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„Schimbările climatice și mediul” 

 

1. Propunere: agricultura, producția alimentară, biodiversitatea și ecosistemele, poluarea 

OBIECTIV: O producție de alimente sigură, sustenabilă, corectă, responsabilă din punct de vedere 

climatic și la prețuri accesibile, respectând principiile sustenabilității și mediul și protejând 

biodiversitatea și ecosistemele, dar asigurând în același timp securitatea alimentară: 

Măsuri: 

1. Aducerea în centrul atenției a conceptului de economie verde și albastră, prin promovarea unei 
agriculturi și a unui pescuit eficiente și favorabile mediului și climei în UE și în întreaga lume, 
inclusiv a agriculturii ecologice, precum și a altor forme de agricultură inovatoare și sustenabilă, 
cum ar fi agricultura verticală, care permit producerea mai multor alimente cu mai puține resurse, 
reducând în același timp emisiile și impactul asupra mediului, dar garantând în continuare 
productivitatea și securitatea alimentară (Grupul de dezbatere 3 – recomandările 1, 2 și 10); 
Grupul de dezbatere 2 – recomandarea 4) 

2. Redirecționarea subvențiilor și consolidarea stimulentelor pentru agricultura ecologică și 

agricultura sustenabilă care respectă standarde de mediu clare și contribuie la atingerea 

obiectivelor climatice de la nivel mondial (Grupul de dezbatere 3 – recomandările 1, 12) 

3. Aplicarea principiilor economiei circulare în agricultură și promovarea măsurilor de combatere a 

risipei de alimente [dezbatere în cadrul grupului de lucru, platforma digitală multilingvă (PDM)] 

4. Reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor și îngrășămintelor chimice, în conformitate cu 

obiectivele existente, asigurând totodată securitatea alimentară, și sprijinirea cercetării în 

vederea dezvoltării unor alternative mai sustenabile și bazate pe natură (Grupul de dezbatere 3 – 

recomandarea 10, dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

5. Introducerea unei certificări pentru eliminarea dioxidului de carbon, pe baza unei contabilizări 

ferme, solide și transparente a carbonului (dezbatere în plen) 

6. Mai multe activități de cercetare și inovații, inclusiv în ceea ce privește soluțiile tehnologice pentru 

producția sustenabilă, rezistența plantelor și agricultura de precizie, precum și o comunicare mai 

intensă, sisteme de consiliere și formare pentru sau oferită de fermieri (Grupul de dezbatere 3 – 

recomandarea 10, dezbatere în cadrul grupului de lucru, dezbatere în plen) 

7. Eliminarea dumpingului social și consolidarea unei tranziții juste și verzi către locuri de muncă mai 

bune, cu condiții de siguranță, de sănătate și de muncă de înaltă calitate, în sectorul agriculturii 

(dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

8. Abordarea unor aspecte precum folosirea plasticului în foliile pentru uz agricol și modalități de 

reducere a consumului de apă în agricultură (PDM) 

9. Zootehnie și producție de carne rezonabile, cu accent pe calitatea vieții animalelor și pe sustenabilitate, 
folosind măsuri precum etichetarea clară, standarde înalte și norme comune pentru creșterea și 
transportul animalelor, consolidarea legăturii dintre zootehnie și hrănire (Grupul de dezbatere 3 – 
recomandările 16 și 30) 

 

2. Propunere: agricultura, producția alimentară, biodiversitatea și ecosistemele, poluarea 

OBIECTIV: Protejarea și refacerea biodiversității, a peisajelor și a oceanelor și eliminarea poluării 
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Măsuri: 

1. Crearea, refacerea, o mai bună gestionare și extinderea zonelor protejate – pentru 

conservarea biodiversității (recomandarea Franței, Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 

11) 

2. Instituirea unui sistem de constrângeri și recompense pentru combaterea poluării prin aplicarea 

principiului „poluatorul plătește”, care ar trebui să fie integrat și în măsurile fiscale, combinat cu o 

mai mare sensibilizare și stimulente mai consistente (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 32, 

recomandarea Franței, dezbatere în plen) 

3. Creșterea rolului autorităților locale în ceea ce privește urbanismul și construcția de clădiri noi 

care sprijină infrastructura verde-albastră, evitarea și încetarea impermeabilizării în continuare a 

solului și spații verzi obligatorii pentru construcțiile noi în vederea promovării biodiversității și a 

pădurilor urbane (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 5, Grupul de dezbatere 1 – 

recomandarea 18, recomandarea Franței) 

4. Protecția insectelor, în special a insectelor indigene și polenizatoare, inclusiv prin protecția 

împotriva speciilor invazive și printr-o mai bună asigurare a aplicării reglementărilor existente 

(Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 18)  

5. Sprijinirea reîmpăduririi și a împăduririi, inclusiv în cazul pădurilor distruse de incendii, 

aplicarea unui sistem de gestionare responsabilă a pădurilor, și sprijinirea unei mai bune 

utilizări a lemnului pentru înlocuirea altor materiale. Stabilirea unor obiective naționale 

obligatorii în toate statele membre ale UE pentru reîmpădurirea cu arbori autohtoni și 

reintroducerea florei locale, ținând seama de diferitele situații și particularități naționale 

(Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 14, Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 18) 

6. Asigurarea aplicării și extinderea interdicției privind materialele plastice de unică folosință 

(PDM) 

7. Protejarea surselor de apă și combaterea poluării râurilor și oceanelor, inclusiv prin cercetarea 

și combaterea poluării cu microplastice, și promovarea transportului maritim ecologic 

folosind cele mai bune tehnologii disponibile și asigurând cercetarea și finanțarea UE pentru 

combustibili și tehnologii maritime alternative (PDM, dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

8. Limitarea poluării luminoase (dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

 

 

3. Propunere: schimbările climatice, energia, transporturile 

OBIECTIV: Consolidarea securității energetice europene și asigurarea independenței energetice a UE, 

realizând totodată o tranziție justă și furnizând europenilor energie suficientă, la prețuri accesibile și 

sustenabilă. Combaterea schimbărilor climatice, UE jucând un rol de lider mondial în politica privind 

energia sustenabilă și respectând obiectivele climatice de la nivel mondial: 

Măsuri: 

1. Realizarea și, ori de câte ori este posibil, accelerarea tranziției verzi, în special prin intensificarea 

investițiilor în energia din surse regenerabile, pentru a reduce dependența de energie din surse 

externe, recunoscând totodată rolul autorităților locale și regionale în tranziția verde (dezbatere 

în cadrul grupului de lucru) 
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2. Luarea în considerare, în cadrul politicilor energetice, a implicațiilor geopolitice și de securitate, 

inclusiv pe cele legate de drepturile omului, de aspectele ecologice și de buna guvernanță și statul 

de drept, în ceea ce privește toți furnizorii de energie din țări terțe (dezbatere în cadrul grupului 

de lucru) 

3. Reducerea dependenței de importurile de petrol și gaze prin proiecte de eficiență energetică, 

sprijin pentru transportul public la prețuri accesibile, o rețea feroviară și de transport de marfă de 

mare viteză, extinderea furnizării de energie ecologică și din surse regenerabile (Grupul de 

dezbatere 4 – recomandarea 2, Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 10, recomandările Franței 

și Germaniei) 

4. Îmbunătățirea calității și interconectivității, asigurarea întreținerii și transformarea infrastructurii 
electrice și a rețelelor electrice pentru a spori siguranța și a permite tranziția către sursele de 
energie regenerabile (Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 10, dezbatere în cadrul grupului de 
lucru) 

5. Investiții în tehnologii pentru producerea de energie din surse regenerabile, cum ar fi producerea 

și utilizarea eficientă a hidrogenului verde, în special în sectoarele care sunt dificil de electrificat 

(Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 31, dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

6. Investiții în explorarea de noi surse de energie și metode de stocare ecologice și, până când se 

găsesc soluții concrete, investiții suplimentare în soluțiile optime existente de producere și 

stocare a energiei (Grupul de dezbatere 3 – recomandările 9 și 31) 

7. Introducerea obligativității filtrelor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de combustibili 

fosili și acordarea de asistență financiară statelor membre care nu dispun de resurse financiare 

pentru a implementa filtrele de CO2 (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 29) 

8. Asigurarea unei tranziții juste, protejarea lucrătorilor și a locurilor de muncă printr-o finanțare 

adecvată a tranziției și a cercetărilor mai aprofundate, prin reforma sistemului fiscal cu o 

impozitare mai echitabilă și măsuri de combatere a fraudelor fiscale și prin asigurarea unei 

guvernanțe incluzive în procesul de elaborare a politicilor la toate nivelurile (de exemplu, măsuri 

ambițioase de recalificare/perfecționare, o protecție socială solidă, menținerea serviciului public 

în mâinile statului, garantarea normelor de sănătate și siguranță la locul de muncă) (dezbatere în 

plen, dezbatere în cadrul grupului de lucru, PDM) 

9. Introducerea unui pachet de investiții pentru tehnologii și inovații ce respectă mediul, care ar 

trebui finanțat prin tarife la import legate de climă și taxe de ajustare a emisiilor de dioxid de 

carbon legate de climă (recomandarea Germaniei) 

10. După o perioadă de tranziție, combustibilii fosili nu ar mai trebui subvenționați și nu ar trebui să 

existe finanțare pentru infrastructura tradițională de gaze (dezbatere în cadrul grupului de lucru)  

11. Consolidarea rolului de lider al UE și asumarea unui rol și a unei responsabilități mai puternice în 

vederea promovării unor acțiuni ambițioase în domeniul climei, a unei tranziții juste și a sprijinului 

pentru contracararea pierderilor și a daunelor în cadrul internațional care se bazează pe 

Organizația Națiunilor Unite (recomandarea Țărilor de Jos, dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

 

 

4. Propunere: schimbările climatice, energia, transporturile 

OBIECTIV: Dezvoltarea unei infrastructuri de înaltă calitate, moderne, verzi și sigure, asigurând 

conectivitatea, inclusiv a regiunilor rurale și insulare, în special cu ajutorul transportului public la 

prețuri accesibile: 
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Măsuri: 

1. Sprijin pentru transportul public și dezvoltarea unei rețele europene de transport public, în special 

în regiunile rurale și insulare, care să fie eficientă, fiabilă și accesibilă ca preț, oferind stimulente 

suplimentare pentru utilizarea transportului public (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 36, 

Grupul de dezbatere 4 – recomandarea 2) 

2. Investiții în trenuri de mare viteză și de noapte și stabilirea în Europa a unui standard unic pentru 

o tehnologie ecologică a transportului feroviar care respectă mediul, pentru a oferi o alternativă 

credibilă și a înlesni eventuala înlocuire și descurajare a zborurilor pe distanțe scurte (dezbatere 

în cadrul grupului de lucru, PDM) 

3. Promovarea achiziționării și a utilizării (în comun), ținând seama de accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului pentru gospodării, a vehiculelor electrice care asigură o durată de viață a 
bateriei la standarde optime, precum și promovarea investițiilor în infrastructura de reîncărcare 
necesară și în dezvoltarea altor tehnologii nepoluante pentru vehiculele a căror electrificare este 
dificil de realizat (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 38) 

4. Dezvoltarea conectivității la internet de mare viteză și a rețelelor de telefonie mobilă în regiunile 

rurale și insulare (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 36) 

5. Ecologizarea infrastructurii de transport existente (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 37) 

6. Cerințe față de programele de dezvoltare urbană care să asigure orașe „mai verzi” și cu emisii mai 

puține, cu zone urbane în care este interzisă circulația autoturismelor, fără a aduce prejudicii 

zonelor comerciale (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 6) 

7. Îmbunătățirea infrastructurii pentru biciclete și acordarea unor drepturi suplimentare și a unei 

protecții juridice mai mari bicicliștilor și pietonilor, inclusiv în caz de accident cu vehicule 

motorizate, garantând siguranța rutieră și oferind formare privind normele de circulație rutieră 

(Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 4). 

8. Reglementarea mineritului criptomonedelor, care utilizează o cantitate enormă de energie 

electrică (PDM) 

 

5. Propunere: consumul, ambalajele și producția sustenabile 

OBIECTIV: O mai bună utilizare și gestionare a materialelor în UE pentru ca aceasta să devină mai 

autonomă, circulară și mai puțin dependentă. Construirea unei economii circulare prin promovarea 

produselor și a producției sustenabile în UE. Asigurarea faptului că toate produsele introduse pe piața 

UE respectă standardele de mediu comune ale UE: 

Măsuri: 

1. Standarde de producție mai stricte și armonizate în UE și un sistem de etichetare transparent 

pentru toate produsele vândute pe piața UE, în ceea ce privește sustenabilitatea/amprenta de 

mediu, precum și durata de viață, prin utilizarea unui cod QR și a unui scor ecologic sau a 

pașaportului digital al produsului (Grupul de dezbatere 3 – recomandările 8, 13, 20 și 21, Grupul 

de dezbatere 1 – recomandarea 16, Grupul de dezbatere 4 – recomandarea 13) 

2. Revizuirea lanțurilor de aprovizionare mondiale, inclusiv de producție agricolă, pentru a reduce 

dependența UE și a scurta lanțurile de aprovizionare (PDM) 
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3. Reducerea într-o mai mare măsură a deșeurilor prin stabilirea unor obiective de prevenire și 

reutilizare și a unor standarde de calitate pentru sistemele de sortare a deșeurilor (dezbatere în 

cadrul grupului de lucru, recomandarea Franței) 

4. Eliminarea treptată a ambalajelor nesustenabile, reglementarea ambalajelor care nu afectează 

mediul și evitarea risipei de materiale din ambalaje, prin stimulente și sancțiuni financiare, precum 

și prin investiții în cercetări pentru identificarea unor soluții alternative (Grupul de dezbatere 3 – 

recomandările 15 și 25, Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 12, Grupul de dezbatere 4 – 

recomandarea 16) 

5. Introducerea unui sistem de returnare a garanției pentru ambalaje la nivelul UE și a unor 

standarde avansate pentru recipiente (Grupul de dezbatere 3 – recomandările 22 și 23, PDM)  

6. Lansarea unei platforme europene a cunoștințelor privind modalități de asigurare a utilizării 

sustenabile și de lungă durată și modalități de „reparare” a produselor, care să includă și 

informațiile disponibile provenite de la asociațiile de consumatori (Grupul de dezbatere 3 – 

recomandarea 20) 

7. Introducerea unor măsuri de combatere a obsolescenței premature (inclusiv programate), 

asigurarea unor perioade de garanție mai lungi, promovarea dreptului la reparare și asigurarea 

disponibilității și accesibilității pieselor de schimb compatibile (Grupul de dezbatere 3 – 

recomandarea 20, recomandările Franței și Germaniei, Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 

14) 

8. Instituirea unei piețe a materiilor prime secundare, inclusiv, eventual, prin introducerea unor 

cerințe privind conținutul de materiale reciclate și prin încurajarea utilizării reduse a materiilor 

prime (dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

9. Punerea rapidă în aplicare a unei strategii ambițioase privind produsele textile sustenabile și 

instituirea unui mecanism prin care să fie informați consumatorii cu privire la faptul că produsul 

îndeplinește criteriile de sustenabilitate (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 28, dezbatere în 

cadrul grupului de lucru)  

10. Acțiuni ale UE care să ajute și să stimuleze consumatorii să folosească produsele mai mult timp 

(Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 20) 

11. Înăsprirea standardelor de mediu și asigurarea respectării acestora, în ceea ce privește exportul 
de deșeuri atât în interiorul UE, cât și către țări terțe (Grupul de dezbatere 4 – recomandarea 15, 
PDM) 

12. Introducerea unor măsuri de limitare a publicității pentru produsele care dăunează mediului, 

introducând o declarație obligatorie de declinare a responsabilității pentru produsele care sunt 

deosebit de dăunătoare pentru mediu (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 22) 

13. Standarde de producție mai stricte și condiții de muncă echitabile de-a lungul procesului de 

producție și a întregului lanț valoric (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 21) 

 

6. Propunere: informarea, sensibilizarea, dialogul și modul de viață 

OBIECTIV: Promovarea cunoașterii, a sensibilizării, a educației și a dialogurilor privind mediul, 

schimbările climatice, utilizarea energiei și sustenabilitatea: 

Măsuri: 
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1. Crearea unei platforme interactive de informații verificate, cu informații științifice variate și 

actualizate periodic despre mediu (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 33)  

2. Sprijinirea unor campanii de informare pentru sensibilizarea ecologică, inclusiv a unei campanii a 

UE de lungă durată privind consumul și modul de viață sustenabile (recomandările Germaniei, 

Țărilor de Jos și Franței, Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 7) 

3. Promovarea și înlesnirea dialogului și consultărilor între toate nivelurile de luare a deciziilor, în 

special cu tinerii și la nivel local (recomandările Germaniei, Țărilor de Jos și Franței, Grupul de 

dezbatere 3 – recomandările 27 și 35, dezbatere în plen) 

4. Elaborarea de către UE, cu sprijinul statelor membre, a unei carte europene comune care să vizeze 

problemele de mediu și să promoveze sensibilizarea tuturor cetățenilor cu privire la aspectele 

legate de mediu (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 7) 

5. Oferirea de cursuri și materiale didactice pentru toți, pentru a îmbunătăți cunoștințele în 

domeniul climei și al sustenabilității și pentru a permite învățarea pe tot parcursul vieții pe teme 

de mediu (Grupul de dezbatere 1 – recomandările 15 și 35, Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 

24, dezbatere în cadrul grupului de lucru) 

6. Includerea producției de alimente și a protecției biodiversității în programa educațională, inclusiv 

a avantajelor alimentelor neprocesate în raport cu cele procesate, și promovarea grădinilor 

școlare, subvenționarea proiectelor de grădini urbane și a agriculturii verticale. Analiza posibilității 

de a introduce biodiversitatea ca materie obligatorie în școli și sensibilizarea cu privire la 

biodiversitate prin intermediul campaniilor de media și al „concursurilor” cu recompense în 

întreaga UE (concursuri la nivel de comunitate locală) (Grupul de dezbatere 3 – recomandarea 5, 

Grupul de dezbatere 1 – recomandarea 18) 

7. Consolidarea rolului și a acțiunilor UE în domeniul mediului și al educației, prin extinderea 

competenței UE în domeniul educației privind schimbările climatice și mediul și prin extinderea 

majorității calificate la luarea deciziilor pe subiectele identificate ca fiind de „interes european”, 

cum ar fi mediul (recomandările Țărilor de Jos și Franței) 

8. Promovarea unei alimentații bazate pe plante din motive de protecție a climei și de conservare a 

mediului (PDM) 
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„Sănătatea” 

 

7. Propunere - Alimente sănătoase și un mod de viață sănătos1 

OBIECTIV: Asigurarea accesului tuturor europenilor la măsuri de instruire privind alimentele sănătoase 
și a accesului la alimente sănătoase la prețuri accesibile, ca element de bază al unui mod de viață 
sănătos, în special prin:  

Măsuri: 

1. Stabilirea unor standarde minime de calitate a alimentelor și trasabilitatea alimentelor, inclusiv 

prin limitarea folosirii antibioticelor și a altor produse medicale de uz veterinar la ceea ce este 

absolut necesar pentru a proteja sănătatea și calitatea vieții animalelor, în locul folosirii 

preventive, și prin asigurarea unor controale mai stricte în acest sens; [#23, #17] 

2. Instruirea populației de la o vârstă fragedă cu privire la obiceiurile sănătoase și încurajarea 

populației să aleagă ceea ce nu prezintă pericol și este sănătos, prin impozitarea alimentelor 

procesate nesănătoase și prin asigurarea unui acces ușor la informații privind calitățile legate de 

sănătate ale alimentelor; în acest scop, crearea unui sistem de evaluare la nivel european pentru 

alimentele procesate, bazat pe expertiză științifică independentă, și a unei etichete care să includă 

informații despre folosirea substanțelor hormonale și a perturbatorilor endocrini în producția de 

alimente; în acest sens, consolidarea monitorizării și asigurării aplicării normelor existente și 

eventuala înăsprire a acestora; [#18, #19, GL] 

3. Încurajarea dialogului cu actorii din lanțul alimentar, de la producție la vânzări în vederea aplicării 

responsabilității sociale a întreprinderilor în ceea ce privește alimentele sănătoase; [#19, GL] 

4. Sprijinirea la nivelul UE a furnizării de alimente sănătoase, variate și la prețuri accesibile în unitățile 

care deservesc publicul, cum ar fi cantinele școlare, spitalele sau centrele de îngrijire și asistență, 

inclusiv cu ajutorul unei finanțări specifice; [# 3, în plen, GL] 

5. Investiții în cercetarea privind impactul folosirii antibioticelor și efectele substanțelor hormonale 

și ale perturbatorilor endocrini asupra sănătății umane. [#17, #18]  

 

8. Propunere – Consolidarea sistemului de sănătate3  

OBIECTIV: Consolidarea rezilienței și a calității sistemelor noastre de sănătate, în special prin:  

Măsuri: 

1. Crearea unui spațiu european al datelor medicale, care ar înlesni schimbul de date privind 

sănătatea; dosarele medicale individuale ar putea fi puse la dispoziție, în mod voluntar, cu 

ajutorul unui pașaport electronic individual de sănătate european, care să respecte normele de 

protecție a datelor; [#41, GL] 

2. Condiții de muncă adecvate, mai ales cu ajutorul unor negocieri colective consistente, inclusiv în 

ceea ce privește salariile și programul de lucru, și armonizarea standardelor de formare și 

certificare pentru personalul medico-sanitar; crearea unor programe de stabilire a legăturilor 

 
1 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: #3, #17, #18, #19 
2 # = Recomandare a grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 
3 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, 

#51 
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profesionale și de schimburi, cum ar fi un program Erasmus pentru institutele de medicină, ceea 

ce ar contribui mai ales la dezvoltarea aptitudinilor. Pentru a asigura păstrarea specialiștilor, a 

cunoștințelor și a experiențelor de lucru ale tinerilor profesioniști, trebuie instituite programe de 

schimb la nivelul UE pentru a ne motiva cei mai buni specialiști în domeniul științelor vieții, astfel 

încât aceștia să nu fie atrași de țări terțe. [#39, GL] 

3. Asigurarea autonomiei strategice la nivelul UE pentru a evita dependența de țări terțe [NL2]4 în 

ceea ce privește medicamentele (în special substanțele active) și dispozitivele medicale (inclusiv 

materiile prime); în special, ar trebui creată la nivelul UE o listă de medicamente și tratamente 

esențiale și prioritare, dar și inovatoare (cum ar fi soluțiile biotehnologice), având la bază agențiile 

europene existente și HERA, pentru a garanta disponibilitatea lor pentru cetățeni. Să se aibă în 

vedere constituirea în mod coordonat a unor stocuri strategice în întreaga UE; pentru a realiza 

acțiunile coordonate și pe termen lung necesare la nivelul Uniunii, să se includă sănătatea și 

asistența medicală printre competențele partajate între UE și statele membre ale UE, prin 

modificarea articolului 4 din TFUE. [#40, #49, în plen, GL] 

4. Dezvoltarea, coordonarea și finanțarea mai bună a programelor existente de cercetare și inovare 

în domeniul sănătății, fără a submina alte programe legate de sănătate, inclusiv pentru rețelele 

europene de referință, deoarece acestea constituie baza dezvoltării rețelelor de asistență 

medicală pentru tratamente de înaltă specializare și complexitate. [#42, #43, GL] 

5. Investiții în sistemele de sănătate, în special publice și non-profit, în infrastructură și în sănătatea 
digitală și asigurarea faptului că furnizorii de asistență medicală respectă principiile accesibilității 
depline, prețurilor abordabile și calității serviciilor, veghindu-se astfel ca resursele să nu fie 
epuizate de operatori din domeniul sănătății orientați spre profit care acordă o atenție redusă 
interesului general. [#51, GL] 

6. Emiterea unor recomandări ferme către statele membre de a investi în sisteme de sănătate 
eficiente, accesibile, abordabile ca preț, de înaltă calitate și reziliente, mai ales în contextul 
semestrului european. Impactul războiului din Ucraina asupra sănătății publice demonstrează 
necesitatea dezvoltării în continuare a unor sisteme de sănătate rezistente și a unor mecanisme 
de solidaritate. [#51, GL] 

 

9. Propunere – O înțelegere mai amplă a conceptului de sănătate5  

OBIECTIV: O abordare cuprinzătoare în materie de sănătate, care, pe lângă boli și tratamente, să vizeze 
și educația pentru sănătate și măsurile de prevenție și să promoveze o înțelegere comună a dificultăților 
cu care se confruntă persoanele bolnave sau cu dizabilități, în conformitate cu abordarea „O singură 
sănătate”, care ar trebui evidențiată ca un principiu orizontal și fundamental care cuprinde toate 
politicile UE.  

Măsuri: 

1. O mai bună înțelegere a problemelor de sănătate mintală și modalități de abordare a acestora, 
inclusiv începând din copilărie și prin diagnosticare timpurie, pe baza bunelor practici dezvoltate 
în întreaga UE, care ar trebui să fie ușor accesibile prin intermediul Portalului de bune practici 
privind sănătatea publică; pentru a crește gradul de sensibilizare, instituțiile UE și părțile 
interesate vizate ar trebui să organizeze evenimente pentru schimbul de bune practici și să-și 
ajute membrii să le disemineze în zonele pe care le acoperă; ar trebui elaborat un plan de acțiune 

 
4 Recomandare a grupului de dezbatere național al cetățenilor 
5 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: #44, #45, #46, #47, #50 
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al UE privind sănătatea mintală, care să ofere o strategie pe termen lung în domeniul sănătății 
mintale, inclusiv în ceea ce privește cercetarea și, de asemenea, să abordeze problema 
disponibilității profesioniștilor, inclusiv pentru minori, precum și instituirea în viitorul apropiat a 
unui An european al sănătății mintale; [#44, #47, GL] 

2. Dezvoltarea la nivelul UE a unui program educațional standard privind modurile de viață 
sănătoase, care să acopere și educația sexuală; aceasta ar trebui să cuprindă și acțiuni care 
vizează atât modul de viață sănătos, cât și protecția mediului și modul în care acestea pot 
contribui la prevenirea multor boli, cum ar fi, de exemplu, mersul cu bicicleta ca mijloc sănătos 
de mobilitate pentru viața de zi cu zi; statele membre și școlile ar putea să îl folosească gratuit în 
programele lor de învățământ, după caz; un astfel de program s-ar ocupa de stereotipurile cu 
privire la persoanele bolnave sau cu dizabilități; [#46, GL] 

3. Elaborarea de cursuri de prim ajutor – incluzând o componentă practică – care să fie puse gratuit 
la dispoziția tuturor cetățenilor și luarea în calcul a posibilității de a avea cursuri regulate ca 
practică standard pentru elevi și studenți și la locurile de muncă; ar trebui să existe totodată un 
număr minim de defibrilatoare disponibile în locurile publice în toate statele membre ale UE; 
[#50] 

4. Extinderea inițiativei „săptămâna sănătății”, care ar urma să aibă loc în întreaga UE în aceeași 
săptămână, în cursul căreia să fie abordate și discutate toate problemele legate de sănătate; de 
asemenea, luarea în calcul a unei inițiative privind „anul sănătății”, care să înceapă cu anul 
sănătății mintale; [#44, GL] 

5. Recunoașterea ca tratament medical regulat, în ceea ce privește impozitarea, a produselor 
contraceptive hormonale utilizate în scopuri medicale, cum ar fi în cazuri de fibromialgie și 
endometrioză, precum și a produselor de igienă feminină; asigurarea accesului tuturor 
persoanelor care suferă de probleme de fertilitate la tratamente pentru funcția reproductivă. 
[#45, GL] 

 

10. Propunere – Acces egal la sănătate pentru toți6 

OBIECTIV: Instituirea unui „drept la sănătate” prin garantarea accesului egal și universal al tuturor 
europenilor la asistență medicală la prețuri accesibile, preventivă, curativă și de calitate 

Măsuri: 

1. Stabilirea unor standarde minime comune de sănătate la nivelul UE, care să acopere și prevenția, 
accesibilitatea, precum și apropierea geografică a serviciilor, și asigurarea unui sprijin pentru 
atingerea acestor standarde; [#39, GL]  

2. Recunoscând că trebuie să se țină seama pe deplin de principiul subsidiarității și de rolul esențial 
al actorilor locali, regionali și naționali din domeniul sănătății [NL3], asigurarea capacității de a 
acționa la nivelul UE atunci când dreptul la sănătate este cel mai bine garantat în acest fel; 
asigurarea unui proces decizional mai rapid și mai solid cu privire la subiecte-cheie și 
îmbunătățirea eficacității guvernanței europene în vederea dezvoltării Uniunii Europene a 
sănătății (de exemplu, în cazul unei pandemii sau a unor boli rare); [#49, FR dorința11, platforma 
digitală]  

 
6 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, 

FRmodificare8, FRdorință11, NL2, NL3 
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3. Întărirea Uniunii Europene a sănătății, folosind potențialul cadrului curent și să se includă 
sănătatea și asistența medicală printre competențele partajate între UE și statele membre ale 
UE, prin modificarea articolului 4 din TFUE. [#49, FR dorința 11, platforma digitală, GL]7 

4. Asigurarea faptului că oricine poate avea acces la tratamentele existente, indiferent de locul în 
care sunt disponibile pentru prima dată în UE; în acest scop, înlesnirea cooperării 
transfrontaliere, mai ales în ceea ce privește bolile rare, cancerul, bolile cardiovasculare și 
tratamentele foarte specializate, cum ar fi transplantul de organe și tratamentul arsurilor grave; 
ar trebui înființată o rețea europeană pentru transplanturi și donări de organe în beneficiul 
tuturor pacienților europeni care au nevoie de un transplant; [în plen și GL]  

5. Asigurarea accesibilității ca preț a îngrijirii, prin investiții mai mari în asistența medicală, în special 
a serviciilor stomatologice, inclusiv a profilaxiei, și asigurarea tratamentelor medicale abordabile 
ca preț pentru toate persoanele cu vârsta 15-20 de ani; [#48, GL] 

6. Asigurarea faptului că tratamentele și medicamentele din întreaga UE au aceeași calitate și 
costuri locale corecte, inclusiv prin eliminarea fragmentării existente a pieței interne; [#40, NL3, 
GL, în plen] 

7. Combaterea sărăciei în sănătate încurajând serviciile stomatologice gratuite pentru copii, 
grupurile cu venituri mici și alte grupuri vulnerabile, cum ar fi, de exemplu, persoanele cu 
dizabilități; luarea în considerare și a impactului locuințelor de proastă calitate asupra sănătății; 
[#48, GL] 

8. Luarea în considerare a dimensiunii internaționale a sănătății și recunoașterea faptului că 
medicamentele ar trebui să fie universal disponibile, inclusiv în țările mai sărace. [NL2] 

 

  

 
7 Recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor olandezi diferă de recomandările grupului de experți ai 
cetățenilor europeni, afirmând că sănătatea și asistența medicală ar trebui să fie în primul rând o responsabilitate 
națională [NL3]. 
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„O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” 

 
Introducere 

Trăim în vremuri extraordinare, iar UE va fi judecată în funcție de eforturile depuse pentru a ieși din crizele 

actuale mai puternică, cu un model de creștere mai sustenabil, mai favorabil incluziunii, mai competitiv și 

mai rezistent. Invadarea Ucrainei de către Rusia și pandemia de COVID-19 au schimbat imaginea UE. 

Conferința va trebui să dezbată și consecințele sociale și economice ale acestui război într-un context post-

pandemie deja foarte solicitant. Totodată, schimbările climatice reprezintă o amenințare continuă la 

adresa umanității și vor avea un impact dramatic asupra economiei și societăților noastre. Din 

recomandările primite reiese clar că cetățenii solicită acțiuni mai ferme din partea UE. Problemele 

transnaționale actuale, cum ar fi inegalitățile, competitivitatea, sănătatea, schimbările climatice, migrația, 

digitalizarea sau impozitarea echitabilă, necesită soluții europene adecvate. Din recomandări și discuții 

reiese, de asemenea, că avem nevoie de o strategie cuprinzătoare pentru a asigura bunul trai al cetățenilor 

noștri în diferitele aspecte ale vieții lor. Unele elemente ale acestei strategii pot fi găsite în politicile deja 

existente și pot fi realizate prin utilizarea la maximum a cadrului instituțional existent la nivel european și 

național, iar altele vor necesita noi politici și, în unele cazuri, modificări ale tratatelor. Însă noile politici și 

modificarea tratatelor ar trebui privite ca mijloace pentru realizarea unei societăți mai prospere, și nu ca 

scopuri în sine. Este posibil și necesar ca UE să fie remodelată într-un mod care să îi garanteze autonomia 

strategică, creșterea durabilă, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă și progresul uman, fără ca 

planeta noastră să fie epuizată și distrusă, toate acestea în cadrul unui contract social reînnoit. 

Recomandările de față sunt menite să atingă aceste obiective. Propunerile de mai jos ar trebui percepute 

în conjuncție cu faptul că cetățenii din întreaga Europă au formulat o diversitate de opinii și recomandări. 

Iar această diversitate de opinii este unul dintre atuurile unice ale Europei. 

 

11. Propunere: Creștere durabilă și inovare8 

Obiectiv: Propunem ca UE să sprijine trecerea la un model de creștere durabilă și rezilientă, luând în 
considerare în semestrul european tranziția verde și cea digitală cu o dimensiune socială solidă și venind 
în sprijinul cetățenilor, al sindicatelor și al societăților comerciale. Indicatorii macroeconomici 
convenționali și PIB-ul pot fi completați cu noi indicatori pentru noile priorități europene, cum ar fi 
Pactul verde european sau Pilonul european al drepturilor sociale, și pentru a reflecta mai bine tranziția 
ecologică și cea digitală și bunăstarea socială. Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 
 

Măsuri: 

1. Promovarea unor procese de producție mai ecologice de către societăți și sprijinirea lor în 

identificarea soluțiilor optime și oferirea de stimulente pozitive și negative (GDCE 11 și 12), prin 

mărirea producției și a consumului locale; (discuții) 

2. Avansarea spre o economie mai sustenabilă și circulară prin soluționarea problemei obsolescenței 

programate și prin garantarea dreptului la reparare; (GDCE 14) 

 
8 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 9, 10, 11, 12, 14; Țările de Jos: 1; Italia: 1.1,; Lituania: 3, 8. 
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3. Reexaminarea guvernanței economice a UE și a semestrului european pentru a se asigura faptul 

că tranziția verde și cea digitală, justiția socială și progresul social merg împreună cu 

competitivitatea economică, fără a ignora caracterul economic și bugetar al semestrului 

european; în plus, este necesară o mai mare implicare a partenerilor sociali și a autorităților locale 

și regionale în implementarea semestrului european, pentru a îmbunătăți aplicarea sa și 

responsabilitatea instituțiilor participante; (platformă online/dezbateri) 

4. Combaterea utilizării ambalajelor/recipientelor din plastic de unică folosință; (GDCE 12) 

5. Utilizarea cât mai largă a tehnologiei de sorginte europeană și transformarea acesteia într-o 

alternativă viabilă la tehnologia de import; (discuții)  

6. Promovarea cercetării în domeniul noilor materiale și tehnologii, precum și a utilizării inovatoare 

a materialelor existente, evitând totodată dublarea în cercetare; (GDCE 9, NL 1) 

7. Aspecte critice privind sustenabilitatea, accesibilitatea prețurilor și accesul la energie, având în 

vedere sărăcia energetică și dependența de state din afara UE, prin creșterea ponderii energiei 

din surse sustenabile; (GDCE 10, LT 3, IT 1.1) 

8. Instruirea mediului economic, dar și a cetățenilor, cu privire la comportamentele sustenabile și 

garantarea unei tranziții juste, pe baza dialogului social și a locurilor de muncă de calitate; (GDCE 

12 și platformă online)  

9. Includerea unor standarde sociale, de muncă și de sănătate ambițioase, de exemplu privind 

sănătatea în muncă și siguranța la locul de muncă, în noile acorduri comerciale ale UE. (LT8) 

 

12. Propunere: Îmbunătățirea competitivității UE și aprofundarea în continuare a pieței unice9  

Obiectiv: Propunem îmbunătățirea competitivității și a rezilienței economiei Uniunii Europene, a pieței 
unice și a industriei și soluționarea problemei dependenței strategice. Trebuie să promovăm o cultură 
antreprenorială în UE, în care societățile inovatoare de toate dimensiunile, în special 
microîntreprinderile și IMM-urile, precum și start-up-urile să fie încurajate și să poată prospera pentru 
a contribui la crearea unei societăți mai rezistente la crize și caracterizate de coeziune. Este nevoie de o 
economie de piață funcțională și solidă pentru a permite crearea unei Europe mai pronunțat sociale. 
Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 
 

Măsuri: 

1. Dezvoltarea unei viziuni clare pentru economia europeană și valorificarea avantajelor, a calității 

și a diversității Europei, ținând seama și de diferențele economice și de altă natură dintre statele 

membre, și promovarea cooperării și a concurenței între întreprinderi; (NL 1 & 2) 

2. Consolidarea acțiunilor întreprinse în ceea ce privește moneda unică și interconectarea sistemelor 

de plată și a telecomunicațiilor; (IT 4.a.2) 

3. Reducerea standardizării produselor și recunoașterea particularităților culturale și de producție 

locale și regionale (respectarea tradițiilor de producție); (IT 2.2)  

4. Accentuarea convergenței sociale și economice ascendente pe piața unică, prin finalizarea 

inițiativelor existente, cum ar fi uniunea bancară și uniunea piețelor de capital, și prin 

introducerea unei reforme orientate spre viitor a uniunii noastre economice și monetare; (discuții) 

 
9 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 10, 11 și 14; Germania: 2.1, 2.2; Țările de Jos: 1, 2; Franța: 3, 9; Italia: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 
6.1; Lituania: 1, 7. 
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5. Promovarea politicilor pentru o bază industrială puternică și a inovării în domeniul tehnologiilor 

generice esențiale, precum și a unei politici privind clima orientate spre viitor, pe lângă 

competitivitatea industrială cu o puternică dimensiune socială, pe baza dialogului social și a unor 

relații funcționale în sectorul industrial; (discuții) 

6. Acordarea unei atenții deosebite IMM-urilor în toate noile inițiative, coloana vertebrală a 

economiei noastre; principiul „a gândi mai întâi la scară mică” trebuie respectat în toate 

propunerile legislative ale UE, iar necesitatea unui test pentru IMM-uri ar trebui subliniată în 

evaluarea de impact a Comisiei, în conformitate cu o serie de principii clare, respectând însă pe 

deplin standardele sociale și de mediu și drepturile consumatorilor; (discuții)  

7. Asigurarea participării IMM-urilor la solicitările de finanțare, la licitații și rețele, cu un efort 

administrativ cât mai mic; accesul la finanțare pentru IMM-urile cu proiecte de inovare cu grad 

ridicat de risc ar trebui sprijinit și mai mult de entități precum Consiliul European pentru Inovare 

și Banca Europeană de Investiții; (discuții) 

8. Crearea unui cadru mai bun pentru investițiile în C&I, care să vizeze modele de afaceri mai 

sustenabile și mai bogate în biodiversitate (GDCE 10, 11 și 14); concentrarea pe tehnologi și 

inovație ca factori de creștere; (IT 1.3) 

9. Promovarea performanței economice colective printr-o industrie autonomă și competitivă; (FR3) 

10. Identificarea și dezvoltarea sectoarelor strategice, inclusiv a celui spațial, a roboticii și a IA; (FR 3 

& 9) 

11. Investiții într-o economie bazată pe turism și cultură, integrând și numeroase destinații de mai 

mică importanță din Europa; (IT 1.2)  

12. Tratarea problemei ce ține de securitatea aprovizionării prin diversificarea surselor de materii 

prime și creșterea producției de bunuri esențiale în Europa, cum ar fi alimentele, energia și 

bunurile pentru sectoare ca sănătatea, apărarea și transporturile; (FR 9, LT 1, IT 1.4) 

13. Promovarea digitalizării întreprinderilor europene, de exemplu printr-un tabel comparativ dedicat 

care să le permită societăților să-și compare gradul de digitalizare, cu scopul general de a 

îmbunătăți competitivitatea; (DE 2.1) 

14. Promovarea coeziunii digitale pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, 

astfel cum este definită în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; (discuții) 

15. Întărirea cooperării transfrontaliere pentru o mai bună coeziune și rezistență în interiorul și în 

afara regiunilor, prin promovarea mecanismului transfrontalier european și a unor instrumente 

similare; (discuții) 

16. Diversificarea și promovarea posibilităților de formare transfrontalieră în vederea perfecționării 

forței de muncă europene și a creșterii competitivității, stimulând, în același timp, cultura 

economică a cetățenilor; (DE 2.2, LT7). promovarea schimburilor între lucrătorii din Europa prin 

intermediul unui Centru european pentru ocuparea forței de muncă. (IT 6.1) Încurajarea tinerilor 

spre studii științifice; (IT 1.5) 

17. Reducerea birocrației neesențiale (eliberări de permise, certificări); (IT 2.1) 

18. Combaterea contrafacerii și a concurenței neloiale; (IT 2.4) 

19. O mai bună participare a start-up-urilor și a IMM-urilor la proiectele de inovare, deoarece acest 

lucru le sporește puterea inovatoare, competitivitatea și colaborarea în rețea; (platformă, 

dezbateri) 
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20. Consolidarea și protejarea pieței unice ar trebui să rămână o prioritate; măsurile și inițiativele de 

la nivelul UE și de la nivel național nu ar trebui să fie în detrimentul pieței unice și ar trebui să 

contribuie la libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor; (discuții) 

21. Noile inițiative politice ale UE ar trebui să facă obiectul unei „verificări a competitivității” pentru 

a analiza impactul acestora asupra întreprinderilor și a mediului lor de afaceri (costul desfășurării 

de activități economice, capacitatea de inovare, competitivitatea internațională, condițiile de 

concurență echitabile etc.); această verificare este în conformitate cu Acordul de la Paris și cu 

obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv egalitatea de gen, și nu trebuie să submineze protecția 

drepturilor omului, a drepturilor sociale și ale lucrătorilor și nici standardele de mediu și de 

protecție a consumatorilor; în acest scop, propunem, de asemenea, înființarea unui organism 

consultativ european pentru competitivitate, care ar trebui să monitorizeze modul în care se face 

„verificarea competitivității” și, în special, să evalueze impactul cumulat al legislației, precum și să 

prezinte propuneri de îmbunătățire a condițiilor-cadru adecvate pentru competitivitatea 

întreprinderilor din UE; organismul respectiv ar trebui să includă în guvernanța sa societatea civilă 

organizată și partenerii sociali; (discuții) 

 

13. Propunere: Piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii10 

Obiectiv: Propunem îmbunătățirea funcționării piețelor forței de muncă, astfel încât acestea să asigure 
condiții de muncă mai corecte și să promoveze egalitatea de gen, încadrarea în muncă, inclusiv pentru 
tineri și grupurile vulnerabile. UE, statele sale membre și partenerii sociali trebuie să facă eforturi de a 
elimina sărăcia în rândul persoanelor încadrate în muncă, să legifereze drepturile lucrătorilor pe 
platforme, să interzică stagiile neplătite și să asigure o corectă mobilitate a forței de muncă în UE. 
Trebuie să promovăm dialogul social și negocierile colective. Trebuie să asigurăm punerea deplină în 
aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv a obiectivelor sale principale relevante 
pentru 2030, la nivelul UE și la nivel național, regional și local în domeniul „egalității de șanse și al 
accesului la piața forței de muncă” și al „condițiilor de muncă corecte”, respectând în același timp 
competențele și principiile subsidiarității și proporționalității și să includem în tratate un protocol 
privind progresul social. În acest sens, ar trebui să se respecte tradițiile naționale și autonomia 
partenerilor sociali și să existe o cooperare cu societatea civilă. Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 
 

Măsuri: 

1. Salariile minime legale trebuie să garanteze că fiecare angajat are un trai decent și de calitate 

similară în toate statele membre. Ar trebui luate în considerare criterii clare (costul vieții, inflația, 

pragul sărăciei, salariul mediu și median la nivel național) atunci când se stabilește nivelul salariilor 

minime. Nivelurile salariilor minime ar trebui revizuite periodic pe fondul acestor criterii, pentru 

a li se putea asigura caracterul adecvat. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită aplicării 

eficiente a acestor norme și monitorizării și urmăririi îmbunătățirii nivelului de trai. Totodată, ar 

trebui întărit și promovat în întreaga UE principiul negocierilor colective; (GDCE 1 și 30; DE 4.2; 

platformă online). 

 
10 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 1, 2, 7, 28, 30; Germania: 4.1, 4.2; Țările de Jos: 4; Franța: 6; Italia: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2. 
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2. Evaluarea și îmbunătățirea aplicării Directivei privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE) și a 

altor acte legislative în domeniu care asigură un echilibru sănătos între viața profesională și cea 

privată, cu analizarea practicilor naționale în acest domeniu; (GDCE 2).  

3. Introducerea sau consolidarea legislației în vigoare care reglementează așa-numita „muncă 

inteligentă” și care stimulează societățile să o adopte. (GDCE 7). UE ar trebui să garanteze dreptul 

la deconectare, să depună mai multe eforturi pentru a reduce decalajul digital la locul de muncă 

și să evalueze implicațiile muncii de la distanță pentru sănătate, timpul de lucru și performanța 

societăților comerciale. Este necesar să se garanteze o digitalizare echitabilă, bazată pe drepturile 

omului, condiții de muncă îmbunătățite și negocieri colective; (discuții). 

4. Politici integrate de ocupare a forței de muncă la nivelul UE, în care politicile active în domeniul 

pieței forței de muncă rămân centrale și din ce în ce mai coordonate (IT 6.2), iar statele membre 

se concentrează pe eforturile lor de reformă și condiții favorabile pentru crearea de locuri de 

muncă de calitate. (discuții)  

5. Măsuri care să asigure faptul că drepturile sociale sunt pe deplin respectate și protejate în caz de 

conflict cu libertățile economice, inclusiv prin introducerea în tratate a unui protocol privind 

progresul social. (platformă online, discuții)  

6. Asigurarea egalității de gen, în conformitate cu Strategia UE privind egalitatea de gen 2020-2025. 

UE ar trebui să măsoare în continuare nivelul de egalitate de gen printr-un indice specific (care să 

conțină aspecte precum atitudinile, diferențele salariale, ocuparea forței de muncă, funcțiile de 

conducere etc.), să monitorizeze strategia în fiecare an și să fie transparentă în raport cu realizările 

și să încurajeze schimbul de competențe și de bune practici și să instituie un posibil mecanism 

direct pentru culegerea reacțiilor din partea cetățenilor (cum ar fi un Ombudsman); (GDCE28; IT 

5.a.1). Trebuie soluționată problema diferenței de remunerare între femei și bărbați și să se 

introducă cote pentru posturile de conducere. Ar trebui să existe un sprijin mai puternic pentru 

femei în mediul de afaceri și ar trebui ca femeile să fie încurajate înspre domeniul științelor exacte 

(STEM) (dezbateri). 

7. Promovarea locurilor de muncă pentru tineri, de exemplu acordând asistență financiară pentru 

întreprinderi, dar și acordând sprijin suplimentar angajatorilor și lucrătorilor (NL4) și sprijin 

tinerilor antreprenori și tinerilor lucrători independenți, de exemplu prin instrumente 

educaționale și cursuri (dezbateri); 

8. Promovarea locurilor de muncă pentru grupurile defavorizate (NL 4), în special în rândul 

persoanelor cu dizabilități (platforma online);  

9. Promovarea ocupării forței de muncă și a mobilității sociale și, prin urmare, asigurarea unei șanse 

depline de autorealizare și autodeterminare. (IT 5.a.4 și IT 6.1) Ar putea fi introdusă o strategie pe 

termen lung pentru a garanta că toată lumea dispune de competențele necesare pentru a-și găsi 

un loc de muncă și a-și valorifica talentele, în special tânăra generație (discuții). Este important să 

se investească în competențe adaptate la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă și să 

promovăm învățarea pe tot parcursul vieții, printre altele printr-un program de schimb în toate 

etapele vieții și asigurarea dreptului la învățare pe tot parcursul vieții și a dreptului la formare. (FR 

6; DE 4.1) În acest scop, este necesar să se consolideze cooperarea dintre întreprinderi, sindicate 

și furnizorii de formare profesională, educație și formare (discuții). 
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14. Propunere: Politici sociale mai robuste11 

Obiectiv: Propunem reducerea inegalităților, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei. Este nevoie de 
o strategie cuprinzătoare de combatere a sărăciei, care ar putea include o garanție pentru copii și o 
garanție pentru tineret mai robuste, salarii minime, un cadru comun european pentru sistemele de 
venit minim și locuințe sociale decente. Trebuie să asigurăm punerea deplină în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale, inclusiv a obiectivelor sale principale relevante pentru 2030, la nivelul 
UE și la nivel național, regional și local în domeniul „protecției sociale și al incluziunii”, respectând 
totodată competențele și principiile subsidiarității și proporționalității și să includem în tratate un 
protocol privind progresul social. Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 
 

Măsuri: 

1. Întărirea competențelor UE în materie de politici sociale și propunerea de legislație pentru 

promovarea politicilor sociale și asigurarea egalității de drepturi, inclusiv în materie de sănătate, 

armonizate pentru întreaga UE, care iau în considerare reglementările convenite și cerințele 

minime pe întreg teritoriul. (GDCE 19 și 21) UE ar putea sprijini și completa politicile statelor 

membre, de exemplu propunând un cadru comun privind venitul minim, pentru ca nimeni să nu 

fie exclus; aceste acțiuni ar trebui să se desfășoare în contextul Pilonului european al drepturilor 

sociale și al planului său de acțiune; (discuții) 

2. Nu ar trebui compromise drepturile sociale (sănătate publică, educație publică, politici de ocupare 

a forței de muncă); (IT 4.a.1) 

3. Promovarea cercetării în domeniul social și al sănătății în UE, urmând linii prioritare considerate 

de interes public și convenite de statele membre, precum și asigurarea finanțării adecvate. Acest 

obiectiv ar putea fi în parte realizat prin intensificarea cooperării între domeniile de expertiză, 

între țări, centre de studii (universități etc.); (GDCE 20)  

4. Acordarea accesului la servicii medicale tuturor persoanelor cu vârsta sub 16 ani în întreaga UE, 

în cazul în care aceste servicii nu sunt disponibile în context național; (discuții) 

5. Asigurarea faptului că UE, împreună cu partenerii sociali și guvernele naționale, sprijină accesul 

specific la locuințe sociale decente pentru cetățeni, în funcție de nevoile lor individuale; efortul 

financiar ar trebui împărțit între finanțatorii privați, proprietarii, beneficiarii de locuințe, 

autoritățile statelor membre de la nivel central și local și Uniunea Europeană. (GDCE25)  

 

15. Propunere: Tranziția demografică12 

Obiectiv: Propunem să tratăm problemele generate de tranziția demografică printr-un sprijin continuu 
acordat fiecărei persoane, ca unul dintre elementele esențiale pentru rezistența de ansamblu a Europei, 
în special ratele scăzute ale natalității și îmbătrânirea constantă a populației. Acest lucru ar trebui să 
însemne acțiuni de amploare destinate tuturor generațiilor, de la copii și tineri, la familii, la populația 
în vârstă de muncă, la persoanele în vârstă care sunt încă pregătite să lucreze, precum și la persoanele 
în vârstă sau care au nevoie de îngrijire. Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 

 
11 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 19, 20, 21, 25; Italia: 4.a.1. 
12 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 21, 22, 23, 26, 27; Italia: 5.a.1. 
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Măsuri: 

1. Asigurarea unor servicii calitative de îngrijire a copiilor, la preț rezonabil și accesibile în întreaga 

UE, astfel încât părinții să poată găsi un echilibru între viața profesională și viața de familie. Aici s-

ar putea număra creșe și grădinițe la locul de muncă sau în apropiere. În unele state membre 

există și servicii de îngrijire peste noapte – un eventual exemplu de urmat. În plus, ar putea fi 

introduse și alte măsuri de sprijin, cum ar fi rate reduse de TVA la articolele pentru copii. Este 

esențial să se prevină sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor; (GDCE 22 și 26) Întărirea 

Garanției pentru copii, care garantează accesul copiilor săraci la educație și îngrijire, asistență 

medicală, hrană și locuință, ar putea fi un instrument în acest sens (platforma online, dezbateri).  

2. Introducerea unui sprijin dedicat și protejarea locului de muncă pentru tineri. Astfel de măsuri 

destinate populației în vârstă de muncă ar trebui să includă accesul la formare pentru părinții care 

au în vedere revenirea în activitate. (GDCE 22) Întărirea Garanției pentru tineret ar putea fi un 

instrument de îmbunătățire a accesului tinerilor sub 30 de ani la oferte de bună calitate de 

angajare, învățământ continuu, ucenicii sau stagii; (discuții) 

3. Promovarea dreptului la libera circulație a educației în cadrul Uniunii, printre altele, prin 

recunoașterea reciprocă a diplomelor, gradelor, competențelor și calificărilor; (discuții) 

4. Îmbunătățirea legislației și aplicării acesteia pentru a asigura sprijinirea familiilor în toate statele 

membre, de exemplu în ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului, precum și alocațiile 

de naștere și de îngrijire a copiilor. (GDCE 26 și IT 5.a.1) Accesul la locuințe are un rol esențial în 

sprijinirea familiilor și trebuie avut în vedere (platformă online și dezbateri); 

5. Luarea de măsuri pentru a garanta că toate familiile se bucură de drepturi familiale egale în toate 

statele membre. Aici intră și dreptul la căsătorie și adopție; (GDCE 27) 

6. Promovarea unor vârste flexibile de pensionare, ținând seama de situația specifică a persoanelor 

în vârstă. Atunci când se stabilește vârsta de pensionare ar trebui să se facă o deosebire între 

profesii și, prin urmare, să se ia în considerare munca deosebit de solicitantă, atât mentală, cât și 

fizică; (GDCE 21 și IT 5.a.1) 

7. Eliminarea sărăciei la bătrânețe prin introducerea pensiilor minime. Aceste niveluri minime ar 

trebui să țină seama de nivelul de trai, de pragul de sărăcie și de puterea de cumpărare din statul 

membru respectiv; (GDCE 21) 

8. Garantarea unei asistențe sociale și medicale adecvate pentru persoanele în vârstă. În acest sens, 

trebuie avută în vedere atât îngrijirea la domiciliu, cât și îngrijirea în centre dedicate. De 

asemenea, măsurile trebuie să țină seama atât de beneficiarii serviciilor de îngrijire, cât și de cei 

care acordă îngrijiri; (GDCE 23) 

9. Asigurarea dezvoltării sustenabile și a rezilienței demografice a regiunilor în deficit, pentru a le 

face mai dinamice și mai atractive, inclusiv prin politica de coeziune; (platformă online și 

dezbateri) 

10. Luarea de măsuri coordonate la nivel european pentru colectarea de date defalcate pe factori 

precum genul și analizarea tendințelor demografice, schimbul de bune practici și cunoștințe și 

sprijinirea statelor membre în elaborarea și introducerea unor politici adecvate, inclusiv prin 

înființarea unui organism specializat al UE în acest domeniu. (platformă online și discuții) 
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16. Propunere: Politicile fiscale și bugetare13 

Obiectiv: Propunem ca UE să promoveze investiții orientate către viitor, axate pe tranziția verde și pe 
cea digitală, cu o dimensiune socială și de gen puternică, luând în considerare exemplele oferite de 
instrumentele Next Generation EU și SURE. UE trebuie să țină seama de impactul social și economic al 
războiului împotriva Ucrainei și de legătura dintre guvernanța sa economică și noul context geopolitic 
și prin consolidarea bugetului său cu noi resurse proprii. Cetățenii doresc reducerea impozitării 
persoanelor fizice și a IMM-urilor și urmărirea celor care evită impozitele, a marilor poluatori și a 
giganților digitali și, totodată, doresc ca UE să sprijine capacitatea statelor membre și a autorităților 
locale de a se autofinanța și de a utiliza fondurile UE. Acest obiectiv ar putea fi atins prin: 

Măsuri: 

1. Armonizarea și coordonarea politicilor fiscale în statele membre ale UE pentru a preveni 

evaziunea fiscală și practicile de evitare a obligațiilor fiscale, evitarea existenței unor paradisuri 

fiscale în UE și combaterea practicilor fiscale de acest tip în Europa, inclusiv asigurându-se că 

deciziile de natură fiscală pot fi luate prin vot cu majoritate calificată în Consiliul UE. Pe de altă 

parte, există recomandări din partea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor care afirmă că 

impozitarea este o chestiune care ține de fiecare țară în parte, care au propriile obiective și 

circumstanțe; (GDCE 13 și 31, IT 4.b.3, NL2.3) 

2. Promovarea cooperării între statele membre ale UE pentru corecta impozitarea societăților 

comerciale din UE; introducerea unei baze fiscale comune a societăților sau a unei cote efective 

minime. (NL3) 

3. Impozitarea societăților acolo unde sunt realizate profiturile; (GDCE 13) 

4. Asigurarea faptului că politica fiscală sprijină industria europeană și previne pierderea de locuri 

de muncă în Europa; (GDCE 13 și 31) 

5. Să se acorde o atenție mai mare împrumuturilor comune la nivelul UE, în vederea creării unor 

condiții de împrumut mai favorabile, menținând, în același timp, politici fiscale responsabile la 

nivelul statelor membre; (LT 9)  

6. Consolidarea supravegherii absorbției și folosirii fondurilor UE, inclusiv la nivel local și municipal. 

(LT 10) 

  

 
13 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul 1 de dezbatere al cetățenilor 
europeni: 13, 31; Țările de Jos: 2.3; Italia: 4.b.3, 4.b.6; Lituania: 9, 10. 
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„UE în lume” 

 

17. Propunere: Reducerea dependenței UE de actorii străini în sectoarele economice strategice 

OBIECTIV: Propunem ca UE să ia măsuri pentru a-și întări autonomia în sectoarele strategice esențiale, 
cum ar fi produsele agricole, bunurile economice strategice, semiconductorii, produsele medicale, 
tehnologiile digitale și de mediu inovatoare și energia, prin: 

Măsuri: 

1. Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare și a colaborării pe această temă între 

partenerii publici și privați 

2. Menținerea unei agende ambițioase de negociere comercială care poate contribui la creșterea 

rezilienței și la diversificarea lanțurilor de aprovizionare, în special în ceea ce privește materiile 

prime, împărțind în același timp beneficiile comerțului în mod mai echitabil și cu mai mulți 

parteneri și limitându-ne astfel expunerea și dependența de un număr mic de furnizori care ar 

putea prezenta riscuri.14 

3. Creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare ale UE prin promovarea investițiilor în sectoarelor 

strategice din UE, stocarea produselor și dispozitivelor critice și diversificarea surselor de 

aprovizionare cu materii prime critice; 

4. Investiții suplimentare în finalizarea pieței interne, crearea unor condiții de concurență echitabile 

pentru a face ca producerea și cumpărarea acestor produse în Uniunea Europeană să devină mai 

atractivă. 

5. Sprijin pentru a menține aceste produse disponibile și accesibile pentru consumatorii europeni și 

pentru a reduce dependențele din exterior, de exemplu prin folosirea unor politici structurale și 

regionale, facilități fiscale, subvenții, investiții în infrastructură și cercetare, promovarea 

competitivității IMM-urilor, precum și programe educaționale pentru a păstra calificările și locurile 

de muncă aferente, care sunt relevante pentru satisfacerea nevoilor de bază, în Europa.15 

6. Un program la nivel european de sprijinire a micilor producători locali din sectoarele strategice din 

toate statele membre,16 utilizând mai bine programele UE și instrumentele financiare, cum ar fi 

InvestEU.  

7. O mai bună cooperare între statele membre în vederea gestionării riscurilor din lanțul de 

aprovizionare17 

 

18. Propunere: Reducerea dependenței energetice a UE de actorii străini 

OBIECTIV: Propunem ca UE să ajungă la o mai mare autonomie în domeniul producției și aprovizionării 
cu energie, în contextul tranziției verzi în curs, prin: 

Măsuri: 

 
14De la dezbaterile din grupul de lucru și în plen 
15 A se vedea recomandarea 1 a GDCE 4, Recomandarea 2 din partea GDCN din Germania, Grupul 1 „UE în lume” 
și Recomandarea 1 din partea GDCN din Italia, clusterul 2, dezvoltate apoi în GL 
16A se vedea Recomandarea 4 din GDCE 4 și GDCN din Italia clusterul 2, recomandările 5 și 6, dezvoltate ulterior în 
GL. 
17A se vedea platforma digitală și GDCN din Italia clusterul 2, Recomandările 2 și 3, dezvoltate ulterior în GL.  
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1. Adoptarea unei strategii prin care să devină mai autonomă din punctul de vedere al producției sale 

de energie. Un organism european ar trebui să integreze agențiile europene existente în domeniul 

energiei, să coordoneze dezvoltarea energiilor regenerabile și să promoveze schimbul de cunoștințe 
18 

2. Sprijinirea activă a proiectelor de transport public și de eficiență energetică, a unei rețele feroviare 

și de transport de marfă de mare viteză la nivel european, a extinderii furnizării de energie curată și 

regenerabilă (în special în domeniul energiei solare și eoliene) și a tehnologiilor alternative (cum ar 

fi hidrogenul sau valorificarea energetică a deșeurilor), precum și a trecerii de la cultura 

automobilului personal la cea a transportului public în orașe, a folosirii în comun a automobilelor 

electrice și a utilizării bicicletei.19 

3. Asigurarea unei tranziții juste și echitabile, sprijinirea în mod expres a cetățenilor vulnerabili, care se 

confruntă cu cele mai mari probleme în tranziția către neutralitatea climatică și care suferă deja de 

pe urma creșterii prețurilor la energie generate de dependența energetică și de recenta triplare a 

prețurilor la energie. 

4. O colaborare mai mare în evaluarea utilizării energiei nucleare în cadrul tranziției verzi în curs în 

Europa, examinându-se problemele colective pe care le-ar putea rezolva sau crea, având în vedere 

că aceasta este deja utilizată de multe state membre.20  

5. Colaborarea cu partenerii internaționali pentru a-i angaja în atingerea unor obiective mai ambițioase 

de abordare a schimbărilor climatice în cadrul diferitelor foruri internaționale, inclusiv în cadrul G7 

și G20. 

6. Corelarea comerțului exterior cu măsurile de politică în domeniul climei (de exemplu, prin lansarea 

unui pachet de investiții pentru tehnologii și inovații favorabile climei, inclusiv programe de 

finanțare)21 

7. Urmărirea unor achiziții comune de energie importată și a unor parteneriate în domeniul energiei 

durabile, pentru a reduce dependența de importurile europene de energie, în special în domeniul 

gazelor și petrolului și dezvoltarea surselor interne de energie ale UE. 

 

19. Propunere: Definirea standardelor în interiorul și în afara UE în ceea ce privește relațiile 

comerciale și de investiții 

OBIECTIV: Propunem ca UE să întărească dimensiunea etică a relațiilor sale comerciale și de investiții 
prin: 

Măsuri: 

1. Menținerea și reformarea arhitecturii noastre comerciale internaționale multilaterale bazate pe 

norme și parteneriatul cu democrațiile care împărtășesc aceeași viziune 

2. O legislație eficientă și proporționată la nivelul UE pentru a se garanta că standardele de muncă 

decentă sunt aplicate pe deplin de-a lungul lanțurilor valorice globale, inclusiv în procesele de 

producție și de aprovizionare ale UE, și că bunurile importate respectă standardele etice de calitate, 

dezvoltarea durabilă și standardele în materie de drepturi ale omului, inclusiv drepturile lucrătorilor 

 
18A se vedea recomandarea 14 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
19A se vedea Recomandarea 2 din GDCE 4 și GDCN din Italia Clusterul 2, Recomandarea 4, dezvoltată ulterior în GL. 
20A se vedea recomandarea 17 din GDCE 4 și GDCN din Italia Clusterul 2, Recomandarea 4, dezvoltată ulterior în 
GL. 
21 A se vedea Recomandarea 1 a GDCN din Germania, Grupul 1 „UE în lume”, dezvoltată ulterior în GL 
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și ale sindicatelor, cu certificarea produselor care respectă această legislația UE22 și implicarea într-un 

proces de dialog la nivelul UE care urmărește să informeze și să educe în legătură cu efectele ecologice 

și etice ale schimbărilor de strategie în comerțul internațional 

3. Restricții privind importul și vânzarea de produse din țări care permit munca forțată și munca copiilor, 

o listă neagră actualizată periodic a întreprinderilor și promovarea sensibilizării consumatorilor în 

legătură cu munca copiilor prin informații furnizate de canalele oficiale ale UE23. 

4. Introducerea în acordurile de liber schimb (ALS) ale UE a unor capitole privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă (CDD) a căror respectare să poată fi monitorizată, inclusiv posibilitatea unui mecanism bazat 

pe sancțiuni ca soluție de ultimă instanță. 

5. Reformarea sistemului generalizat de preferințe (SGP) al UE în sensul includerii de dispoziții stricte 

privind condiționalitatea și procese eficace și corespunzătoare de monitorizare, raportare și dialog 

pentru a îmbunătăți impactul pe care SGP îl poate avea asupra comerțului, drepturilor omului și 

dezvoltării în țările partenere, însoțită de retragerea preferințelor comerciale în caz de 

neconformitate.  

 

20. Propunere: Stabilirea standardelor în interiorul și în afara UE privind politicile de mediu 

OBIECTIV: Propunem ca UE să întărească dimensiunea de mediu a relațiilor sale comerciale prin: 

Măsuri: 
1. Armonizarea și consolidarea etichetării ecologice și introducerea unui scor ecologic obligatoriu care 

să fie afișat pe produsele care pot fi achiziționate de către consumatori. Scorul ecologic ar urma să 

fie calculat în funcție de emisiile generate de producție și transport, precum și de conținutul nociv, 

pe baza unei liste de produse periculoase. Scorul ecologic ar trebui gestionat și monitorizat de o 

autoritate a UE24. 

2. Întărirea standardelor de mediu pentru exportul de deșeuri și controale și sancțiuni mai stricte 

pentru a opri exporturile ilegale. UE ar trebui să stimuleze statele membre să își recicleze deșeurile 

și să le utilizeze la producerea de energie25. 

3. Adoptarea obiectivului de a elimina ambalajele poluante prin promovarea de ambalaje mai 

favorabile mediului26, stabilirea de parteneriate cu țările în curs de dezvoltare, sprijinind 

infrastructura acestora și prin acorduri comerciale reciproc avantajoase pentru a le ajuta în tranziția 

către surse de energie verzi.27 

4. Recompensarea țărilor care aplică standarde de sustenabilitate ridicate, oferindu-le acces 

suplimentar la piața UE pentru bunurile și serviciile lor durabile, fie unilateral, prin intermediul 

sistemului generalizat de preferințe SGP+, fie bilateral, prin acorduri comerciale negociate, fie 

multilateral, prin inițiative în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului  

 

21. Propunere: Procesul decizional și coeziunea în cadrul Uniunii 

 
22A se vedea recomandarea 3 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
23A se vedea Recomandarea 11 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
24A se vedea recomandarea 13 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
25A se vedea recomandarea 15 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
26A se vedea recomandarea 16 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
27A se vedea Recomandarea 12 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
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OBIECTIV: Propunem ca UE să își îmbunătățească capacitatea de a lua decizii rapide și eficiente în 
cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC), prezentând o poziție unică și acționând ca un 
actor cu adevărat global, proiectând un rol pozitiv la nivel mondial și făcându-și simțită prezența ca 
răspuns la orice criză, în special prin următoarele măsuri: 

Măsuri: 

1. în special, în domeniul PESC, chestiunile decise acum în unanimitate să poată fi decise cu majoritate 

calificată28. 

2. întemeierea cooperării în domeniul politicii de securitate și apărare pe Busola strategică recent 

aprobată și utilizarea Instrumentului european pentru pace29  

3. consolidarea rolului Înaltului Reprezentant pentru a ca UE să se exprime cu o singură voce.30 

4. convenirea asupra unei viziuni puternice și a unei strategii comune pentru a întări unitatea și 

capacitatea UE de a lua decizii vizând aderarea altor țări31. 

5. ratificarea mai rapidă a acordurilor comerciale recent încheiate, fără a exclude examinarea lor 

corespunzătoare și discuțiile aferente. 

 

 

22. Propunere: Transparența UE și relațiile sale cu cetățenii  

OBIECTIV: Propunem ca UE, în special în acțiunile sale la nivel internațional, inclusiv în negocierile 
comerciale, să devină mai accesibilă pentru cetățeni printr-o mai bună informare, educare, participare 
a cetățenilor și o mai mare transparență a acțiunilor sale, în special prin: 

Măsuri: 
1. întărirea legăturilor cu cetățenii și instituțiile locale, mărind transparența, ajungând la cetățeni și 

comunicând și consultându-se mai bine cu aceștia despre inițiative concrete ale UE la nivel 

internațional32. 

2. o mai mare participare a cetățenilor la politica internațională a UE și la evenimente cu implicarea 

directă a cetățenilor, similare Conferinței privind viitorul Europei, organizate la nivel național, local 

și european33, cu participarea activă a societății civile organizate 34.  

3. sprijin deplin din partea tuturor părților interesate relevante pentru cetățenii care decid să se implice 

în organizații ale societății civile organizate, la fel ca în cazul COVID-19 și al Ucrainei. 

6. Alocarea unui buget special pentru a dezvolta programe educaționale privind funcționarea UE și 

valorile sale, pe care aceasta le-ar putea propune statelor membre doritoare, astfel încât acestea să 

le poată integra în programele lor de învățământ (primar, secundar și universitar). În plus, un curs 

special despre UE și funcționarea acesteia ar putea fi oferit studenților care doresc să învețe într-o 

altă țară europeană prin programul Erasmus. Studenților care aleg acest curs li se va acorda prioritate 

în alocarea programelor Erasmus menționate. 

 
28A se vedea Recomandarea 21 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
29A se vedea platforma digitală, dezvoltată ulterior în GL 
30A se vedea platforma digitală, dezvoltată ulterior in GL 
31A se vedea Recomandarea 26 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
32A se vedea recomandarea 18 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
33 A se vedea Recomandarea 19 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
34A se vedea Recomandarea 19 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
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4. îmbunătățirea strategiei sale de social media prin consolidarea vizibilității sale pe platformele de 

comunicare socială și prin promovarea activă a conținutului său și încurajarea inovării prin 

promovarea unor platforme de comunicare socială europene accesibile.35 

 

23. Propunere: UE ca actor puternic pe scena mondială în ceea ce privește pacea și securitatea 

OBIECTIV: Propunem ca UE să continue să acționeze pentru a promova și a garanta pacea și o ordine 
internațională bazată pe reguli36, consolidând multilateralismul și bazându-se pe inițiativele de pace de 
lungă durată ale UE, care au contribuit la primirea Premiului Nobel în 2012, consolidând în același timp 
securitatea sa comună prin37: 

Măsuri: 
1. Forțele sale armate comune care vor fi utilizate în scopuri de autoapărare și care previn orice tip de 

acțiune militară agresivă, având capacitatea de a oferi sprijin în perioade de criză, inclusiv în caz de 

catastrofe naturale. Acestea ar putea fi desfășurate în împrejurări excepționale în afara frontierelor 

europene și de preferat în temeiul unui mandat legal din partea Consiliului de Securitate al ONU și 

astfel în conformitate cu dreptul internațional38și fără a concura cu NATO sau a se suprapune cu 

funcțiile acesteia și cu respectarea diferitelor relații ale statelor membre cu NATO și realizarea unei 

evaluări a relațiilor UE cu NATO în contextul dezbaterii privind autonomia strategică a UE. 

2. Asumarea unui rol de lider în consolidarea ordinii de securitate mondiale după războiul din Ucraina, 

plecând de la Busola strategică a UE, recent adoptată. 

3. Protejarea cercetării sale strategice și a capacității sale în sectoare prioritare, cum ar fi sectorul 

spațial, securitatea cibernetică, sectorul medical și mediul39. 

4. Consolidarea capabilităților operaționale necesare pentru a asigura eficacitatea punerii în funcțiune 

a clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

care oferă o protecție adecvată din partea UE oricărui stat membru care este atacat de o țară terță. 

5. Să reflecteze asupra modalităților de combatere a dezinformării și a propagandei într-un mod 

obiectiv și plecând de la fapte  

 

24. Propunere: UE ca actor puternic pe scena mondială în ceea ce privește construirea de relații 

OBIECTIV: Propunem ca, în relațiile sale cu țările terțe, UE: 

Măsuri: 
1. să își folosească într-o mai mare măsură ponderea politică și economică colectivă, să se exprime și 

să acționeze la unison, împiedicând un state membru să dezbine Uniunea prin abordări bilaterale 

inadecvate40. 

2. să își consolideze capacitatea de a sancționa statele, guvernele, entitățile, grupurile sau organizațiile, 

precum și persoanele care nu respectă principiile, acordurile și legile sale fundamentale și să vegheze 

 
35A se vedea Recomandarea 25 a GDCE 4 
36 De la dezbaterea din grupul de lucru și în plen 
37 A se vedea modificarea nr. 2 a GDCN din Franța 
38 A se vedea Recomandarea 20 din GDCE 4 și GDCN Italia Clusterul 2, Recomandarea 7, dezvoltată ulterior în GL 
39 A se vedea modificarea nr. 2 a Grupului de dezbatere al cetățenilor din Franța. 
40a se vedea Recomandarea 24 din GDCE 4 și GDCN din Italia Clusterul 2, Recomandarea 7, dezvoltată ulterior în GL 
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ca sancțiunile existente să fie puse în aplicare și executate rapid. Sancțiunile împotriva țărilor terțe 

ar trebui să fie proporționale cu acțiunile care le-au declanșat și să fie eficace și aplicate în timp util41. 

3. să promoveze comerțul sustenabil și bazat pe norme, deschizând, în același timp, noi posibilități 

comerciale și de investiții pentru întreprinderile europene. Deși acordurile comerciale și de investiții 

bilaterale sunt esențiale pentru promovarea competitivității europene, sunt necesare standarde și 

norme pentru a asigura condiții de concurență echitabile. UE trebuie să rămână un partener activ și 

de încredere prin negocierea, încheierea și punerea în aplicare a unor acorduri comerciale care să 

stabilească și standarde ridicate de durabilitate 

4. să încheie acorduri majore de cooperare internațională în nume propriu, nu la nivel de țări42. 

5. să reformeze politica comercială și de investiții a UE în sensul relansării multilateralismului global, 

având ca obiective crearea de locuri de muncă decente și protecția drepturilor fundamentale ale 

omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor și ale sindicatelor; să asigure conservarea mediului și a 

biodiversității și conformitatea cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice; să garanteze 

servicii publice de calitate și consolidarea bazei industriale a Europei. UE ar trebui să contribuie la 

relansarea multilateralismului global printr-o reformă profundă, bazată pe democrație și pace, 

solidaritate și respect pentru drepturile omului, drepturile sociale și de mediu și întărirea importanței 

OIM.  

6. să includă în acordurile de cooperare și de investiții cu țările terțe lupta împotriva traficului de 

persoane și a imigrației ilegale, precum și cooperarea cu privire la eventualele repatrieri 

corespunzătoare. 

7. să stabilească parteneriate cu țările în curs de dezvoltare, sprijinind infrastructura acestora și prin 

acorduri comerciale reciproc avantajoase pentru a le ajuta în tranziția către utilizarea de surse de 

energie verzi43 

8. să dezvolte o politică mai eficientă și mai unitară față de regimurile autocratice și hibride și să 

stabilească parteneriate cu organizațiile societății civile din aceste țări. 

9. să mărească resursele misiunilor UE de observare a alegerilor  

10. să ofere o perspectivă credibilă de aderare pentru țările candidate și potențial candidate pentru a 

promova pacea și stabilitatea în Europa și pentru a aduce prosperitate milioane de europeni44. 

OBSERVAȚIE: Mai mulți membri ai grupului de lucru au considerat că propunerile „Reducerea dependenței 

energetice a UE de actorii străini” și „Transparența UE și relațiile sale cu cetățenii”, în special, sunt 

chestiuni care țin de competența altor grupuri de lucru. Unii membri au dorit să atragă atenția asupra 

altor alternative la votul prin unanimitate în Consiliu, pe lângă votul cu majoritate calificată, cum ar fi 

geometria variabilă, clauzele de neparticipare și cooperarea consolidată. Unii membri ai GL au pledat 

pentru utilizarea termenului „durabil” în loc de „etic” în propunerea „Definirea standardelor în interiorul 

și în afara UE în ceea ce privește relațiile comerciale și de investiții”. A apărut o divergență de opinii cu 

privire la cerința ca aderarea unor noi state membre să necesite în continuare acordul unanim al tuturor 

statelor membre actuale. Au existat o serie de opinii cu privire la măsura în care ar trebui să existe forțe 

armate comune. Doi membri au menționat perspectiva unității irlandeze în cazul în care Irlanda de Nord 

 
41A se vedea Recomandarea 22 a GDCE 4, dezvoltată ulterior în GL 
42A se vedea Recomandarea 1 privind UE în lume a GDCN din Țările de Jos, dezvoltată ulterior în GL 
43A se vedea platforma digitală și discuțiile în plen, dezvoltate ulterior în GL 
44A se vedea platforma digitală, dezvoltată ulterior în GL 
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votează pentru aceasta în conformitate cu dispozițiile Acordului din Vinerea Mare și ca UE să fie pregătită 

pentru o astfel de eventualitate.  
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„Valori și drepturi, statul de drept, securitatea” 

 

25. Propunere: Stat de drept, valori democratice și identitate europeană45 

Obiectiv: Respectarea sistematică a statului de drept în toate statele membre, în special prin: 

Măsuri: 
1. Garantarea faptului că valorile și principiile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor 

fundamentale a UE sunt condiții nenegociabile, ireversibile și sine qua non pentru obținerea statutului 

de membru și aderarea la UE. Valorile UE trebuie să fie respectate pe deplin în toate statele membre, 

astfel încât acestea să aibă rol de standard internațional și pol de atracție prin diplomație și dialog. 

Extinderea UE nu ar trebui să submineze acquis-ul UE în ceea ce privește valorile fundamentale și 

drepturile cetățenilor;46  

2. Transformarea valorilor europene în realități concrete pentru cetățenii UE, în special printr-o 

implicare mai interactivă și mai directă. În acest scop, cetățenia europeană ar trebui consolidată, de 

exemplu printr-un statut al cetățeniei europene care să ofere drepturi și libertăți specifice cetățenilor, 

precum și printr-un statut pentru asociațiile transfrontaliere și organizațiile non-profit europene. 

Valorile europene ar trebui, de asemenea, promovate printr-un „pachet de integrare” care să ofere 

cetățenilor elemente didactice și materiale informative. În cele din urmă, ar trebui dezvoltată o sferă 

publică europeană, care să includă canale mass-media audiovizuale și online, prin investiții 

suplimentare de către UE, prin îmbunătățirea centrelor mass-media existente din UE și prin sprijinirea 

în continuare a peste 500 de birouri de legătură locale europene; 47 

3. Carta drepturilor fundamentale a UE ar trebui să devină universal aplicabilă și executorie. În plus, ar 

trebui organizate conferințe anuale privind statul de drept (ca urmare a raportului Comisiei privind 

statul de drept) cu delegații din toate statele membre, care să implice cetățeni selectați aleatoriu din 

diverse categorii sociale, funcționari publici, parlamentari, autorități locale, parteneri sociali și 

societatea civilă. Ar trebui, de asemenea, să fie sprijinite în continuare organizațiile, inclusiv societatea 

civilă, care promovează statul de drept pe teren;48 

4. Aplicarea efectivă și evaluarea sferei de acțiune a „Regulamentului privind condiționalitatea” și a altor 

instrumente privind statul de drept și examinarea posibilității de a le extinde la noi domenii, indiferent 

de relevanța acestora pentru bugetul UE. Ar trebui avute în vedere toate căile legale necesare, inclusiv 

modificarea tratatelor, pentru a sancționa încălcările statului de drept;49 

5. Promovarea unor programe educaționale și de mass-media care să cuprindă valorile UE în procesul 

de integrare a migranților și care să încurajeze interacțiunile dintre migranți și cetățenii UE, cu scopul 

de a asigura integrarea cu succes a migranților în societățile UE și pentru a determina cetățenii UE să 

conștientizeze aspectele legate de migrație.50 

 
45 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor 
europeni (GDCE 2): 10, 11, 14, 30; Grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național (GDCN) din Belgia: 1.3.1, 
1.4.2, 1.4.3; GDCN din Germania: 5.1, 5.2; GDCN din Țările de Jos: 1.2. 
46 Recomandarea nr. 14 a GDCE 2. Recomandările nr. 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3 ale GDCN belgian. Recomandarea nr. 1.2 a 
GDCN neerlandez. 
47 Recomandarea nr. 11 a GDCE 2. Recomandările nr. 5.1, 5.2 ale GDCN german. Dezbatere în GL. 
48 Recomandarea nr. 11 a GDCE 2. Dezbatere în GL. Dezbatere în plen. 
49 Recomandarea nr. 10 a GDCE 2.  
50 Recomandarea nr. 30 a GDCE 2. 
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26. Propunere: Protecția datelor51 

 

Obiectiv: Garantarea unei politici de prelucrare a datelor mai protectoare și orientată într-o mai mare 

măsură către cetățeni, în special prin: 

Măsuri: 
1. Punerea în aplicare completă a legislației existente cu privire la protecția datelor și revizuirea acesteia 

pentru a analiza, dacă este necesar, crearea unor mecanisme mai solide de asigurare a respectării legii 

pentru entitățile care prelucrează date cu caracter personal, aflate în prezent în sfera de competență 

a autorităților naționale independente de protecție a datelor, cu respectarea principiului 

subsidiarității. Aceste entități ar trebui să fie sancționate într-un mod mai strict decât în cadrul aplicării 

actuale a regulamentului, proporțional cu cifra lor de afaceri anuală (până la 4 %), și, eventual, prin 

interzicerea activităților lor, și să facă obiectul unui audit anual independent;52 53 

2. Consolidarea aplicării principiului protejării vieții private în mod implicit și în faza de proiectare și 

evaluarea, de exemplu prin introducerea unor formulare armonizate de consimțământ pentru 

prelucrarea datelor, ușor de înțeles, concise și ușor de utilizat, care să indice în mod clar ce este și ce 

nu este necesar. Utilizatorii trebuie să fie în măsură să își dea sau să își retragă consimțământul pentru 

prelucrarea datelor într-un mod ușor, rapid și definitiv; 54 55 

3. Evaluarea și introducerea unor norme mai clare și mai protectoare cu privire la prelucrarea datelor 

minorilor, eventual în RGPD al UE, inclusiv prin crearea unei categorii speciale pentru datele sensibile 

privind minorii, și armonizarea pragului de vârstă pentru consimțământ în statele membre ale UE. 

Deși cea mai mare parte a procesului de punere în aplicare a normelor privind protecția vieții private 

și de sensibilizare ar trebui să rămână în sfera de competență a statelor membre, inclusiv prin mai 

multe investiții și resurse suplimentare la nivel național, UE ar trebui, de asemenea, să aibă un rol mai 

important, de exemplu în domeniul educației civice legate de protecția datelor, unde UE ar putea 

primi noi competențe;56 

4. O mai bună aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru autoritățile europene și naționale de protecție 

a datelor, în ceea ce privește calificările și adecvarea, pentru a asigura cel mai înalt nivel de 

independență a membrilor lor.57 58 

 

 
51 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: GDCE 2: 7, 8, 9; GDCN din Țările 
de Jos: 1.3, 4.3. 
52 Recomandarea nr. 7 a GDCE 2. Dezbatere în GL. 
53 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
54 Recomandarea nr. 9 a GDCE 2.  
55 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
56 Recomandarea nr. 8 a GDCE 2. Recomandările nr. 1.3, 4.3 ale GDCN neerlandez. 
57 Recomandările nr. 7 și 8 ale GDCE 2. 
58 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
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27. Propunere: Mass-media, știri false, dezinformare, verificarea veridicității informațiilor, securitate 

cibernetică59 

 

Obiectiv: Combaterea dezinformării prin promovarea în continuare a independenței și pluralismului 

mass-mediei, precum și a educației în domeniul mass-mediei, în special prin: 

Măsuri: 
1. Introducerea unei legislații care să abordeze amenințările la adresa independenței mass-mediei prin 

intermediul unor standarde minime la nivelul UE, inclusiv o revizuire a modelului de afaceri din 

domeniul mass-mediei pentru a asigura integritatea și independența pieței mass-media din UE;60 

2. Aplicarea strictă a normelor UE din domeniul concurenței în sectorul mass-mediei, pentru a preveni 

monopolurile mediatice de mari dimensiuni și pentru a asigura pluralismul și independența mass-

mediei față de ingerințele politice, corporatiste și/sau străine nejustificate. Ar trebui promovat, de 

asemenea, jurnalismul de calitate, cu standarde etice și de autoreglementare stricte;61 

3. Înființarea unui organism al UE responsabil cu abordarea și combaterea dezinformării și a ingerințelor 

selective, creșterea gradului de cunoaștere a situației și consolidarea organizațiilor de verificare a 

faptelor, precum și a mass-mediei independente. De asemenea, ar trebui sprijinite și promovate în 

continuare „liniile telefonice de urgență” și site-urile web, cum ar fi Europe Direct, unde cetățenii și 

mass-media națională pot solicita și primi informații verificate cu privire la politicile europene; 62 63 

4. Promovarea educației în domeniul mass-mediei, inclusiv prin cursuri obligatorii de formare școlară, și 

a sensibilizării cetățenilor cu privire la dezinformare și la diseminarea involuntară de știri false. Statele 

membre ar trebui, de asemenea, încurajate să pună la dispoziție resurse umane și financiare adecvate 

în acest scop; 64  

5. Continuarea inițiativelor existente, cum ar fi Codul de bune practici privind dezinformarea și 

Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO), pentru a cere platformelor online să emită 

declarații clare cu privire la algoritmii pe care îi utilizează (lăsând utilizatorilor să decidă dacă sunt de 

acord să fie utilizați în cazul lor) și la riscurile de dezinformare la care sunt expuși utilizatorii, protejând, 

în același timp, dreptul la libertatea de exprimare legală și dreptul la viață privată.65 66 

 

 

28. Propunere: Mass-media, știrile false, dezinformarea, verificarea veridicității informațiilor, 

securitatea cibernetică (bis) 

 
59 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: GDCE 2: 5, 12, 13, 17, 28; GDCN belgian: 
1.5.1, 2.1.1 până la 2.4.3; GDCN din Țările de Jos: 3.1. 
60 Recomandarea nr. 5 a GDCE 2. Recomandarea nr. 2.1.1 a GDCN belgian. Recomandarea nr. 3.1 a GDCN neerlandez. 

61 Recomandarea nr. 12 a GDCE 2. Recomandarea nr. 2.1.4 a GDCN belgian. 

62 Recomandările nr. 17 și 28 ale GDCE 2. Recomandările nr. 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2 ale GDCN belgian. 

63 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
64 Recomandările nr. 5 și 28 ale GDCE 2. Recomandările nr. 2.3.2, 2.3.3 ale GDCN belgian. 

65 Recomandarea nr. 28 a GDCE 2. Recomandările nr. 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2 ale GDCN belgian.  

66 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
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Obiectiv: Un rol mai important al UE în contracararea amenințărilor la adresa securității cibernetice, în 

special prin: 

Măsuri: 
1. Consolidarea Agenției UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) pentru a proteja mai bine persoanele, 

organizațiile și instituțiile împotriva încălcărilor securității cibernetice și a utilizării inteligenței 

artificiale în scopuri infracționale. Confidențialitatea datelor și protecția datelor cu caracter personal 

ar trebui, în același timp, să fie protejate; 67 68 

2. Îmbunătățirea coordonării autorităților naționale de securitate cibernetică însoțită de eforturi 

suplimentare pentru a garanta că normele de la nivelul UE sunt puse în aplicare în mod corespunzător 

la nivel național.69 70 

 

29. Propunere: Combaterea discriminării, egalitate și calitatea vieții71 

Obiectiv: Luarea de măsuri pentru a armoniza condițiile de trai în întreaga UE și pentru a îmbunătăți 

calitatea socioeconomică a vieții cetățenilor UE, în special prin: 

Măsuri: 
1.  Elaborarea, în consultare cu experții și cu partenerii sociali, a unor indicatori transparenți privind 

calitatea vieții, inclusiv criterii economice, sociale și privind statul de drept, pentru a stabili un 

calendar clar și realist pentru îmbunătățirea standardelor sociale și realizarea unei structuri 

socioeconomice comune la nivelul UE, inclusiv prin punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale. Acestea ar trebui integrate în cadrul de guvernanță economică și în procesul 

semestrului european;72 73 

2. Majorarea și facilitarea investițiilor publice directe în educație, sănătate, locuințe, infrastructura 

fizică, îngrijirea persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități. Investițiile suplimentare ar 

trebui să vizeze, de asemenea, garantarea unui echilibru adecvat între viața profesională și cea 

privată pentru cetățeni. Astfel de investiții ar trebui să fie realizate într-un mod pe deplin 

transparent, permițând urmărirea întregului proces;74 

3. Încurajarea impozitării marilor corporații, combaterea accesului la paradisurile fiscale și eliminarea 

lor în UE în vederea creșterii investițiilor publice în domenii prioritare, cum ar fi educația (burse, 

Erasmus) și cercetarea. Lupta împotriva evaziunii fiscale la nivelul UE ar trebui, de asemenea, să fie 

un mijloc de a strânge fonduri pentru inițiativele finanțate din fonduri publice;75 76 

 
67 Recomandarea nr. 13 a GDCE 2. 

68 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
69 Recomandarea nr. 13 a GDCE 2. 

70 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru transformarea digitală. 
 
71 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: GDCE 2: 1, 2, 21, 22, 23; GDCN din Țările 
de Jos: 1.1. 
72 Recomandarea nr. 22 a GDCE 2. Dezbatere în GL. 
73 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă. 
74 Recomandarea nr. 21 a GDCE 2. Recomandarea nr. 1.1 a GDCN neerlandez. 
75 Recomandarea nr. 23 a GDCE 2. 
76 Aspect abordat și de Grupul de lucru pentru o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă. 
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4. Formularea unor criterii la nivelul UE privind combaterea discriminării pe piața forței de muncă și 

stimularea angajării de către întreprinderile private a unor persoane care, de obicei, sunt supuse cel 

mai mult discriminării (tineri, persoane în vârstă, femei, minorități), inclusiv prin subvenții și, într-o a 

doua etapă, prin cote temporare. În acest sens, partenerii sociali ar trebui să fie strâns implicați. 

Discriminarea în afara pieței muncii ar trebui, de asemenea, prevenită prin lege și ar trebui 

promovată egalitatea;77 

5. Asigurarea creării și facilitării unor grădinițe la prețuri accesibile, atât în sectorul public, cât și în cel 

privat, precum și a unor servicii gratuite de îngrijire a copiilor pentru cei care au nevoie de ele.78  

 

 

 

30. Propunere: Drepturile animalelor și agricultura79 

 

Obiectiv: Luarea de măsuri hotărâte pentru a promova și garanta o agricultură mai ecologică și mai 

orientată spre climă, în special prin: 

Măsuri: 
1. Stabilirea unor criterii minime detaliate, măsurabile și încadrate în timp pentru protecția animalelor 

de fermă, în vederea asigurării unor standarde mai ridicate în materie de calitate a vieții animalelor, 

în conformitate cu introducerea obiectivelor de sustenabilitate și pe baza unei abordări integrate a 

sistemului alimentar;80 81 

2. Introducerea unor penalități financiare pentru externalitățile negative ale activității agricole (de 

exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea pesticidelor, utilizarea excesivă a apei, 

transportul pe distanțe lungi etc.), în funcție de impactul lor asupra mediului. Produsele agricole 

importate în UE ar trebui, de asemenea, să fie evaluate pe baza acestor criterii, inclusiv prin taxe 

vamale, ca o modalitate de a elimina orice avantaj concurențial care rezultă din standarde de mediu 

mai scăzute;82 

3. Reducerea subvențiilor pentru producția agricolă de masă, în cazul în care nu contribuie la o tranziție 

sustenabilă, și redirecționarea acestor resurse pentru a sprijini o agricultură sustenabilă din punctul 

de vedere al mediului, asigurând în același timp produse alimentare la prețuri accesibile.83 84 

 

 

  

 
77 Recomandarea nr. 1 a GDCE 2. Dezbatere în GL. 
78 Recomandarea nr. 2 a GDCE 2. Dezbatere în GL. 
 

79 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: GDCE 2: 3, 4, 6. 
80 Recomandarea nr. 3 a GDCE 2. 
81 Aspect abordat și de Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul. 
82 Recomandarea nr. 4 a GDCE 2. 
83 Recomandarea nr. 6 a GDCE 2. 
84 Aspect abordat și de Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul. 
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„Transformarea digitală” 

 
Europa trebuie să devină lider mondial și să stabilească standarde în ceea ce privește transformarea 
digitală și o modalitate europeană de a construi o societate digitală etică, centrată pe factorul uman, 
transparentă și sigură. Europa trebuie să fie ambițioasă în abordarea sa și să utilizeze pe deplin 
oportunitățile oferite de digitalizare, gestionând în același timp riscurile și provocările generate de 
digitalizare. Digitalizarea afectează toate domeniile societății noastre și trebuie să fie luată în considerare 
în toate aceste domenii. În acest context, s-a făcut trimitere la Declarația europeană privind drepturile și 
principiile digitale pentru deceniul digital și s-au făcut propuneri pentru o eventuală Cartă a drepturilor 
digitale. 
 
Agresiunea Rusiei în Ucraina nu a făcut decât să scoată în evidență multe dintre punctele abordate în 
propuneri, cum ar fi necesitatea suveranității digitale, un accent sporit pe apărarea cibernetică și protecția 
împotriva dezinformării. De asemenea, aceasta a scos în evidență faptul că conflictele au în prezent 
consecințe în sfera digitală, ridicând noi probleme, cum ar fi consecințele pe termen lung ale confiscării 
informațiilor cu caracter personal și utilizarea nelegitimă a acestor date în viitor. 
 
 

31. Propunere: Accesul la infrastructura digitală85 

Obiectiv: Accesul egal la internet este un drept fundamental al fiecărui cetățean european. Propunem 
ca orice persoană din Europa să aibă, în practică, acces la internet și la servicii digitale și ca suveranitatea 
infrastructurii digitale a UE să fie consolidată prin: 
 
Măsuri: 
1. Investiții în infrastructuri digitale europene de înaltă calitate și inovatoare (inclusiv dezvoltarea 

rețelelor 5G și 6G în Europa); (GDCE 1 recomandările 40 și 47, GDCN din Țările de Jos 1) 
2. Asigurarea unui acces la internet rapid, accesibil ca preț, sigur și stabil peste tot în UE, inclusiv pentru 

roaming, acordând prioritate conexiunii la internet în „zonele albe/zonele moarte” și în zonele rurale 
și regiunile îndepărtate și periferice, pentru a elimina decalajul digital dintre statele membre și în 
interiorul acestora și pentru a se asigura că nimeni nu este exclus; (GDCE 1 recomandările 17 și 47 și 
GDCN Țările de Jos 1) 

3.  Accelerarea implementării infrastructurii digitale și electrice în spațiile publice și private pentru a 
permite utilizarea vehiculelor electrice și autonome; (dezbaterea în GL)86 

4. Luarea de măsuri pentru a asigura o concurență loială și deschisă și pentru a preveni monopolurile, 
situația de client captiv, concentrarea datelor și dependența de țări terțe în ceea ce privește 
infrastructura și serviciile, îmbunătățind piețele din perspectiva consumatorilor; (GDCE 1 
recomandarea 17) 

5. Copiii, familiile, persoanele în vârstă, precum și grupurile vulnerabile trebuie să devină o prioritate în 
ceea ce privește accesul la internet și la echipamente, în special în ceea ce privește accesul la educație, 
serviciile publice și de sănătate; (GDCE 1 recomandarea 17 și dezbatere în GL) 

6. Îmbunătățirea accesului digital la serviciile publice și private esențiale pentru cetățeni și întreprinderi, 
de exemplu în ceea ce privește procedurile administrative, și asigurarea unui acces incluziv la aceste 

 
85 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor 
europeni (GDCE 1): 17, 40, 47; Grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național (GDCN) Țările de Jos 1. 
86A se vedea linkul la GDCE 3, recomandarea 38 în ceea ce privește infrastructura pentru vehiculele 
electrice. 
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servicii și a asistenței, cum ar fi prin intermediul birourilor de asistență în legătură cu aceste servicii; 
(dezbatere în GL, platforma digitală multilingvă) 

7. Armonizarea standardelor digitale de înaltă calitate și îmbunătățirea mobilității securizate a datelor 
pentru a facilita interoperabilitatea transfrontalieră; (dezbatere în GL, platforma digitală multilingvă) 

8. Analizarea impactului asupra mediului al infrastructurii digitale și al digitalizării, pentru a face 
transformarea digitală sustenabilă și pentru a crea o societate digitală ecologică. (dezbatere în GL, 
platforma digitală multilingvă) 

 

32. Propunere: Competențele și cultura digitale care le conferă autonomie persoanelor87 

 
Obiectiv: Propunem ca UE să garanteze că toți cetățenii europeni pot beneficia de digitalizare, 
înzestrându-i cu competențele și oportunitățile digitale necesare, prin:  
 
Măsuri: 
1. Asigurarea accesului la alfabetizarea digitală formală și non-formală și la formare și educație în 

materie de competențe digitale, inclusiv prin programa școlară, în toate etapele vieții, pe baza 
inițiativelor existente la nivel european, cu un accent special pe includerea grupurilor vulnerabile și a 
persoanelor în vârstă, pe îmbunătățirea competențelor digitale ale copiilor, într-un mod compatibil 
cu dezvoltarea lor sănătoasă, și pe combaterea inegalităților digitale, inclusiv a decalajului digital 
dintre femei și bărbați; (GDCE 1 recomandarea 8, GDCN Italia 5.2 și dezbatere în GL) 

2. Asigurarea unei utilizări sănătoase a internetului prin încurajarea statelor membre să creeze cursuri 

de formare în materie de competențe digitale pentru toate grupele de vârstă, cu programe standard 

și programe de învățământ stabilite la nivel european în ceea ce privește, de exemplu, riscurile și 

oportunitățile legate de internet, drepturile online ale utilizatorilor și eticheta pe internet; (GDCE 1 

recomandarea 47, dezbatere în GL) 

3. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru a se garanta că digitalizarea societății nu exclude persoanele 

în vârstă și că tehnologia le este accesibilă prin promovarea de programe și inițiative, de exemplu sub 

forma unor cursuri adaptate nevoilor lor. În același timp, ar trebui să se asigure faptul că serviciile 

esențiale pot fi utilizate și personal sau prin mijloace nedigitale; (GDCE 1 recomandările 34 și 47) 

4. Introducerea unei certificări a UE pentru competențele digitale în școlile care vor pregăti tinerii pentru 
viitoarea piață a forței de muncă; (GDCE 1 recomandarea 8) 

5. Crearea unor inițiative de formare coordonate la nivelul UE pentru recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor cu scopul de a le permite să rămână competitivi pe piața muncii, ținând seama mai ales 
de competențele și aptitudinile necesare în întreprinderile mici și mijlocii, și cu scopul pregătirii 
experților în domeniul digital; (GDCE 1 recomandarea 8 și dezbatere în GL) 

6. Sensibilizarea cu privire la platformele digitale existente care conectează oamenii cu angajatorii și 
ajută la găsirea unui loc de muncă în UE, cum ar fi EURES; (GDCE 1 recomandarea 8)  

7. Majorarea investițiilor și intensificarea eforturilor de stimulare a digitalizării educației, inclusiv a 
învățământului superior. (dezbatere în GL, platforma digitală multilingvă) 

 
 
 

 

 
87 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor 
europeni (GDCE 1): 8, 34, 47, grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național (GDCN) Italia 5.2. 
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33. Propunere: O societate digitală sigură și de încredere – securitatea cibernetică și 

dezinformarea88 

 
Obiectiv: Propunem ca, pentru a avea o societate digitală sigură, rezilientă și de încredere, UE să asigure 
aplicarea efectivă și rapidă a legislației existente și să aibă mai multe competențe pentru a consolida 
securitatea cibernetică, pentru a combate conținutul ilegal și criminalitatea cibernetică, pentru a 
contracara amenințările cibernetice din partea actorilor nestatali și a statelor autoritare și pentru a se 
redresa în urma acestora, precum și pentru a combate dezinformarea prin: 
 
Măsuri: 
1. Consolidarea capacităților Europol/Centrului european de combatere a criminalității informatice în 

ceea ce privește resursele financiare și umane, permițând o abordare mai proactivă în ceea ce privește 
combaterea criminalității informatice și consolidarea capacităților europene comune de apărare 
cibernetică împotriva atacurilor la scară largă, inclusiv printr-o cooperare mai bună; (GDCE 1 
recomandarea 39, GDCN Lituania 2.6, Țările de Jos 1 și dezbatere în GL) 

2. Luarea măsurilor necesare pentru a fi pregătiți și pentru a ne redresa rapid în urma oricăror atacuri și 
întreruperi la scară largă, de exemplu prin asigurarea existenței unei infrastructuri reziliente și a unor 
canale de comunicare alternative; (dezbatere în GL)  

3. Asigurarea unor sancțiuni similare și a aplicării lor rapide și eficace în statele membre în cazul actelor 
de criminalitate informatică printr-o mai bună coordonare a centrelor și autorităților locale, regionale 
și naționale de securitate cibernetică; (GDCE 1 recomandarea 39) 

4. Îmbunătățirea alfabetizării digitale și a gândirii critice ca modalitate de combatere a dezinformării, a 
amenințărilor online și a discursurilor de incitare la ură, precum și a elementelor de design 
manipulator și a prețurilor preferențiale; (dezbatere în GL) 

5. Combaterea dezinformării prin legislație și orientări pentru platformele online și companiile care 
asigură platforme de comunicare socială pentru a aborda vulnerabilitățile legate de dezinformare și 
punerea în aplicare a unor măsuri de transparență, inclusiv, de exemplu, a unor algoritmi de IA care 
pot indica fiabilitatea informațiilor de pe platformele de comunicare socială și de pe noile mijloace de 
comunicare în masă, oferind utilizatorului surse de informații verificate. Atunci când utilizează 
algoritmi, oamenii ar trebui să păstreze controlul asupra proceselor decizionale; (GDCE 1 
recomandarea 46 și dezbatere în GL) 

6. Sprijinirea platformelor digitale care oferă pluralism mediatic și furnizează resurse și inițiative pentru 
a evalua fiabilitatea și imparțialitatea informațiilor din mass-media tradițională (de exemplu, 
televiziune, presă tipărită, radio) și alte canale mediatice, cu respectarea deplină a principiului 
libertății mass-mediei și asigurarea cetățenilor cu informații despre calitatea știrilor. (GDCE 1 
recomandarea 46) 

 

34. Propunere: O societate digitală sigură și de încredere – protecția datelor89 

 

 
88 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor 
europeni (GDCE 1): 39, 46, grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel național (GDCN) Lituania 2.6, Țările de Jos 
1. 
89 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor 
europeni (GDCE 1): 42, 43, 44, 45, grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național (GDCN) Țările de Jos 2. 
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Obiectiv: Promovăm suveranitatea datelor pentru persoanele fizice, o mai bună conștientizare și 
implementarea și aplicarea mai eficiente ale normelor existente de protecție a datelor (RGPD) pentru a 
întări controlul personal asupra datelor proprii și pentru a limita utilizarea abuzivă a datelor prin:  
 
Măsuri: 
1. O mai bună explicare a normelor de protecție a datelor (RGPD), creșterea transparenței și 

îmbunătățirea comunicării prin crearea de orientări privind textele referitoare la consimțământul în 
cunoștință de cauză care utilizează un limbaj simplu și clar, ușor de înțeles de către toți, inclusiv mai 
multe modalități vizuale de acordare a consimțământului pentru utilizarea datelor, însoțite de o 
campanie de informare și asigurarea competențelor necesare pentru persoanele care prelucrează 
datele și acordă asistență persoanelor care au nevoie de aceasta; (GDCE 1 recomandările 42 și 45 și 
GDCN Țările de Jos 2) 

2. Garantarea aplicării interdicției existente privind consimțământul implicit pentru reutilizarea sau 
revânzarea datelor; (GDCE 1 recomandarea 42) 

3. Asigurarea faptului că cererile utilizatorilor de ștergere permanentă a datelor sunt soluționate într-un 
termen stabilit; (GDCE 1 recomandarea 42) 

4. Furnizarea către utilizatori a unor informații clare și cât mai succinte cu privire la modul în care vor fi 
utilizate datele și de către cine; (GDCE 1 recomandarea 42) 

5. Asigurarea respectării de către companiile din afara Europei a normelor europene de protecție a 
datelor; (GDCE 1 recomandările 42 și 43) 

6. Încurajarea unui sistem de certificare la nivelul UE, care să reflecte conformitatea cu RGPD într-un 
mod accesibil, clar și simplu, vizibil pe site-uri și platforme, și care să fie emisă de un organism 
independent de certificare de la nivel european. Aceasta nu ar trebui să creeze sarcini 
disproporționate pentru întreprinderile mici și mijlocii; (GDCE 1 recomandarea 44, dezbatere în GL) 

7. Asigurarea faptului că cetățenii sunt ajutați în mod eficient și rapid atunci când au dificultăți în a se 
opune prelucrării datelor lor sau în revocarea consimțământului. În acest scop, comportamentul 
intruziv trebuie să fie mai bine definit, iar la nivel european ar trebui elaborate orientări și mecanisme 
care să permită cetățenilor să se opună prelucrării datelor lor și să obțină ștergerea datelor, precum 
și să identifice și să sancționeze autorii fraudelor; (GDCE 1 recomandarea 43 și dezbatere în GL) 

8. Prevederea de sancțiuni, inclusiv o amendă proporțională cu cifra de afaceri a întreprinderilor și 
limitarea operațiunilor companiilor, cum ar fi impunerea unor interdicții temporare sau definitive 
privind prelucrarea nedorită a datelor, asigurând faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor și agențiile naționale le aplică. (GDCE 1 recomandarea 42, 43 și dezbatere în GL) 

 

35. Propunere: Inovarea digitală pentru consolidarea economiei sociale și sustenabile90 

 
Obiectiv: Propunem ca UE să promoveze măsuri de digitalizare care să consolideze economia și piața 
unică în mod echitabil și sustenabil, să îmbunătățească competitivitatea europeană în domeniul 
tehnologiei și al inovării, să consolideze piața unică digitală pentru întreprinderile de toate dimensiunile 
și să facă din Europa un lider mondial în transformarea digitală și în digitalizarea centrată pe factorul 
uman prin:  
 
Măsuri: 

 
90 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor 
europeni (GDCE 1): 7, 16, 17, grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel național (GDCN) Germania și Italia 1.3. 
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1. Introducerea sau consolidarea legislației care reglementează „munca inteligentă” (centrată pe 
factorul uman), ținând seama de impactul asupra sănătății fizice și mintale a lucrătorilor, de exemplu 
prin garantarea dreptului la deconectare; O abordare „centrată pe factorul uman” ar trebui să includă 
principiul „oamenii dețin controlul”; (GDCE 1 recomandarea 7 și dezbatere în GL)91  

2. Legislația UE care stimulează întreprinderile să fie responsabile din punct de vedere social și să 
mențină în Europa locurile de muncă de înaltă calitate pentru „muncă inteligentă”, evitând astfel 
relocarea acestor locuri de muncă în țări cu costuri mai mici. Stimulentele pot fi financiare și/sau de 
reputație și ar trebui să țină seama de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) recunoscute 
la nivel internațional. În acest scop, UE ar trebui să înființeze un grup de lucru compus din experți ai 
tuturor părților interesate vizate pentru a examina și a consolida această legislație; (GDCE 1 
recomandarea 7) 

3. Asigurarea supravegherii umane a proceselor decizionale care implică inteligența artificială la locul de 
muncă și transparența algoritmilor folosiți; luarea în considerare a impactului negativ al supravegherii 
digitale nelimitate la locul de muncă; informarea și consultarea lucrătorilor înainte de introducerea 
tehnologiilor digitale care au un impact asupra condițiilor de muncă; asigurarea faptului că noile forme 
de muncă, cum ar fi lucrul pe platformele online, respectă drepturile lucrătorilor și asigură condiții de 
muncă adecvate; (dezbatere în GL)  

4. Adoptarea de inițiative pentru a sprijini munca de la distanță, cum ar fi spațiile de birouri cu acces la 
o conexiune internet fiabilă și rapidă, formarea digitală și furnizarea de echipamente ergonomice 
pentru munca de la domiciliu; (GDCE 1 recomandarea 17 și dezbatere în GL)  

5. Introducerea unui tabel comparativ digital accesibil publicului, care să creeze un sistem de clasificare 
care să indice și să compare nivelul actual de digitalizare a întreprinderilor din UE; (GDCN din 
Germania) 

6. Realizarea unei economii digitale puternice și competitive și distribuirea echitabilă a beneficiilor 
transformării digitale în întreaga Europă, prin axarea pe tehnologie și inovare ca motoare ale creșterii, 
prin stimularea cercetării transformatoare de clasă mondială și prin crearea de spații pentru 
ecosisteme de inovare în toate regiunile, prin îmbunătățirea mediului de funcționare al IMM-urilor și 
al întreprinderilor nou-înființate și asigurarea unui acces corect la finanțare și prin eliminarea 
sarcinilor juridice sau de altă natură care împiedică activitățile transfrontaliere. (GDCN Italia 1.3, 
dezbatere în GL și platforma digitală multilingvă)  

7. Construirea unei infrastructuri a datelor pe baza valorilor europene; implementarea principiilor 
„digitalul mai întâi” și „doar o singură dată” și facilitarea accesului digital și securizat la date pentru 
inovare și mediul de afaceri; încurajarea digitalizării serviciilor publice. (dezbatere în GL și platforma 
digitală multilingvă) 

8. Folosirea în totalitate, fiabilă și responsabilă a inteligenței artificiale, folosirea potențialului 
tehnologiei blockchain și al serviciilor de cloud, stabilind garanții și standarde care să asigure 
transparența, interoperabilitatea, să genereze încredere și să asigure ușurința utilizării și să evite 
algoritmi care sunt discriminatorii și părtinitori; (dezbatere în GL și platforma digitală multilingvă)  

9. Promovarea softurilor cu sursă deschisă și a folosirii acesteia în învățământ și formare și a accesului 
liber la cercetarea și softurile finanțate din fonduri publice; (dezbatere în GL și platforma digitală 
multilingvă) 

10. Introducerea unei identități digitale europene comune pentru a facilita tranzacțiile și serviciile digitale 
transfrontaliere, cu un cadru de standarde și orientări europene care să ofere garanțiile necesare; 
(dezbatere în GL și platforma digitală multilingvă) 

11. Analizarea fezabilității pentru digitalizarea informațiilor referitoare la produsele de consum și nutriție 
prin intermediul unei aplicații europene standardizate, care ar permite un acces mai ușor pentru 

 
91A se vedea legătura cu Grupul de lucru pentru o economie mai puternică  
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utilizatori și ar oferi informații suplimentare privind produsele și lanțul de producție. (GDCE 1, 
recomandarea 16) 
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„Democrația europeană” 

 

36. Propunere: Informarea și participarea cetățenilor și tinerii  

Obiectiv: Sporirea gradului de participare a cetățenilor și a implicării tinerilor în procesele democratice 
de la nivelul Uniunii Europene, pentru a le oferi europenilor o „experiență civică deplină”, a le garanta 
faptul că aceștia își pot face auzită vocea și în perioadele dintre alegeri, precum și faptul că participarea 
lor este efectivă. Acesta este motivul pentru care, în cazul fiecărei teme, ar trebui avută în vedere cea 
mai adecvată formă de participare, de exemplu prin: 
 
1. Îmbunătățirea eficienței mecanismelor existente de participare a cetățenilor și dezvoltarea unor noi 

mecanisme, în conformitate cu acquis-ul UE, printr-o mai bună informare cu privire la acestea. În mod 
ideal, toate informațiile despre aceste spații dedicate participării ar trebui să fie sintetizate92 pe un 
site oficial integrat, cu diferite funcții.93 Ar trebui conceput un mecanism de monitorizare a inițiativelor 
politice și legislative care au rezultat din procesele democrației participative;94 Mecanismele 
participative ar trebui să fie favorabile incluziunii, iar comunicarea lor să poată ajunge la un public 
divers. Ar trebui să se acorde atenție materialelor de conținut, tematicilor și abilităților moderatorilor. 
Acestea ar trebui să includă o analiză a impactului politicilor discutate, printre altele asupra femeilor 
și a persoanelor vulnerabile;95 

2. Creșterea frecvenței interacțiunilor online și offline dintre instituțiile UE și cetățenii Uniunii prin 
diferite mijloace de interacțiune, pentru a se asigura că cetățenii pot participa la procesul de elaborare 
a politicilor UE, exprimându-și opiniile și obținând feedback, și crearea unei carte destinate 
funcționarilor UE cu privire la participarea cetățenilor;96       

3. Punerea la dispoziție a unei platforme digitale ușor de utilizat prin intermediul căreia cetățenii să 
poată face schimb de idei, transmite întrebări către reprezentanții instituțiilor UE și să își poată 
exprima opiniile cu privire la chestiuni și propuneri legislative importante de la nivelul UE, în special 
tinerii. Platforma ar trebui, de asemenea, să permită realizarea de sondaje online;97 

4. Îmbunătățirea și raționalizarea mecanismelor existente la nivel european, național și local, pentru a 
le face mai sigure, mai accesibile, mai vizibile și mai favorabile incluziunii;98 

5. Includerea societății civile organizate și a autorităților regionale și locale și a structurilor existente, 
cum ar fi Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comitetul Regiunilor (CoR)99, în procesul de 
participare a cetățenilor;100  

6. Crearea unui sistem de consilieri locali ai UE, ca modalitate de a reduce distanța dintre instituțiile UE 
și cetățenii europeni;101  

 
92 Modificări în cadrul grupurilor de lucru 3A și 3B. 
93 Recomandările 32 și 37 ale GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian, francez și neerlandez. 
94 Grupul de dezbatere național francez. 
95 Modificare în cadrul grupului de lucru 8, formulare mai scurtă. 
96 Recomandarea 29 a GDCE 2. 
97 Recomandările 19 și 32 ale GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian, francez și neerlandez și reprezentantul 
danez al evenimentelor naționale. 
98 Grupul de dezbatere național belgian. 
99 Modificare în cadrul grupului de lucru 7B. 
100 Grupul de dezbatere național belgian. 
101 Raportul final pregătit de Kantar, p. 85. 
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7. Organizarea periodică de adunări ale cetățenilor, în temeiul legislației UE obligatorii din punct de 
vedere juridic. Participanții trebuie să fie selectați aleatoriu, pe baza unor criterii legate de 
reprezentativitate, iar participarea ar trebui stimulată. Dacă este necesar, va exista sprijin din partea 
experților, astfel încât participanții la adunări să aibă suficiente informații pentru dezbateri. În cazul 
în care rezultatele procesului de deliberare nu sunt luate în considerare de către instituții, acest lucru 
ar trebui justificat în mod corespunzător;102 Participarea și implicarea prealabilă a cetățenilor și a 
societății civile reprezintă o bază importantă pentru deciziile politice care urmează a fi luate de către 
reprezentanții aleși. UE se bazează pe democrația reprezentativă: odată cu alegerile europene, 
cetățenii acordă un mandat clar reprezentanților lor și se exprimă indirect cu privire la politicile UE;103 

8. Punerea la dispoziție a unui sprijin structural consolidat, de natură financiară și nu numai, pentru 
societatea civilă, în special pentru organizațiile de tineret active în cadrul societății civile, și sprijinirea 
autorităților locale în procesul de creare a unor consilii locale de tineret;104 acest lucru ar putea fi 
realizat printr-un pilon specific în cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană pentru 
implicarea societății civile și a partenerilor sociali și printr-o strategie specifică pentru societatea 
civilă;105 

9. Introducerea unui mecanism de control al legislației din perspectiva tinerilor, care să includă atât o 
evaluare a impactului, cât și un mecanism de consultare cu reprezentanți ai tinerilor, atunci când se 
consideră că legislația are un impact asupra tinerilor;106 

10. Consolidarea cooperării dintre legiuitorii UE și organizațiile societății civile, pentru a valorifica legătura 
dintre factorii de decizie și cetățeni pe care o constituie organizațiile societății civile;107  

11. Sintetizarea elementelor participării cetățenilor în cuprinsul unei Carte a UE pentru implicarea 
cetățenilor în afacerile UE. 

 

37. Propunere: Informarea și participarea cetățenilor și tinerii (bis) 

 

Obiectiv: Asigurarea unei mai bune înțelegeri și accesibilități a Uniunii Europene și consolidarea108 unei 
identități europene comune, în special prin: 

1. Garantarea unui nivel minim de cunoștințe cu privire la UE și, în special, la procesele sale democratice, 
inclusiv în ceea ce privește istoria integrării europene și a cetățeniei europene. Persoanele de toate 
vârstele ar trebui să poată beneficia de astfel de programe, care ar trebui concepute într-un mod 
atractiv și adecvat vârstei, de exemplu prin dezvoltarea unor programe și materiale educaționale 
specifice pentru copii și școli;109 și pentru organizațiile societății civile active în domeniul educației 
non-formale;110  

 
102 Recomandarea 39 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian 3. 
103 Modificare în cadrul grupului de lucru 10A, formulare mai scurtă. 
104 Reprezentantul danez al evenimentelor naționale. 
105 Modificare în cadrul grupului de lucru 54C. 
106 Reprezentantul danez al evenimentelor naționale. 
107 Reprezentantul danez al evenimentelor naționale. 
108 Modificare în cadrul grupului de lucru 15A, formulare de compromis.  
109 Recomandările 24, 36 și 38 ale GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian. 
110 Modificare în cadrul grupului de lucru 16C. 
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2. Asigurarea unui acces facil al tuturor cetățenilor la informații fiabile cu privire la UE, într-un mod 
favorabil incluziunii. Instituțiile UE ar trebui să folosească un limbaj mai accesibil și să evite folosirea 
unor termenii birocratici în comunicările lor, păstrând, în același timp, calitatea și caracterul 
specializat al informațiilor prezentate și adaptând informațiile la diversele categorii de public și canale 
de comunicare.111 Ar trebui să se aibă în vedere, de exemplu, crearea unei aplicații mobile prin 
intermediul căreia informațiile referitoare la politicile UE să fie prezentate într-un limbaj clar.112 Ar 
trebui depuse eforturi deosebite pentru a se ajunge la tineri prin intermediul mijloacelor de 
comunicare digitale, al mișcărilor de tineret și al diferitelor tipuri de „ambasadori” (organizații și 
persoane fizice) care explică113 proiectul UE;114  

3. Utilizarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale și a tehnologiilor de traducere pentru a ocoli115 
barierele lingvistice,116 asigurând accesibilitatea și utilizabilitatea tuturor instrumentelor digitale 
pentru persoanele cu dizabilități;117 

4. Apărarea și sprijinirea mass-mediei libere, pluraliste și independente și adoptarea de măsuri pentru a 
încuraja canalele mass-media, inclusiv organismele publice de radiodifuziune, agențiile publice de știri 
și mass-media europeană să aducă mai regulat în atenția publicului aspecte legate de afacerile 
europene, respectând totodată libertatea și independența acestora, astfel încât să se asigure o 
acoperire regulată și cuprinzătoare în toate statele membre ale UE;118 intensificarea luptei împotriva 
dezinformării și a ingerințelor străine și asigurarea protecției jurnaliștilor;119  

5. Asigurarea unei apropieri mai mari a Europei de cetățeni prin îmbunătățirea120 punctelor de contact 
și a centrelor specializate de la nivel local, sau a „Caselor Europei”, pentru a oferi resurse, informații 
și recomandări cetățenilor cu privire la chestiuni legate de UE, precum și pentru a asculta preocupările 
acestora și a participa la dezbateri cu asociațiile, contribuind astfel la diseminarea opiniilor cetățenilor 
la nivel european;121  

6. Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru consolidarea ideii de identitate comună în rândul 
cetățenilor europeni, de exemplu prin intermediul unui fond al UE pentru sprijinirea interacțiunilor 
online și offline dintre cetățenii UE (realizate, printre altele, prin programe de schimb, grupuri de 
dezbatere, reuniuni), atât a celor de scurtă durată, cât și a celor cu o durată mai lungă, prin crearea 
unor evenimente și a unor echipe sportive comune sau prin declararea Zilei Europei (9 mai) drept o 
nouă122 sărbătoare publică europeană pentru toți cetățenii UE.123  

 

38. Propunere: Democrația și alegerile 

 
111 Recomandarea 33 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian, francez și neerlandez. 
112 Recomandarea 26 a GDCE 2. 
113 Modificare în cadrul grupului de lucru 17. 
114 Grupul de dezbatere național belgian. 
115 Modificare în cadrul grupului de lucru 18A. 
116 Recomandarea 25 a GDCE 2. 
117 Modificare în cadrul grupului de lucru 18B. 
118 Recomandarea 31 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian și neerlandez. 
119 Modificare în cadrul grupului de lucru 19A, reformulare necesară pentru a corespunde textului. 
120 Modificare în cadrul grupului de lucru 21, text de compromis. 
121 Grupul de dezbatere național belgian și francez. 
122 Modificare în cadrul grupului de lucru 23B. 
123 Recomandarea 27 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian. 
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Obiectiv: Consolidarea democrației europene prin întărirea pilonilor pe care se sprijină aceasta, prin 
stimularea participării la alegerile pentru Parlamentul European, încurajarea dezbaterilor 
transnaționale pe teme europene și asigurarea unei legături puternice între cetățeni și reprezentanții 
lor aleși, în special prin următoarele mijloace: 

1. Asigurarea protecției valorilor UE prevăzute în tratate, inclusiv a statului de drept și a unui model 
social robust,124 care se află în centrul democrației europene. În relația sa cu țările terțe, Uniunea 
Europeană ar trebui să întărească mai întâi valorile democratice comune în interiorul granițelor sale. 
Doar după ce realizează acest lucru, Uniunea Europeană poate să joace rolul de ambasador al 
modelului nostru democratic în țările care sunt pregătite și dornice să îl pună în aplicare, prin 
diplomație și dialog;125  

2. Organizarea unui referendum la nivelul întregii UE, care să fie inițiat de Parlamentul European, în 
cazuri excepționale, cu privire la subiecte care prezintă o importanță deosebită pentru toți cetățenii 
europeni;126 

3. Modificarea legislației electorale a UE pentru a armoniza condițiile electorale aplicabile alegerilor 
pentru Parlamentul European (vârsta minimă pentru exercitarea votului, data alegerilor, cerințele 
privind circumscripțiile electorale, candidații, partidele politice și finanțarea acestora), precum și 
pentru a realiza tranziția către un sistem de vot bazat pe liste paneuropene sau „liste 
transnaționale”,127 cu candidați din mai multe state membre, după ce s-a ținut seama128 de opiniile 
exprimate de cetățenii din toate statele membre ale UE cu privire la această chestiune.129 

• Unii dintre deputații în Parlamentul European ar trebui aleși pe baza unei liste de candidați 
stabilite la nivelul Uniunii Europene, iar restul deputaților ar urma să fie aleși în statele 
membre;130 

• Această reformă ar trebui să vizeze, de asemenea, facilitarea votului digital131 și garantarea 
drepturilor efective de vot pentru persoanele cu dizabilități;132 
 

4. Consolidarea legăturilor dintre cetățeni și reprezentanții lor aleși, ținând seama de particularitățile 
naționale și de dorința cetățenilor de a fi mai aproape de aceștia și de a avea sentimentul că 
preocupările lor conduc la adoptarea unor acțiuni specifice de către reprezentanții aleși în 
Parlamentul European și în parlamentele naționale.133 Aceasta constituie o problemă universală și 
toate persoanele, indiferent de vârstă, ar trebui să fie implicate;134 

 
124 Modificare în cadrul grupului de lucru 25C. 
125 Recomandarea 14 a GDCE. 
126 Recomandarea 18 a GDCE. N.B. Reprezentanții cetățenilor au explicat că recomandarea trebuie pusă în aplicare 
și utilizată cu precauție. 
127 Reprezentanții Comisiei Europene au explicat că legislația electorală ar trebui pusă în aplicare după o perioadă 
de tranziție, pentru a nu grăbi lucrurile. 
128 Modificare propusă de grupurile de lucru 28 E, G, H. 
129 Recomandarea 16 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național neerlandez 20; grupul național a avut divergențe în 
ceea ce privește „listele transnaționale”. 
130 Pe baza recomandării 16 a GDCE 2. Dezbatere în cadrul grupului de lucru. 
131 Recomandarea 19 a GDCE 2 și PDM (platforma digitală multilingvă). 
132 Comitetul Economic și Social European. 
133 Modificare în cadrul grupului de lucru 32B. 
134 Recomandarea 36 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național belgian și francez. 
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• Cetățenii europeni ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus cu privire la alegerea 
președintelui Comisiei. Acest lucru ar putea fi realizat fie prin alegerea directă a președintelui 
Comisiei,135 fie printr-un sistem cu candidați cap de listă;136 

• Parlamentul European ar trebui să aibă dreptul de inițiativă legislativă, pentru a propune137 
subiectele care urmează să fie discutate și, ulterior, pentru a adopta textele necesare cu 
scopul de a da curs recomandărilor formulate în urma deliberărilor;138 

• Parlamentul European ar trebui să aibă competențe decizionale cu privire la bugetul UE, 
întrucât acesta este un drept al parlamentelor de la nivel național;139 

• Partidele politice, organizațiile societății civile și sindicatele ar trebui să devină mai dinamice 
și mai accesibile, pentru ca cetățenii să poată participa în mai mare măsură la democrația 
europeană și să fie mai implicați în procesele aferente acesteia.140 Acest lucru ar contribui, de 
asemenea, la încurajarea includerii subiectelor legate de UE în dezbaterile publice prin 
intermediul partidelor politice, al societății civile organizate și al partenerilor sociali, nu numai 
pe durata alegerilor europene, ci și înaintea alegerilor naționale, regionale și locale;141 
Democrația este întruchipată de instituții și de societate în general, inclusiv la locul de muncă, 
prin rolul partenerilor sociali.142 
 
 

39. Propunere: Procesul de luare a deciziilor în UE  

 
135 Grupul de dezbatere național francez („alegerea președintelui Comisiei Europene prin vot universal”), PDM 
(Raportul final pregătit de Kantar: Într-o serie de contribuții se analizează alegerea directă a președintelui Comisiei 
de către cetățeni). 
136 Poziția PE: candidatul cap de listă al partidului politic european cu cel mai mare număr de voturi la alegerile 
europene, care este sprijinit de majoritatea deputaților în Parlamentul European, este ales președinte al Comisiei 
Europene. În cazul în care nu se poate ajunge la o majoritate la nivel de coaliție, funcția ar trebui să fie atribuită 
următorului candidat cap de listă. În acest scop, partidele politice europene pot nominaliza candidați pentru a 
ocupa funcția de președinte al Comisiei. Dl Paulo Rangel: pentru a consolida procesul bazat pe candidatul cap de 
listă, ar trebui inversate pozițiile Parlamentului European și Consiliului, ceea ce presupune modificarea tratatelor: 
Parlamentul ar propune, iar Consiliul ar aproba președintele Comisiei. PDM (Raportul final pregătit de Kantar: „Într-
o serie de contribuții se analizează alegerea președintelui Comisiei și numirea comisarilor, inclusiv procedura 
candidaților cap de listă (Spitzenkandidaten). EYE, p. 23: „Candidații la funcția de președinte al Comisiei nu ar trebui 
să fie aleși în negocieri purtate în culise între partidele câștigătoare. Ar trebui să aplicăm până la capăt așa-numitul 
«sistem cu candidați cap de listă» («Spitzenkandidaten»). În cadrul acestuia, fiecare partid anunță înainte de 
campania electorală pe cine va propune pentru președinția Comisiei Europene dacă obține majoritatea voturilor. 
Printr-o participare activă la campanie și o interacțiune directă cu cetățenii, viitorul președinte ar putea să aibă o 
legătură mai strânsă cu populația europeană”, și discuțiile din cadrul grupului de lucru. 
137 Modificare în cadrul grupului de lucru 34C. 
138 Grupurile de dezbatere naționale belgian (3.2), francez (11), PDM (Raportul final pregătit de Kantar: „În ceea ce 
privește Parlamentul European, participanții solicită cel mai adesea ca acestuia să i se acorde o competență 
efectivă de inițiativă legislativă.”) 
139 Consiliul nu consideră că propunerea se bazează pe o recomandare din partea cetățenilor. Prin urmare, nu este 
conformă cu metodologia convenită. 
140 PDM (Raportul final pregătit de Kantar: „Potrivit unei alte contribuții, partidele ar trebui să devină mai accesibile 
persoanelor din medii culturale sau socioeconomice diferite.”) 
141 Comitetul Regiunilor în cadrul grupului de lucru. 
142 Modificare în cadrul grupului de lucru 38, formulare de compromis. 
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Obiectiv: Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în UE pentru a asigura capacitatea UE de a 
acționa, ținând seama în același timp de interesele tuturor statelor membre și garantând un proces 
transparent și ușor de înțeles pentru cetățeni, în special prin: 

1. Reevaluarea regulilor în ceea ce privește luarea deciziilor și votul în instituțiile UE, cu accent pe 
chestiunea votului în unanimitate, care face foarte dificilă ajungerea la un acord, asigurând, în același 
timp, un calcul corect al „ponderilor” voturilor, astfel încât interesele țărilor mici să fie protejate;143 

• Toate chestiunile decise în unanimitate ar trebui să fie decise cu majoritate calificată. 
Singurele excepții ar trebui să fie admiterea de noi membri în UE și modificarea principiilor 
fundamentale ale Uniunii, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.144 
 

2. Asigurarea transparenței procesului decizional prin faptul că observatorii independenți din rândul 
cetățenilor au permisiunea de a urmări îndeaproape procesul decizional, garantând145 dreptul de 
acces la documente și dezvoltând, pe această bază, legături mai puternice și un dialog consolidat între 
cetățeni și instituțiile UE;146 

• UE trebuie să îmbunătățească transparența procesului său decizional și a instituțiilor sale. De 
exemplu, ar trebui ca reuniunile Consiliului și ale Parlamentului European, inclusiv voturile din 
cadrul acestora, să fie difuzate online în aceeași măsură. Acest lucru le-ar permite cetățenilor 
interesați să urmărească procesul de elaborare a politicilor UE și să tragă la răspundere 
politicienii și decidenții politici;147 dreptul de anchetă al Parlamentului European ar trebui 
consolidat; 

• Procesul decizional al UE ar trebui dezvoltat în continuare, astfel încât să se asigure o implicare 
mai mare a reprezentanților naționali, regionali și locali, a partenerilor sociali și a societății 
civile organizate.148 Cooperarea și dialogul interparlamentar ar trebui consolidate. De 
asemenea, parlamentele naționale ar trebui să fie mai strâns implicate în procedura legislativă 
de către Parlamentul European, de exemplu prin participarea la audieri.149 În plus, o mai bună 
implicare a nivelului subnațional și a Comitetului Regiunilor ajută la o mai bună luare în 
considerare a experiențelor dobândite cu punerea în aplicare a dreptului UE.150 
 

3. Examinarea posibilității de modificare a denumirilor instituțiilor UE, pentru a clarifica, din perspectiva 
cetățenilor, funcțiile și rolul lor specific în procesul decizional al UE;151 

 
143 Recomandarea 20 a GDCE 2. 
144 Recomandarea 21 a GDCE 4. 
145 Modificare în cadrul grupului de lucru 43. 
146 Recomandarea 34 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național neerlandez. 
147 Dezbatere în cadrul grupului de lucru pe baza recomandării 34 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național 
neerlandez, PDM (Raportul final pregătit de Kantar: „Se sprijină, de asemenea, o mai mare transparență și o mai 
mare implicare a cetățenilor în procesul decizional al UE.”) 
148 Dezbatere în cadrul grupului de lucru (prezentare realizată de parlamentele naționale și de Comitetul 
Regiunilor). 
149 Modificare în cadrul grupului de lucru 45C. 
150 Modificare în cadrul grupului de lucru 46B. 
151 Recomandarea 15 a GDCE 2. 
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• Procesul decizional al UE ar trebui să se bazeze pe o structură mai clară și mai ușor de înțeles, 
similară sistemelor naționale,152 reflectând în mod explicit împărțirea competențelor între 
instituțiile europene și statele membre;153 

• De pildă, Consiliul Uniunii Europene ar putea fi denumit Senatul Uniunii Europene. Comisia 
Europeană ar putea fi denumită Comisia Executivă a Uniunii Europene.154 

 

4. Îmbunătățirea capacităților Uniunii Europene de obținere a rezultatelor în domeniile-cheie;155                              
                                                                                                                                                             

5. Asigurarea mecanismelor și proceselor adecvate de dialog civil și social în fiecare etapă a procesului 
decizional al UE, de la evaluarea impactului la elaborarea și implementarea politicilor;156 

6. Reformarea modului în care funcționează Uniunea Europeană printr-o mai bună implicare a 
partenerilor sociali și a societății civile organizate. Consolidarea structurilor existente pentru a reflecta 
mai bine nevoile și așteptările cetățenilor UE în procesul decizional, având în vedere importanța 
acestora în viața democratică europeană. În acest cadru, consolidarea rolului instituțional al CESE și 
abilitarea acestuia ca facilitator și garant al activităților de democrație participativă, cum ar fi dialogul 
structurat cu organizațiile societății civile și grupurile de cetățeni. O societate civilă dinamică este 
esențială pentru viața democratică a Uniunii Europene;157 

7. Redeschiderea discuției cu privire la constituție, dacă este cazul, pentru a favoriza o aliniere mai fidelă 
la valorile noastre. O constituție poate asigura o mai mare precizie, ar facilita implicarea cetățenilor și 
ar favoriza ajungerea la un acord cu privire la procesul decizional;158 

 

40. Propunere: SUBSIDIARITATE 

 

1. Subsidiaritatea activă și guvernanța pe mai multe niveluri sunt principii-cheie și caracteristici 
fundamentale pentru funcționarea și responsabilitatea democratică a UE;159 

 

2. UE ar trebui să revizuiască mecanismul care le permite parlamentelor naționale să stabilească dacă 
noile propuneri legislative de la nivel european interferează sau nu cu competențele lor juridice și să 
acorde parlamentelor naționale posibilitatea de a sugera o inițiativă legislativă la nivel european. 
Aceste mecanisme ar trebui, de asemenea, extinse la toate parlamentele regionale din cadrul UE 
care au competențe legislative;160 

 

 
152 Dezbatere în cadrul grupului de lucru bazată pe necesitatea evidențiată în recomandarea 15 a GDCE 2 de a 
„clarifica funcțiile instituțiilor UE”, PDM (Raportul final pregătit de Kantar: „Există, de asemenea, [...] sugestii de 
aprofundare a sistemului legislativ bicameral în UE.”) 
153 Modificare în cadrul grupului de lucru 48B. 
154 Recomandarea 15 a GDCE 2. 
155 Discuții în cadrul grupului de lucru. 
156 Modificare în cadrul grupului de lucru 52A. 
157 CESE, formulare de compromis.  
158 Recomandarea 35 a GDCE 2. Grupul de dezbatere național francez, plus modificări în cadrul grupurilor de lucru 
combinate 51C, D. 
159 Modificare în cadrul grupului de lucru 53D. 
160 Dezbatere în cadrul grupului de lucru. Parlamentele naționale. 
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3. Reformarea Comitetului Regiunilor pentru a include canale adecvate de dialog atât pentru regiuni, cât 
și pentru orașe și municipalități, conferindu-i un rol mai important161 în arhitectura instituțională dacă 
sunt vizate aspecte cu impact teritorial;162 

 

4. Utilizarea sistematică a unei definiții a subsidiarității convenită de comun acord de toate instituțiile 
UE ar putea ajuta la clarificarea întrebării dacă deciziile trebuie luate la nivel european, național sau 
regional.163 
 

5. Partenerii sociali și societatea civilă organizată ar trebui să fie mai bine implicați în procesul 
decizional, având în vedere importanța lor în viața democratică europeană. O societate dinamică 
este esențială pentru viața democratică a Uniunii Europene; 164 

 

Facem apel la instituțiile Uniunii Europene să transforme concluziile acestui grup de lucru în realitate și să 
le pună în aplicare în mod eficient. Acest lucru ar putea fi realizat prin posibilitățile deja oferite de Tratatul 
de la Lisabona și, atunci când este necesar, prin declanșarea cererii de lansare a unei convenții 
europene.165 

 

 

  

 
161 Dezbatere în cadrul grupului de lucru. CoR și CESE; Raportul final pregătit de Kantar, p. 85. 
162 Modificare în cadrul grupului de lucru 58B. 
163 Modificare în cadrul grupului de lucru 59B. 
164 Dezbatere în cadrul grupului de lucru. Partenerii sociali și alți membri. 
165 Modificare în cadrul grupului de lucru 63A, formulare de compromis. 
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„Migrația” 

 

 

41. Propunere: Migrația legală166 

Obiectiv: Consolidarea rolului UE în domeniul migrației legale: 

Măsuri: 

1. Lansarea unei campanii de comunicare la nivel transeuropean pentru ca EURES (serviciile europene 

pentru ocuparea forței de muncă), Portalul UE privind imigrația și instrumentul UE de stabilire a 

profilului de competențe al resortisanților țărilor terțe să fie mai bine cunoscute de către cetățenii 

europeni și mai frecvent accesate și utilizate de întreprinderile din UE atunci când recrutează 

(recomandarea 6).  

2. Crearea unei entități europene pentru accesul migranților pe piața forței de muncă din UE sau, 

alternativ, extinderea competențelor Rețelei europene de cooperare a serviciilor de ocupare a forței 

de muncă (EURES), de exemplu îmbunătățirea proiectelor Parteneriatului pentru talente 

(recomandarea 7 și dezbaterea grupului de lucru), cu posibilitatea corelării online a cererii și ofertei 

de competențe, în țara de plecare, pe baza unor criterii de evaluare (recomandarea 9 și dezbaterea 

grupului de lucru). UE ar trebui să încurajeze statele membre să simplifice procesul de primire și 

integrare a migranților legali și accesul acestora la piața muncii din UE printr-o mai bună 

interoperabilitate între diferitele administrații relevante (dezbaterea grupului de lucru). 

3. Îmbunătățirea funcționării și a punerii în aplicare a directivei privind „cartea albastră” pentru a atrage 

calificările relevante de care economia UE are nevoie (recomandarea 7 și dezbaterea grupului de 

lucru), luând în considerare riscul exodului creierelor (conform măsurii 1 din propunerea 42). 

4. Promovarea convergenței ascendente a condițiilor de muncă în mod armonios în întreaga Uniune 

pentru a combate inegalitățile în ceea ce privește condițiile de muncă și pentru a asigura o politică 

eficientă a UE în domeniul migrației forței de muncă și drepturile lucrătorilor. În acest context, 

consolidarea rolului sindicatelor la nivel național și transnațional (recomandarea 28 și dezbaterea 

grupului de lucru), în cooperare cu organizațiile patronale (discuția în plen). 

5. Intensificarea eforturilor de informare și educare a cetățenilor statelor membre cu privire la subiectele 

legate de migrație și integrare (recomandarea 30, recomandarea LT 9 și dezbaterea grupului de lucru).  

 

42. Propunere: Migrația neregulamentară167 

 

Obiectiv: Consolidarea rolului UE în combaterea tuturor formelor de migrație neregulamentară și 

consolidarea protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene, respectând în același timp drepturile 

omului: 

Măsuri: 

 
166 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor 
europeni (GDCE 4) 6, 7, 9, 28, 30; Lituania 9. 
167 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor 
europeni (GDCE 4) 8, 27, Lituania 10, Țările de Jos 3. 
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1. Participarea activă, de exemplu prin acordurile de parteneriat, la dezvoltarea economică și socială a 

țărilor din afara Uniunii Europene și în zonele din care există un flux ridicat de migranți, în vederea 

soluționării cauzelor profunde ale migrației, inclusiv a schimbărilor climatice. Aceste acțiuni ar trebui 

să fie transparente și să aibă rezultate concrete, cu efecte măsurabile, care ar trebui comunicate în 

mod clar cetățenilor UE (recomandarea 27, recomandarea NL 3 și dezbaterea grupului de lucru). 

2. Asigurarea protecției tuturor frontierelor externe, prin îmbunătățirea transparenței și a 

responsabilității Frontex și prin consolidarea rolului său (recomandarea 8 și dezbaterea grupului de 

lucru) și adaptarea legislației UE pentru a aborda într-o măsură și mai mare provocările actuale ale 

migrației neregulamentare, cum ar fi introducerea ilegală de persoane, traficul de ființe umane, 

exploatarea sexuală, atacurile hibride din partea statelor care instrumentalizează migranții și 

încălcarea drepturilor omului (recomandarea LT 10 și dezbaterea grupului de lucru).  

 

43. Propunere: migrația neregulamentară168 (bis) 

Obiectiv: Aplicarea în mod uniform a unor norme comune în toate statele membre cu privire la prima 

primire a migranților: 

Măsuri: 

1. Dezvoltarea unor măsuri la nivelul UE pentru a garanta siguranța și sănătatea tuturor migranților, în 

special a femeilor însărcinate, a copiilor, a minorilor neînsoțiți și a tuturor persoanelor vulnerabile 

(recomandările 10 și 38 și dezbaterea grupului de lucru). 

2. Creșterea sprijinului financiar, logistic și operațional din partea UE, inclusiv pentru autoritățile locale, 

guvernele regionale și organizațiile societății civile pentru gestionarea primei primiri, care ar duce la 

o posibilă integrare în UE a refugiaților și a migranților în situație regulamentară sau la repatrierea 

migranților în situație neregulamentară (recomandarea 35 și dezbaterea grupului de lucru). 

 

44. Propunere: Azil, integrare169 

Obiectiv: Consolidarea rolului UE și reformarea sistemului european de azil pe baza principiilor 

solidarității și repartizării echitabile a responsabilității: 

Măsuri: 

1. Adoptarea de norme comune ale UE privind procedurile de examinare a cererilor de protecție 

internațională în statele membre, aplicate în mod uniform tuturor solicitanților de azil. Aceste 

proceduri vor trebui să respecte demnitatea umană și dreptul internațional (recomandarea 29 și 

recomandările IT 3.8 și 4.4, p. 15 și dezbaterea grupului de lucru). Întrucât primirea solicitanților de 

azil implică diferiți actori la nivel național, UE ar trebui să încurajeze statele membre să simplifice și să 

accelereze acest proces printr-o mai bună interoperabilitate între diferitele administrații relevante și 

să înființeze un birou unic (un ghișeu unic sau un punct de intrare unic) pentru solicitanții de azil în 

 
168 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor 
europeni (GDCE 4) 10, 35, 38. 
169 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor 
europeni (GDCE 4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40; Italia 3.8 și 4.4 (p. 15) și 5.6 (p. 11), Lituania 2 și 3, Țările de Jos 1 și 
2. 
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vederea simplificării procedurilor administrative naționale (recomandarea 37 și dezbaterea grupului 

de lucru). 

2. Revizuirea sistemului Dublin pentru a garanta solidaritatea și repartizarea echitabilă a 

responsabilității, inclusiv redistribuirea migranților între statele membre; ar putea fi avute în vedere 

și forme suplimentare de sprijin [recomandările 33, 36, 37, 40; recomandarea LT 2; recomandările IT 

3.8 (p. 15), recomandarea NL 2, dezbaterea grupului de lucru și discuția în plen]. 

3. Consolidarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil prevăzute în Directiva 

2013/33/UE prin măsuri legislative mai ferme de îmbunătățire a centrelor de primire și de cazare 

[recomandarea 31 a GDCE și recomandările IT 5.6 (p. 11) și dezbaterea grupului de lucru]. 

4. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită femeilor însărcinate, copiilor, în special minorilor neînsoțiți 

(recomandarea 38 și dezbaterea grupului de lucru). 

5. Consolidarea și creșterea resurselor financiare și umane, precum și a capacităților de gestionare ale 

Agenției UE pentru Azil pentru a coordona și a gestiona relocarea solicitanților de azil în statele 

membre ale UE în scopul unei distribuții echitabile (recomandările 36, 37, recomandarea LT 3 și 

dezbaterea grupului de lucru). 

 

45. Propunere: Azil, integrare170 (bis) 

Obiectiv: Îmbunătățirea politicilor de integrare în toate statele membre: 

Măsuri: 

1. UE ar trebui să se asigure, inclusiv cu implicarea autorităților locale și regionale și cu contribuția 

organizațiilor societății civile, că fiecare solicitant de azil și refugiat participă, pe durata desfășurării 

procedurii de acordare a permisului de ședere, la cursuri de limbă și de integrare și la formări și 

activități profesionale (recomandarea 32, recomandarea FR 13, dezbaterea grupului de lucru și 

discuția în plen). 

2. Solicitanții de azil cu calificări relevante ar trebui să primească acces la piața forței de muncă, atunci 

când este posibil cu scopul de a-și spori autonomia, din întreaga UE (recomandarea 7 și dezbaterea 

grupului de lucru). 

 
 

 

  

 
170 Recomandările cetățenilor pe care se bazează în principal propunerea: Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor 
europeni (GDCE 4) 7 și 32, Franța, modificarea 13. 
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„Educația, cultura, tineretul și sportul” 

 

46. Propunere: Educația 

Obiectiv: UE și statele sale membre ar trebui să își propună să instituie, până în 2025, un Spațiu 
european al educației incluziv, în care toți cetățenii să aibă acces egal la educație de calitate și la 
învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv cei din zonele rurale și îndepărtate. În acest scop, Uniunea 
Europeană și statele sale membre ar trebui, în special: 

Măsuri: 

1. Să coordoneze nivelul tuturor programelor educaționale diferite din UE cu acceptarea conținuturilor 
naționale, regionale și locale și crearea unor legături mai strânse între sistemele de învățământ, 
inclusiv prin organizarea echivalenței diplomelor.171 Ar trebui adoptat un standard minim certificat de 
educație în ceea ce privește materiile de bază începând din școala primară.172 Ar trebui introduse 
competențe partajate în domeniul educației, cel puțin în domeniul educației pentru cetățenie, iar 
exercitarea acestei competențe de către UE nu trebuie să împiedice statele membre să își exercite 
propriile competențe. Diplomele și formarea profesională ar trebui să fie validate și recunoscute 
reciproc în toate statele membre ale UE.173 Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să promoveze 
recunoașterea învățării non-formale și informale174 și a organizațiilor de tineret care le oferă, precum 
și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate. 

2. Să dezvolte o educație adaptată exigențelor viitorului și învățarea pe tot parcursul vieții în Europa, în 
conformitate cu dreptul la formare gratuită la locul de muncă pentru toți, cu accent pe următoarele 
subiecte: 

− Educația civică despre procesele democratice, precum și despre valorile UE și istoria 
Europei.175 Acestea ar trebui dezvoltate ca un modul comun care să fie predat în toate statele 
membre. Alfabetizarea economică ar trebui, de asemenea, îmbunătățită ca un aspect al unei 
mai bune înțelegeri a procesului de integrare europeană.176 

− Competențele digitale.177 
− STIAM178        
− Antreprenoriat și cercetare  

 
171 Modificarea nr. 6 a GDCN din Franța. 

172 Recomandarea nr. 37 a GDCE 1. 

173 Recomandarea nr. 3 a GDCE. Modificarea nr. 6 a GDCN din Franța. 

174 Recomandarea nr. 41 a GDCE 1. 

175 Discutată mai detaliat de Grupul de lucru privind democrația europeană. A se vedea recomandarea nr. 24 a 

GDCE 2 și recomandările nr. 1.1, 1.2 și 2.12 ale GDCN din Belgia și recomandarea GDCN din Italia privind „politicile 
de incluziune”.  

176 Recomandarea GDCN din Italia privind „politicile de incluziune”. 

177 Discutate mai detaliat de Grupul de lucru privind transformarea digitală. A se vedea recomandările nr. 8 și 34 

ale GDCE 1. 

178 Recomandarea GDCN din Italia privind „Încurajarea tinerilor înspre studii științifice”. 
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− Îmbunătățirea gândirii critice. Educația în domeniul mass-mediei ar trebui consolidată pentru 
a garanta siguranța online și pentru a permite cetățenilor din fiecare stat membru să evalueze 
în mod independent dacă o informație este demnă de încredere sau nu și să identifice știrile 
false, dar, în același timp, să beneficieze de oportunitățile oferite de internet. Acest lucru ar 
trebui să fie introdus în învățământul de bază ca materie specifică și să fie oferit, de asemenea, 
în alte spații publice pentru cetățenii de toate vârstele sub îndrumarea unei organizații 
specifice instituite la nivelul UE, pe baza celor mai bune practici din statele membre. UE ar 
trebui să se asigure că statele membre utilizează finanțarea specifică în scopurile prevăzute.179  

− Integrarea competențelor non-tehnice în toate cursurile din programa școlară. Prin 
competențe non-tehnice se înțelege: ascultarea reciprocă, încurajarea dialogului, a rezilienței, 
a înțelegerii, a respectului și a aprecierii celorlalți, gândirea critică, auto-studiul, capacitatea 
de a rămâne curios/curioasă, orientat(ă) spre rezultate.180  

− Oferirea posibilității tuturor de a învăța despre sustenabilitatea mediului și despre legătura 
acesteia cu sănătatea. Biodiversitatea ar trebui să devină materie obligatorie în școli. Această 
educație ar trebui să înceapă la școală cu materii specifice care să abordeze toate aspectele 
ecologice și să includă excursii pe teren pentru a prezenta exemple relevante din viața reală, 
care ar trebui sprijinite printr-un program de finanțare.181 

− Combaterea comportamentului agresiv și a rasismului. 

3. Să sprijine formarea cadrelor didactice182, pentru a învăța din cele mai bune practici și a utiliza tehnici 
de predare inovatoare și creative, care reflectă evoluția metodelor de predare, inclusiv activități 
practice, bazându-se și pe lecțiile care trebuie desprinse din pandemia de COVID-19 și din alte tipuri 
de crize, precum și să promoveze oportunitățile de mobilitate.183 

4. Pentru a răspunde nevoilor educaționale ale tuturor copiilor și familiilor, să acorde prioritate accesului 
la hardware și conectivității eficiente la banda largă.184  

5. Să creeze o platformă de informare pentru un schimb de cunoștințe și de experiență la nivelul UE, 
punând în comun informațiile privind educația transnațională și cursurile de formare în UE, furnizând 
exemple de bune practici și oferind posibilitatea cetățenilor de a prezenta noi idei pentru schimburi 
transfrontaliere. Aceasta ar trebui să ofere materiale didactice despre schimbările climatice, 
sustenabilitate, aspecte legate de mediu și digitalizare și să ofere informații cu privire la forumurile 
specializate existente pe teme esențiale.185 - Ar putea fi pusă la dispoziție împreună cu un program de 
finanțare pentru a sprijini utilizarea și implementarea informațiilor de pe platformă. 

 

 
179 Recomandările nr. 33 și 48 ale GDCE 1. Discutată și de Grupul de lucru privind transformarea digitală. A se 

vedea recomandarea nr. 47 a GDCE 1 privind utilizarea nedăunătoare a internetului. 

180 Recomandarea nr. 5 a GDCE 1. 

181 Recomandările nr. 15 și 18 ale GDCE 1. 

182 Recomandarea GDCN din Italia privind „Europa în lume”. 

183 Recomandările nr. 18 și 41 ale GDCE 1 și recomandarea GDCN din Italia privind „investițiile în 
formarea formatorilor”. 

184 Recomandarea nr. 17 a GDCE 1, alocată în totalitate Grupului de lucru privind transformarea digitală. 

185 Recomandarea nr. 15 a GDCE 1. Recomandarea GDCN din Germania privind „Platforma de informare pentru un 

schimb de cunoștințe și experiență la nivelul UE”. 
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47. Propunere: Chestiuni specifice tinerilor europeni 

Obiectiv: UE și statele sale membre trebuie să se axeze pe nevoile specifice ale tinerilor în toate politicile 
relevante, inclusiv politica regională a Uniunii Europene, în scopul de a le oferi cele mai bune condiții 
posibile pentru a studia și a lucra și pentru a începe o viață independentă, implicându-i totodată în viața 
democratică și în procesele decizionale, inclusiv la nivel european. Organizațiile de tineret joacă un rol 
esențial. Pentru atingerea acestui obiectiv, propunem: 

Măsuri: 

1. Să li se ofere tinerilor mai multe posibilități și să se sprijine programele existente de participare și 
reprezentare în procesele democratice și decizionale la toate nivelurile, inclusiv prin organizarea în 
școli a unor grupuri de dezbatere și pentru copii (de exemplu, copiii cu vârste cuprinse între 10 și 16 
ani). Reprezentanții europeni s-ar putea întâlni cu elevii în școlile unde studiază aceștia pentru a 
consolida apropierea de Europa și înțelegerea ei de către cetățeni de la o vârstă fragedă.186 Pentru a 
asigura că toate procesele de elaborare a politicilor la nivelul UE sunt privite dintr-o perspectivă a 
tinerilor, ar trebui elaborat un „test al tinerilor” la nivelul UE, astfel încât toate noile acte legislative și 
politici să facă obiectul unei evaluări a impactului axate pe tineret, inclusiv al unei consultări cu tinerii. 
 

2. Votul la alegerile pentru Parlamentul European începând cu vârsta de 16 ani ar trebui discutat și luat 
în considerare, în paralel cu consolidarea educației civice și a educației despre UE. Partidele politice 
de la nivel național ar trebui să asigure că pe listele lor electorale pentru Parlamentul European sunt 
înscriși și candidați mai tineri.187  

3. Pentru a-i pregăti mai bine pe tineri pentru începerea vieții profesionale, să li se ofere elevilor de liceu 
(începând cu vârsta de 12 ani) posibilitatea de a beneficia de vizite de observare de înaltă calitate la 
organizații cu scop lucrativ și fără scop lucrativ, în strânsă cooperare între școli, administrațiile locale 
și organizațiile și întreprinderile în cauză.188 Aceste vizite ar trebui considerate ca făcând parte dintr-
un proces mai amplu de orientare profesională în domeniul educației formale, pentru a le permite 
tinerilor să aibă un prim contact cu mediul profesional, astfel încât să poată obține o orientare 
profesională și să ia în calcul posibilitatea de a deveni antreprenori.  

4. O finanțare mai semnificativă din partea UE în cadrul NextGenerationEU ar trebui, de asemenea, să 
fie dedicată punerii în aplicare a Garanției europene pentru tineret consolidate, inclusiv un 
angajament sporit, o mai bună informare, îmbunătățirea calității ofertei, finanțare și acțiuni din partea 
tuturor statelor membre și a nivelurilor relevante ale autorităților implicate. Dată fiind expertiza 
organizațiilor de tineret în ceea ce privește nevoile tinerilor, guvernele naționale ar trebui să 
colaboreze îndeaproape cu aceste organizații pentru a asigura cea mai eficace punere în aplicare a 
garanției.  

5. Să se asigure că stagiile și locurile de muncă ale tinerilor respectă standardele de calitate, inclusiv în 
ceea ce privește remunerarea, punând capăt salariilor minime ale tinerilor și oricăror alte dispoziții 

 
186 Recomandarea nr. 6.1 a GDCN din Belgia, modificarea 7 a GDCN din Franța. 

187 Recomandarea nr. 7.2 a GDCN din Belgia.  

188 Recomandarea nr. 4 a GDCE 1.  
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discriminatorii din dreptul muncii specifice tinerilor, precum și interzicând prin intermediul unui 
instrument juridic stagiile neremunerate pe piața muncii și în afara educației formale.189 

6. Să se asigure un nivel de trai rezonabil pentru tineri, inclusiv accesul la protecție socială și la locuințe. 
Tinerii ar trebui să aibă acces la protecție socială, la fel ca alte grupe de vârstă. Ar trebui, de asemenea, 
facilitat accesul tinerilor la locuințe la prețuri accesibile, inclusiv prin finanțare din partea UE.190 

7.      Sunt necesare politici specifice pentru a se evita un exod al creierelor din unele regiuni și țări din 
UE din cauza oportunităților insuficiente disponibile pentru tineri, făcând în același timp Europa mai 
atractivă pentru a preveni exodul talentelor și al forței de muncă europene către țări terțe, prevenind, 
astfel, afectarea coeziunii teritoriale, îndeosebi în ceea ce privește acele regiuni care suferă de o 
pierdere acută a tinerelor talente, inclusiv prin finanțare din partea UE.191 

8. În cazul unei crize grave (de exemplu, o criză sanitară, un război), ar trebui să fie gata planuri bine 
pregătite, cu scenarii detaliate, pentru a fi puse în aplicare într-un mod flexibil, astfel încât să fie redus 
la minimum impactul asupra tinerilor în ceea ce privește studiile, formarea profesională, tranziția 
către piața muncii și bunăstarea psihică.192 

 

48. Propunere: Cultură și schimburi 

Obiectiv: Pentru a promova o cultură a schimburilor și a sprijini identitatea și diversitatea europeană în 
diferite domenii, statele membre, cu sprijinul Uniunii Europene, ar trebui:193 

Măsuri: 

 

1. Să promoveze schimburile europene în diferite domenii, atât în persoană, cât și virtual, inclusiv 
schimburile educaționale, înfrățirile, călătoriile și mobilitatea profesională (inclusiv pentru cadre 
didactice și politicieni aleși la nivel local). Aceste schimburi ar trebui să fie accesibile tuturor 
cetățenilor din statele membre, indiferent de vârstă, de nivelul de educație, de mediul de proveniență 
și de mijloacele lor financiare.194 În acest scop general, UE ar trebui, printre altele, să consolideze 
programele de schimb și de mobilitate existente la nivelul UE, cum ar fi Corpul european de 
solidaritate, Erasmus+ și DiscoverEU, să asigure o participare mai largă și mai diversificată la aceste 
programe și să ia în considerare adăugarea unor elemente noi, cum ar fi un obiectiv suplimentar de 

 
189 Sugestie de completare a recomandărilor nr. 1 și 30 ale GDCE 1, discutate de Grupul de lucru pentru o 

economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă. 

190 Sugestie de completare a recomandării nr. 25 a GDCE 1, discutată de Grupul de lucru pentru o economie mai 

puternică, justiție socială și locuri de muncă. 

191 Recomandarea nr. 28 a GDCE 4. Recomandarea nr. 1 a GDCN din Țările de Jos („Viziunea noastră asupra culturii, 

tineretului și sportului”). Modificarea 6 a GDCN din Franța. 

192 Recomandarea nr. 6 a GDCE 1. 

193 Recomandarea nr. 2 a GDCN din Țările de Jos („Viziunea noastră asupra culturii, tineretului și sportului”). 

194 Recomandarea nr. 36 a GDCE 1. Modificarea 6 a GDCN din Franța. Recomandările nr. 2.10 și 2.11. ale GDCN din 

Belgia, GDCN din Germania „Crearea mai multor oportunități de schimburi pentru studenții din Europa”. 
Recomandările nr. 1 și 3 ale GDCN din Țările de Jos („Viziunea noastră asupra culturii, tineretului și sportului”). 
GDCN din Italia, recomandare „Să acționăm ca o confluență între Est și Vest, promovând schimburile culturale și 
inițiativele culturale comune”. 
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serviciu civic promovat prin voluntariat (pentru Corpul european de solidaritate) și „legitimații 
culturale” (pentru DiscoverEU). Autoritățile locale și regionale, sub auspiciile Comitetului Regiunilor, 
joacă un rol esențial în această privință. 

2. Să promoveze multilingvismul ca punte către alte culturi de la o vârstă fragedă. Limbile minoritare și 
limbile regionale necesită o protecție suplimentară, luând act de Convenția Consiliului Europei privind 
limbile minoritare și de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale. UE ar trebui să aibă 
în vedere înființarea unei instituții care să promoveze diversitatea lingvistică la nivel european. 
Începând cu școala primară, ar trebui să fie obligatoriu ca copiii să dobândească competențe într-o 
altă limbă activă a UE decât cea proprie, până la cel mai înalt nivel posibil. Pentru a facilita capacitatea 
cetățenilor europeni de a comunica cu grupuri mai largi de concetățeni europeni și ca factor de 
coeziune europeană, statele membre ar trebui să încurajeze învățarea limbii statelor membre ale UE 
din imediata vecinătate în zonele transfrontaliere și ajungerea la un nivel de limba engleză care poate 
fi certificat.195 

3. Să creeze oportunități pentru a afla despre alte culturi europene, a reuni oameni și a-i ajuta să-și 
construiască o identitate europeană comună, de pildă prin evenimente și reuniuni care implică toate 
grupurile-țintă și care au loc în diferite locații. Câteva exemple specifice includ organizarea Zilelor 
mondiale ale artei196 în cadrul unei expoziții europene care include evenimente educaționale sau 
transformarea Zilei Europei (9 mai) într-o sărbătoare publică europeană pentru toți cetățenii UE.197 

4. Să protejeze patrimoniul cultural și cultura europeană198, inclusiv prin recunoașterea particularităților 
culturale și de producție locale și regionale199, noi inițiative de protejare și celebrare a acestuia, 
mobilitate pentru promovarea schimburilor în materie de patrimoniu cultural și promovarea 
măsurilor existente, cum ar fi Europa creativă, noul Bauhaus european, programele de înfrățire a 
orașelor și capitalele europene ale culturii, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă.  

5. Să ia măsuri pentru a asigura o protecție suficientă a profesioniștilor din domeniul cultural la nivelul 
UE, în special în orice criză viitoare, prin adoptarea unui statut juridic la nivel european.  
 

49. Propunere: Sport 

Obiectiv: Sportul este esențial pentru societățile noastre – pentru a ne apăra valorile, a asigura un stil 
de viață sănătos și înaintarea în vârstă în condiții bune de sănătate, a promova o cultură a schimburilor 
și a celebra totodată diversitatea patrimoniului european. Din acest motiv, statele membre, cu sprijinul 
Uniunii Europene, ar trebui să urmărească:  

Măsuri: 

1. Să pună accentul pe valori, în special pe egalitatea de gen, echitate și incluziune, care pot fi reflectate 
în mod concret prin practicarea sportului pe tot parcursul educației. 

 
195 Recomandările nr. 32 și 38 ale GDCE 1. Recomandarea nr. 3 a GDCN din Țările de Jos („Viziunea noastră asupra 
culturii, tineretului și sportului”). 
196 Recomandarea GDCN din Italia privind „Europa în lume”. 

197 Modificarea 7 a GDCN din Franța. Recomandările nr. 2.5, 6.1 și 8.7 ale GDCN din Belgia. Recomandarea GDCN 

din Italia privind „Consolidarea valorilor europene, a trăsăturilor culturale, precum și a particularităților regionale”. 

198 Recomandarea nr. 2 a GDCN din Țările de Jos („Viziunea noastră asupra culturii, tineretului și sportului”).  

199 Recomandarea GDCN din Italia privind „depășirea modelului de producție din secolul 20”. 
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2. Să sensibilizeze cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice.200 

3. Să includă activitățile sportive în programele de schimb și mobilitate de la nivelul UE.201 

4. Să acorde mai multă atenție nu doar sportului profesionist și comercial, ci și sportului local și 
tradițional, ca aspect al diversității culturale europene și al promovării patrimoniului cultural 
european, și să susțină sportul într-un cadru neprofesionist. 

5. În același timp, să se încurajeze prezentarea identității europene prin organizarea mai multor 
evenimente sportive în interiorul UE, prin înființarea de echipe sportive ale UE sau prin afișarea 
drapelelor sau simbolurilor UE în cadrul evenimentelor sportive europene. 

6. Să investească mai mult în eforturile de comunicare, cum ar fi Săptămâna europeană a sportului 
pentru a se asigura că cetățenii din întreaga UE pot beneficia împreună de oportunitățile 
emblematice. 

 

 
200 Recomandarea nr. 29 a GDCE 1. 

201 Recomandarea nr. 36 a GDCE 1. 


