
procesat de un sistem automat de analiză a textului, 
care a fost utilizat pentru a ajuta analiștii să 
înțeleagă volume mari de intrări de text. Acesta 
permite gruparea (gruparea) contribuțiilor în diferite 
limbi și permite căutarea unor conținuturi similare pe
platformă și în mai multe limbi. Analiștii folosesc 
sistemul de analiză a textului pentru a facilita analiza
conținutului multilingv și pentru a identifica mai 
convenabil multiplele apariții ale unei idei similare în 
diverse contribuții. Acest lucru ajută la evaluarea 
nivelului de apariție a unei teme sau a unei subteme 
identificate. Sistemul de analiză a textului evaluează
doar conținutul transmis prin intermediul platformei. 
Aceasta include răspunsuri pseudonimizate la 
chestionarul sociodemografic, care este utilizat 
pentru compilarea datelor socio-demografice, 
precum și alte conținuturi (idei, comentarii și 
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aprobări) transmise pe platformă (inclusiv metadate 
asociate, cum ar fi momentul în care au fost 
introduse datele). Ulterior, echipa de cercetare a citit
ideile din cadrul clusterului identificat, precum și 
descrierile evenimentului și rapoartele lor de 
eveniment pentru a furniza un rezumat al temelor 
comune și al posibilelor sub-teme, menționând, de 
asemenea, variațiile și punctele potențiale de 
dezacord în secțiunile de comentarii. Sunt, de 
asemenea, menționate idei foarte sau adesea 
aprobate care acoperă tema sau subtema. Temele și
subtemele identificate sunt prezentate în ordinea 
nivelului de apariție, astfel cum au fost evaluate de 
analist cu ajutorul sistemului de analiză a textului. 

Scopul final al acestei abordări calitative nu este 
doar de a înregistra temele sau ideile care atrag cea
mai mare atenție pe platformă, ci și de a înregistra 
amploarea și diversitatea ideilor care se încadrează 
într-un singur subiect. În cazul în care mai multe idei
prezentate pe platformă sunt în practică expresii ale 
aceleiași idei sau subteme, indicații calitative în 
acest sens sunt furnizate în rezumat, făcând referire 
la o idee sau o subtemă „recurentă” sau 
„prominentă”. 

Rezumatele includ, de asemenea, linkuri către idei 
sau evenimente ilustrative, care descriu o propunere
concretă sau oferă un bun rezumat al argumentului 
general al temei sau subtemei identificate. 

În analiza evenimentelor, echipa de cercetare se 
concentrează pe evenimente închise cu un raport de
eveniment. Se acordă o atenție deosebită 
evenimentelor consultative mai participative și 
deliberative, pentru a include vocile și opiniile 
cetățenilor care altfel nu și-ar găsi drumul către 
platforma digitală. 

Defalcarea unui subiect în teme și subteme sau idei 
este reprezentată vizual în harta mentală relevantă.
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