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Conferința privind viitorul Europei 
Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: 

„O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, 
cultură, tineret și sport/transformarea digitală”  

 
RECOMANDĂRI ADOPTATE DE GRUPUL DE DEZBATERE (DE TRANSMIS 
PLENULUI) 
 

Direcția 1: Munca în Europa  
 

Subdirecția 1.1 Piața forței de muncă 
 

1. Recomandăm introducerea unui salariu minim pentru a asigura o calitate 
similară a vieții în toate statele membre. Recunoaștem eforturile depuse în 
prezent prin Directiva UE COM (2020) 682 pentru standardizarea modului de 
viață. Salariul minim trebuie să asigure un venit net minim pentru a atinge un 
obiectiv esențial: toate persoanele aflate în dificultate ar trebui să dispună de 
mai mulți bani de cheltuială. Salariul minim ar trebui să ia în considerare 
următoarele aspecte:  

● UE ar trebui să asigure punerea în aplicare eficace, deoarece, în prezent, 
nu toate statele membre aplică în mod adecvat protecția lucrătorilor.  

● O atenție deosebită ar trebui acordată monitorizării și urmăririi 
îmbunătățirii nivelului de trai. 

● Salariul minim trebuie să ia în considerare puterea de cumpărare din 
diferite țări. Este necesar un ciclu de revizuire periodică în vederea 
adaptării la evoluția costului vieții (de exemplu, în funcție de inflație). 

 
Recomandăm acest lucru deoarece un salariu minim sporește justiția socială pe 
piața forței de muncă și îmbunătățește condițiile concrete de trai ale angajaților 
din toate statele membre. Acest lucru este deosebit de important în contextul 
unui mediu de lucru în schimbare rapidă, de exemplu prin digitalizare. 
  

 
2. Există deja reglementări ale UE (Directiva UE privind timpul de lucru – 

2003/88/CE). Cu toate acestea, nu este suficientă pentru a asigura un echilibru 
sănătos între viața profesională și cea privată. Ca un prim pas, recomandarea 
noastră este că actualul cadru necesită o examinare pentru a stabili dacă este 
adecvat pentru circumstanțele actuale. În al doilea rând, UE ar trebui să 
instituie un mecanism de monitorizare mai strict pentru a asigura punerea în 
aplicare în toate statele membre. Trebuie să se acorde o atenție deosebită 
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diferitelor sectoare care au niveluri diferite de stres și de sarcini, atât din punct 
de vedere psihologic, cât și fizic. Cu toate acestea, în același timp, alte sectoare 
se bazează pe o mai mare flexibilitate din partea angajaților lor pentru a se 
adapta la nevoile specifice ale întreprinderilor. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece un echilibru mai bun între viața profesională 
și cea privată este important, deoarece sporește coeziunea socială și contribuie 
la crearea unor condiții echitabile în rândul angajaților. De asemenea, aceasta 
afectează în mod pozitiv bunăstarea individuală a angajaților. 
 
 
Subdirecția 1.2 Tineretul și ocuparea forței de muncă 
 

3. Recomandăm armonizarea nivelului tuturor programelor educaționale diferite 
din UE cu acceptarea conținutului național. În consecință, recomandăm ca 
diplomele profesionale să fie validate și recunoscute reciproc în toate statele 
membre ale UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece dorim să facilităm mobilitatea forței de 
muncă în Europa și să reducem sarcina administrativă. 
  

 
4. Recomandăm ca elevii de liceu (începând cu vârsta de 12 ani) să aibă o imagine 

de ansamblu asupra viitoarei lor piețe a forței de muncă, oferindu-le 
posibilitatea de a avea mai multe vizite de observare de înaltă calitate în 
organizații cu scop lucrativ și non-profit. Propunem ca întreprinderile să fie 
încurajate să accepte elevii observatori prin acordarea de subvenții. În zonele 
îndepărtate, unde există mai puține oportunități, școlile locale, guvernele, 
organizațiile și întreprinderile trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a 
înțelege că aceste vizite de observare sunt, de asemenea, eficace.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece dorim ca tinerii să cunoască diferitele 
posibilități de pe piața forței de muncă, astfel încât să poată alege mai bine 
studiile și viitorul lor profesional și să înțeleagă cât este de important să urmeze 
studiile potrivite. De asemenea, acest lucru îi învață ce înseamnă 
responsabilitatea și că ar trebui să aibă respect pentru piața forței de muncă. 
Aceasta îi va ajuta pe tineri în ceea ce privește integrarea pe piața forței de 
muncă. Este o situație reciproc avantajoasă pentru ambele părți. 
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5. Recomandăm integrarea exersării competențelor non-tehnice în toate 
cursurile din programa școlară. Prin competențe non-tehnice se înțelege: 
ascultarea reciprocă, încurajarea dialogului, reziliența, înțelegerea, respectul 
și aprecierea celorlalți, gândirea critică, auto-instruirea, menținerea 
curiozității, orientarea spre rezultate. Cadrele didactice ar trebui să fie 
instruite în vederea transmiterii acestor competențe prin colaborarea strânsă 
cu asistenți sociali și/sau psihologi. Alte sugestii pentru executarea 
recomandării: organizarea de programe de schimb pentru elevi între școli, 
organizarea participării la evenimente sportive și culturale între școli etc. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece competențele non-tehnice sunt competențe 
de bază necesare, care se pierd în era digitală și sunt absolut necesare pe viitor 
în viața tinerilor noștri. Prin urmare, subliniem importanța includerii lor în 
programa școlară, astfel încât să ajute elevii să fie rezilienți, precum și să evite și 
să depășească problemele psihice cu care s-ar putea confrunta în viață în viitor. 
Competențele sociale consolidează relațiile interumane și, prin urmare, ajută 
oamenii să își găsească locul în societate.  
  

 
6. Recomandăm ca, în cazul unei crize grave (de exemplu, criză sanitară, război 

etc.), să se dispună de planuri bine pregătite, cu scenarii detaliate, gata de a fi 
puse în aplicare într-un mod flexibil, astfel încât să se reducă la minimum 
impactul asupra tinerilor noștri în studiile lor, formarea lor profesională, 
bunăstarea lor psihică etc. Prin impact se înțelege: costuri mai mari pentru 
studii sau formare, prelungirea obligatorie a studiilor, stagii care nu au putut 
fi efectuate, mai multe probleme de sănătate mintală. Scenariile trebuie 
introduse pentru a reduce la minimum impactul asupra tinerilor și a tranziției 
acestora către piața forței de muncă. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece poziția tinerilor este foarte vulnerabilă în 
perioade de criză.  
 

Subdirecția 1.3 Digitalizarea la locul de muncă 
 

7. Recomandăm ca UE să introducă sau să consolideze legislația existentă care 
reglementează așa-numita „muncă inteligentă” [= munca online și de la 
distanță, de exemplu, munca de la domiciliu sau dintr-un alt loc conectat 
online]. În plus, recomandăm ca UE să legifereze pentru a stimula 
întreprinderile să fie responsabile din punct de vedere social și să mențină 
locuri de „muncă inteligentă” de înaltă calitate în UE. Stimulentele pot fi 
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financiare și/sau legate de reputație și ar trebui să țină seama de actualele 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) recunoscute la nivel 
internațional. Pentru ca acest lucru să se întâmple, UE ar trebui să înființeze 
un grup de lucru alcătuit din experți din rândul tuturor părților interesate, 
pentru a explora și a consolida o astfel de legislație. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să promovăm locurile de „muncă 
inteligentă” de înaltă calitate și să evităm relocarea lor în țări din afara UE, unde 
costurile sunt mai mici. Pandemia de COVID-19 și tendințele economice globale 
sporesc necesitatea urgentă de a proteja locurile de muncă în UE și de a 
reglementa „munca inteligentă”. 
  

 
8. Recomandăm ca UE să garanteze dreptul la formare digitală pentru toți 

cetățenii UE. În special, competențele digitale ale tinerilor ar putea fi 
consolidate prin introducerea unei certificări UE în școli, care să îi pregătească 
pentru viitoarea piață a forței de muncă. Recomandăm, de asemenea, o 
formare specifică la nivelul UE pentru recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor astfel încât să rămână competitivi pe piața muncii. În cele din 
urmă, recomandăm UE să sporească gradul de sensibilizare cu privire la 
platformele digitale existente care conectează oamenii cu angajatori și îi ajută 
să găsească un loc de muncă în UE, de exemplu EURES. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece competențele digitale certificate sunt 
fundamentale pentru ca oamenii să pătrundă pe piața muncii și pentru ca 
lucrătorii să se recalifice și să rămână competitivi.  
 

Direcția 2: O economie pentru viitor 

 

Subdirecția 2.1 Inovarea și competitivitatea europeană 
 

9. Recomandăm ca UE să creeze oportunități pentru ca diferite entități 
(universități, corporații, institute de cercetare etc.) să investească în cercetare 
și inovare, cu scopul de a dezvolta:  

● materiale noi, menite să servească drept alternative mai durabile și mai 
bogate în biodiversitate la cele utilizate în prezent; 

● utilizări inovatoare ale materialelor existente (bazate, de asemenea, pe 
reciclare și pe tehnici de ultimă generație care au cea mai mică amprentă 
de mediu).  
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Recomandăm ca acesta să fie un angajament continuu și pe termen lung din 
partea UE (cel puțin până în 2050).  
 
Recomandăm acest lucru pentru că trăim pe o planetă cu resurse limitate. Dacă 
vrem să avem un viitor, trebuie să protejăm clima și să căutăm alternative care 
nu dăunează planetei. Dorim, de asemenea, ca UE să devină lider în acest 
domeniu, cu un avantaj competitiv puternic pe scena internațională. Scopul 
recomandării este de a produce rezultate inovatoare care să poată fi aplicate pe 
scară largă și puse în aplicare în diferite domenii și țări. De asemenea, acest lucru 
ar avea un impact pozitiv asupra economiei și pieței forței de muncă prin crearea 
de noi oportunități de locuri de muncă în domeniul inovării durabile. Aceasta ar 
putea contribui la combaterea nedreptăților sociale prin înlocuirea mijloacelor 
de producție actuale, bazate pe exploatare, cu altele noi, mai etice. 
 
 

10. Recomandăm ca UE să își asume un angajament continuu și pe termen lung de 
a-și crește semnificativ cota de energie din surse durabile, utilizând o gamă 
variată de surse regenerabile care au cea mai redusă amprentă de mediu (pe 
baza unei evaluări holistice a ciclului de viață). În plus, UE ar trebui să 
investească în îmbunătățirea și menținerea calității infrastructurii electrice și 
a rețelei electrice. Recomandăm, de asemenea, ca accesul la energie și 
accesibilitatea energiei să fie recunoscute ca drept fundamental al cetățenilor.  
 
Facem această recomandare deoarece: 

● diversificarea surselor de energie (inclusiv solară, eoliană, hidrogen, apă 
de mare sau orice metode durabile viitoare) ar face ca UE să devină mai 
independentă din punct de vedere energetic; 

● ar reduce costurile energiei electrice pentru cetățenii UE,  
● ar crea locuri de muncă și ar restructura piața energiei (în special în 

regiunile care până în prezent erau dependente de combustibilii fosili), 
● ar putea încuraja dezvoltarea științifică a unor tehnici inovatoare de 

aprovizionare cu energie; 
● calitatea infrastructurii electrice și a rețelei electrice sunt la fel de 

importante ca sursele de energie, permițând o distribuție și un transport 
de energie fără probleme, eficiente și la prețuri accesibile.  

 
 

11. Recomandăm ca UE să promoveze în mod activ procese de producție mai 
ecologice, prin subvenționarea sau recompensarea în alt mod a 
întreprinderilor care investesc în reducerea costurilor de mediu ale producției 
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lor. În plus, avem nevoie de un efort în vederea recultivării siturilor 
postindustriale și a stabilirii unor zone verzi protejate în jurul siturilor 
existente. Întreprinderile ar trebui să fie obligate să finanțeze aceste eforturi, 
cel puțin parțial, din propriul buzunar.   
 
Recomandăm acest lucru deoarece procesele de producție reprezintă un 
element important în lanțul de producție. Dacă le facem mai ecologice, am 
putea reduce în mod semnificativ impactul pe care îl avem asupra climei. 
Considerăm că întreprinderile și industriile ar trebui să fie trase la răspundere 
pentru modul în care își produc produsele (inclusiv măsurile de recultivare și de 
protecție a mediului). Ecologizarea proceselor de producție pregătește, de 
asemenea, întreprinderile pentru viitor și le face mai reziliente (ceea ce 
protejează locurile de muncă).  
Subdirecția 2.2 Economia durabilă / Subdirecția 2.3 Impozitare 
 

12. Recomandăm renunțarea la recipientele din plastic și generalizarea celor 
reutilizabile. Ar trebui să existe stimulente pentru consumatori și 
întreprinderi, astfel încât să nu fie mai costisitor pentru un consumator să 
cumpere bunuri în vrac („en vrac” în limba franceză sau „sfuso” în limba 
italiană) decât să cumpere produse ambalate. Întreprinderile care contribuie 
la această tranziție ar trebui să beneficieze de avantaje fiscale, iar cele care nu 
contribuie ar trebui să plătească mai multe impozite. Pentru produsele care nu 
pot fi reutilizate, acestea ar trebui să fie reciclabile și/sau biodegradabile. Este 
nevoie de o instituție publică sau de supraveghere care să monitorizeze totul, 
să stabilească normele și să le împărtășească tuturor. Se recomandă educarea, 
comunicarea – inclusiv prin intermediul platformelor de comunicare socială – 
cu privire la aceste acțiuni atât în ceea ce privește întreprinderilor, cât și 
consumatorii, pentru a-și schimba comportamentul pe termen lung. 
Întreprinderile ar trebui încurajate și ajutate să găsească cele mai bune soluții 
pentru propriile deșeuri (de exemplu, întreprinderile de construcții).   
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să fim cu toții responsabili pentru 
acțiunile noastre. Prin urmare, trebuie să regândim toate procesele de 
producție. Reciclarea necesită multe resurse (apă, energie), deci nu poate fi 
singurul răspuns. Acesta este motivul pentru care propunem comercializarea 
bunurilor în vrac. Reciclarea ar trebui să fie utilizată numai pentru materiale care 
sunt ușor de reciclat. Și știm, din exemplul finlandezilor, că este posibil să 
reciclăm într-o măsură foarte mare.   
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13. Recomandăm ca în Europa să existe aceleași norme fiscale și să se armonizeze 
politica fiscală în întreaga UE. Armonizarea fiscală ar trebui să le permită 
statelor membre să își stabilească propriile norme fiscale, dar să prevină totuși 
evaziunea fiscală. Aceasta va pune capăt practicilor fiscale dăunătoare și 
concurenței fiscale. Impozitele ar trebui să vizeze tranzacțiile comerciale în 
locul în care se produc. Atunci când o întreprindere vinde într-o țară, aceasta 
ar trebui să plătească impozite în țara respectivă. Aceste noi norme ar avea ca 
scop prevenirea delocalizării și asigurarea faptului că tranzacțiile și producția 
au loc între țări europene.   
 
Recomandăm acest lucru pentru a proteja și a spori locurile de muncă, 
activitățile economice în Europa și echitatea între statele membre. Aceasta va 
aduce o înțelegere comună a sistemului fiscal în Europa. Recomandarea vizează 
să pună capăt situației absurde de monopol a marilor întreprinderi care nu 
plătesc suficiente impozite în comparație cu întreprinderile mai mici. De 
asemenea, recomandarea va aduce banii acolo unde se desfășoară activități 
comerciale. 
 

14. Recomandăm eliminarea sistemului de obsolescență programată a tuturor 
dispozitivelor electronice. Schimbările ar trebui să aibă loc atât la nivel 
individual, cât și la nivel comercial, pentru a garanta că putem deține, repara 
și moderniza dispozitivele electronice pe termen lung. Recomandăm 
promovarea dispozitivelor recondiționate. Conform reglementărilor, 
întreprinderile ar avea obligația de a garanta dreptul la reparații, inclusiv la 
îmbunătățiri și actualizări ale software-ului și de a recicla toate dispozitivele 
pe termen lung. Se recomandă, de asemenea, ca fiecare întreprindere să 
utilizeze conectori standardizați. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în lumea modernă, produsele tind să dureze 
2 de ani și dorim ca acestea să aibă o durată de viață mult mai lungă, de 
aproximativ 10 de ani. Această propunere va avea un impact pozitiv asupra 
schimbărilor climatice și de mediu. De asemenea, aceasta va reduce costurile 
pentru consumatori și va reduce consumerismul.  
  

 
15. Recomandăm ca toată lumea să primească ajutor pentru a învăța despre 

mediul nostru și legătura sa cu sănătatea fiecăruia dintre noi prin educație. 
Cursurile educaționale îi vor ajuta pe toți să își definească propriile strategii 
personale pentru a integra aceste subiecte în viața lor. Această educație ar 
trebui să înceapă la școală cu materii specifice care să abordeze toate 
aspectele ecologice și ar trebui să fim educați în continuare, pe tot parcursul 
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vieții noastre (de exemplu, la locul de muncă). Aceasta va contribui la 
reducerea deșeurilor și la protejarea mediului și a sănătății umane. Această 
educație va promova consumul local de produse sănătoase și neprelucrate, 
obținute de la producători locali. Va trebui ca cei care nu iau măsuri pentru a 
reduce deșeurile să urmeze un curs gratuit de formare cu privire la aceste 
aspecte. Pentru a permite această adaptare a stilului de viață, prețurile trebuie 
să fie echitabile pentru producător și consumator. Prin urmare, propunem ca 
producătorii mici, locali și ecologici să beneficieze de scutiri fiscale. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că multe persoane nu se simt încă 
preocupate de aceste aspecte. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de 
educație în acest sens pentru toți. În plus, produsele locale și sănătoase tind să 
fie inaccesibile pentru mulți. Trebuie să ne asigurăm că produsele fabricate la 
nivel local sunt disponibile pe scară mai largă pentru toți.  
 

 

Subdirecția 2.4 Agricultură / Subdirecția 2.5 Infrastructură digitală  
 

16. Recomandăm punerea în aplicare a unui sistem european comun de etichetare 
ușor de înțeles pentru produsele de consum și nutritive (informațiile ar conține 
alergeni, țara de origine etc.), transparența cu privire la procesele de aprobare 
în curs, digitalizarea informațiilor referitoare la produs prin intermediul unei 
aplicații europene standardizate, care ar permite un acces mai ușor de utilizat 
și ar oferi informații suplimentare privind produsele și lanțul de producție. De 
asemenea, considerăm că este necesar un organism cu adevărat independent, 
care să reglementeze standardele alimentare în întreaga UE și care să aibă 
competențe legislative, astfel încât să poată aplica sancțiuni. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece cetățenii UE ar trebui să se aștepte la același 
standard în ceea ce privește alimentele. Integritatea produselor alimentare este 
o necesitate pentru a asigura siguranța cetățenilor. Aceste recomandări au fost 
formulate pentru a îmbunătăți monitorizarea aprobării și transparența 
producției alimentare într-un mod armonizat. 
  

 
17. Recomandăm ca infrastructura să fie un atu la nivel de stat pentru a preveni 

creșterea monopolurilor în domeniul telecomunicațiilor și al serviciilor de 
internet. Accesul la internet ar trebui să fie un drept, iar conectarea la internet 
ar trebui să fie prioritară în „zonele albe/zonele moarte” (zone fără acces la 
internet). Copiii și familiile reprezintă o prioritate în ceea ce privește accesul la 
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internet și la hardware, în special în ceea ce privește educația și mai ales în 
perioade de pandemie. Este necesară o inițiativă pentru a sprijini munca la 
distanță, cum ar fi spațiile de birouri cu acces la o conexiune la internet fiabilă 
și rapidă și formarea digitală. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să ne asigurăm că transformarea 
digitală se realizează în mod echitabil. Accesul la internet este fundamental 
pentru democrație și reprezintă un drept al tuturor cetățenilor europeni. 
 
 

18. Recomandăm respectarea și protejarea insectelor specifice locului împotriva 
speciilor invazive. Propunem, de asemenea, să stimulăm și să susținem ca noile 
proiecte de construcții să dispună de spații verzi obligatorii. Solicităm 
introducerea biodiversității ca materie obligatorie în școli prin utilizarea 
activităților școlare, de exemplu prin activități practice. Este important să se 
evidențieze sensibilizarea cu privire la biodiversitate prin utilizarea 
campaniilor media și a „concursurilor” cu premii în întreaga UE (concursuri la 
nivel de comunitate locală). Recomandăm stabilirea unor obiective naționale 
obligatorii în toate statele membre ale UE în materie de reîmpădurire cu arbori 
indigeni și floră locală. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece biodiversitatea este esențială pentru mediu, 
pentru calitatea vieții și pentru combaterea schimbărilor climatice. 

Direcția 3: O societate justă 
 

Subdirecția 3.1 Securitatea socială 
 

19. Recomandăm promovarea politicilor sociale și a egalității de drepturi, inclusiv 
în materie de sănătate, armonizate pentru întreaga UE, care să ia în 
considerare reglementările convenite și cerințele minime pe întreg teritoriul.   
 
Recomandăm acest lucru deoarece există mari disparități între statele membre 
în ceea ce privește politicile sociale care trebuie reduse pentru a asigura o viață 
decentă pentru toți cetățenii și pentru a asigura îngrijirea și sprijinul de care au 
nevoie persoanele vulnerabile din diverse motive (sănătate, vârstă, orientare 
sexuală etc.). 
 
 

20. Recomandăm promovarea cercetării în domeniul social și al sănătății în UE, 
urmând linii prioritare considerate a fi de interes public și convenite de statele 
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membre, precum și asigurarea finanțării adecvate. Trebuie să consolidăm 
colaborarea între domeniile de expertiză, între țări, centre de studii 
(universități etc.).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece există multe domenii în care trebuie să 
avansăm și să ne aprofundăm cunoștințele. Experiența pandemiei ne oferă un 
exemplu în care cercetarea este esențială pentru îmbunătățirea vieții și în care 
colaborarea între sectorul public și cel privat și între guverne este esențială, iar 
sprijinul financiar este necesar.  
  

 
21. Recomandăm ca UE să aibă competențe mai puternice în ceea ce privește 

politicile sociale pentru a armoniza și a stabili norme minime și prestații de 
pensii în întreaga UE, pe baza unui diagnostic detaliat. Pensia minimă trebuie 
să se situeze deasupra pragului de sărăcie al țării. Vârsta de pensionare ar 
trebui să difere în funcție de clasificarea profesiilor, persoanele cu profesii 
solicitante din punct de vedere mental și fizic să se poată pensiona mai 
devreme. În același timp, ar trebui să existe un drept garantat la muncă pentru 
persoanele în vârstă care doresc să continue să lucreze în mod facultativ.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece speranța de viață este în creștere, iar 
natalitatea este în scădere. Populația europeană îmbătrânește, motiv pentru 
care trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a evita riscul marginalizării 
persoanelor în vârstă și pentru a le asigura o viață decentă.  

22. Recomandăm un set de măsuri convenite pentru a încuraja creșterea ratei 
natalității, precum și pentru a asigura servicii adecvate de îngrijire a copiilor. 
Aceste măsuri includ, printre altele, servicii de îngrijire a copiilor convenabile 
ca preț și accesibile (la locul de muncă, peste noapte, reducerea TVA pentru 
echipamentele pentru copii), locuințe, muncă stabilă, sprijinirea maternității, 
sprijin specific și protecția muncii pentru tineri și părinți și sprijinirea mamelor 
și taților în ceea ce privește accesul la cunoștințe la revenirea la locul de 
muncă.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece sunt evidente ratele scăzute ale natalității 
din UE, ceea ce contribuie și mai mult la îmbătrânirea populației europene, 
aspect în privința căruia ar trebui luate măsuri imediate. Setul de măsuri propus 
urmărește să asigure stabilitatea familiilor tinere, necesară pentru a putea 
întreține copiii.  
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23. Recomandăm să se garanteze asistența socială și medicală pentru persoanele 
în vârstă atât la domiciliu, cât și în centrele de îngrijire. În plus, este nevoie de 
un sprijin îmbunătățit pentru persoanele care au grijă de vârstnici (rude).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece speranța de viață este în creștere, iar 
natalitatea este în scădere, populația europeană îmbătrânește, motiv pentru 
care trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a evita riscul marginalizării 
persoanelor în vârstă și pentru a le asigura o viață decentă. 
 
 

24. Recomandăm ca UE să sprijine îngrijirea paliativă și decesul asistat [eutanasia], 
în conformitate cu un set concret de norme și reglementări. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece ar reduce durerea pacienților și a familiilor 
și ar asigura un sfârșit al vieții decent. 
 
 
Subdirecția 3.2 Drepturi egale  
 

25. Recomandăm UE să sprijine accesul specific al cetățenilor la locuințe sociale 
decente, în funcție de nevoile lor specifice. Efortul financiar ar trebui să fie 
partajat între finanțatorii privați, proprietarii, beneficiarii de locuințe, 
guvernele statelor membre la nivel central și local și Uniunea Europeană. 
Scopul ar trebui să fie facilitarea construirii/reparării fondului de locuințe 
sociale existent, inclusiv prin asociații cooperative, închiriere și achiziționare. 
Sprijinul ar trebui acordat pe baza unor criterii clare (de exemplu, suprafața 
maximă/persoană care urmează să fie subvenționată, veniturile beneficiarilor 
etc.). 
 

Recomandăm acest lucru deoarece îmbunătățirea accesului la locuințe ar 
garanta că cetățenii UE beneficiază de drepturi egale tangibile. Acest lucru ar 
contribui la atenuarea tensiunilor sociale. Deși apelul către UE vizează în 
principal supravegherea mecanismului de sprijin, autoritățile naționale și locale 
ar trebui să rezolve mai activ problemele legate de locuințe. 
 
 

26. Recomandăm UE să îmbunătățească reglementarea și punerea în aplicare 
uniformă a măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor 
statelor membre. Aceste măsuri includ: creșterea duratei concediului pentru 
creșterea copilului, a alocațiilor de naștere și de îngrijire a copiilor.  
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Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că măsurile ar atenua problema 
demografică cu care se confruntă UE. Acestea ar îmbunătăți, de asemenea, 
egalitatea de gen între părinți. 
  

 
27. Recomandăm ca UE să  ia măsuri pentru a garanta că toate familiile beneficiază 

de drepturi egale în toate statele membre. Aceste drepturi includ dreptul la 
căsătorie și adopție. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că toți cetățenii UE ar trebui să se 
bucure de drepturi egale, inclusiv de drepturi familiale. Familia este forma de 
bază de organizare socială. O familie fericită contribuie la o societate sănătoasă. 
Recomandarea urmărește să garanteze că toți cetățenii se bucură de drepturi 
familiale, indiferent de sex, vârstă adultă, etnie sau stare fizică de sănătate. 
 
 
Subdirecția 3.3 Echitate / Subdirecția 3.4 Accesul la sport 
 

28. Recomandăm ca Strategia UE privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-
2025 să aibă prioritate și să fie stimulată ca o chestiune urgentă care este 
abordată în mod eficace de către statele membre. UE ar trebui (a) să 
definească indicatori (de exemplu, atitudini, diferențe salariale, ocuparea 
forței de muncă, conducere etc.), să monitorizeze strategia în fiecare an și să 
fie transparentă în raport cu realizările și (b) să instituie un Ombudsman 
pentru a obține feedback direct de la cetățeni. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că egalitatea de gen este 
departe de ceea ce am dori să vedem în UE. Ar trebui să existe armonie în ceea 
ce privește egalitatea de gen și drepturile civile la nivel european, astfel încât 
acestea să fie realizate în toate țările, nu numai în cele cu un compromis mai 
puternic cu privire la acest subiect. Apreciem prezența și contribuția femeilor în 
poziții de putere și în orice tip de profesie, pentru a avea o Uniune Europeană 
diversă și care sprijină emanciparea. Femeile sunt dezavantajate în multe situații 
(chiar și în cazul în care au studii bune/superioare sau alte privilegii), astfel încât 
o astfel de strategie este extrem de necesară. 
  

 
29. Recomandăm ca UE să promoveze și să sensibilizeze publicul cu privire la sport 

și la activitatea fizică în toate statele membre, având în vedere beneficiile 
acesteia pentru sănătate. Sportul și activitatea fizică ar trebui incluse în 
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politica socială, privind sănătatea fizică și mentală, educația și ocuparea forței 
de muncă (și anume, promovarea sportului și/sau prescrierea activităților 
fizice de către medici și, atunci când se face acest lucru, garantarea accesului 
la facilități sportive; 1 oră din timpul de lucru/săptămână pentru activitate 
fizică etc.). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece este o investiție pe termen lung. Investițiile 
în sport și în activitatea fizică reduc costurile și sarcinile pentru serviciile de 
sănătate. De exemplu, sportul și activitatea fizică ca intervenție în domeniul 
sănătății ar scurta perioadele de tratament și ar spori eficacitatea tratamentelor. 
Acest lucru este deja pus în aplicare cu succes în unele țări, cum ar fi Germania. 
Sportul reprezintă o modalitate de a construi valori precum angajamentul, 
efortul, stima de sine, respectul sau camaraderia. Stilurile de viață sedentare 
sunt acum mai frecvente decât în rândul generațiilor anterioare, din cauza mai 
multor locuri de muncă la birou și/sau schimbării obiceiurilor în timpul liber, 
printre altele. 
  

 
30. Recomandăm ca UE să oblige fiecare stat membru să aibă un salariu minim 

definit în funcție de costul vieții în statul respectiv și să fie considerat un salariu 
echitabil care să permită condiții minime de trai, peste pragul sărăciei. Fiecare 
stat membru trebuie să monitorizeze acest lucru.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece nu este echitabil ca oamenii care lucrează să 
nu aibă suficienți bani pentru a le ajunge până la sfârșitul lunii. Salariile echitabile 
ar trebui să contribuie la calitatea vieții la nivel social. Salariile inechitabile au un 
cost ridicat pentru state (securitate, evaziune fiscală, costuri sociale mai ridicate 
etc.). 
  

 
31. Recomandăm armonizarea fiscală în statele membre din cadrul UE (pentru a 

evita paradisurile fiscale din UE și pentru a viza delocalizarea în Europa), 
precum și un stimulent fiscal pentru a descuraja delocalizarea locurilor de 
muncă în afara Europei. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece suntem îngrijorați de impactul delocalizării 
locurilor de muncă în afara Europei, iar acest lucru ar împiedica concurența 
fiscală între statele membre ale UE. 

 
 

Direcția 4: Învățarea în Europa 
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Subdirecția 4.1 Identitatea europeană / Subdirecția 4.2 Educația digitală 
 

32. Recomandăm promovarea multilingvismului de la o vârstă fragedă, de 
exemplu, începând cu grădinița. Începând cu școala elementară, ar trebui să 
fie obligatoriu ca copiii să obțină nivelul C1 într-o a doua limbă activă a UE, alta 
decât cea proprie.  
 

Recomandăm acest lucru deoarece multilingvismul este un instrument care 
conectează oamenii și reprezintă o punte către alte culturi, deoarece face ca alte 
țări și culturile lor să fie mai accesibile. Consolidează identitatea europeană și 
schimburile interculturale. Este important să cunoaștem celelalte culturi în 
contextul Uniunii Europene. Prin urmare, posibilitatea de a purta o conversație 
în două limbi la un nivel ridicat ar contribui la crearea unei identități europene 
comune și la înțelegerea altor culturi europene. UE trebuie să se asigure că 
menține o cooperare strânsă cu instituțiile de învățământ pentru a obține 
rezultate educaționale de succes. În plus, trebuie să existe un program dedicat 
(de exemplu, platforme digitale, programe Erasmus + extinse etc.) pentru a 
promova exclusiv multilingvismul. Școlile europene actuale pot servi drept 
model în acest sens. UE ar trebui să înființeze mai multe astfel de școli și să le 
promoveze în mod activ. 
  

 

33. Recomandăm ca UE să sensibilizeze într-o mai mare măsură tinerii cu privire la 
pericolele internetului și digitalizării, prin crearea unei materii obligatorii în 
școala elementară. UE ar trebui să creeze instrumente și spații comune de 
formare pentru ca tinerii să învețe împreună.  
 

Recomandăm acest lucru deoarece inițiativele sau programele actuale din acest 
domeniu nu sunt suficiente. În plus, mulți cetățeni ai UE nu cunosc inițiativele 
existente ale UE în aceste domenii. Copiii nu sunt suficient de conștienți de 
pericolele internetului și, prin urmare, ar trebui să facem mult mai mult pentru 
a promova această tematică și a sensibiliza tânăra generație în acest sens. 
 
 

34. Recomandăm ca UE să depună eforturi pentru a face tehnologia mai accesibilă 
generației mai în vârstă, prin promovarea de programe și inițiative, de 
exemplu sub forma unor clase adaptate nevoilor lor. UE ar trebui să garanteze 
dreptul de a utiliza digitalizarea pentru cei care o doresc și să propună 
alternative pentru cei care nu o doresc.   
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Recomandăm acest lucru, deoarece UE ar trebui să se asigure că persoanele în 
vârstă pot participa la lumea digitală și că nimeni nu este discriminat. Ar trebui 
introduse instrumente simplificate pentru generațiile care nu sunt la fel de 
experimentate prin utilizarea anumitor tehnologii pentru a le integra în lumea 
de astăzi. Recomandăm ca inițiativele deja existente să fie mai bine promovate, 
astfel încât cetățenii să fie conștienți de aceste oportunități. UE nu ar trebui să 
discrimineze generațiile mai în vârstă în ceea ce privește utilizarea 
instrumentelor informatice. (Remarcă: acest lucru înseamnă că cetățenii ar 
trebui să își poată trăi viața fără a fi obligați să folosească o rețea de internet). 
UE ar trebui să organizeze și să pună la dispoziția generațiilor mai în vârstă 
asistență permanentă gratuită pentru a le facilita accesul la instrumentele 
digitale. 
 
 

Subdirecția 4.3 Schimburi culturale / Subdirecția 4.4 Educația în domeniul 
mediului  
 

35. Recomandăm ca UE să creeze o platformă prin care materialele didactice 
privind schimbările climatice, durabilitatea și problemele de mediu să fie puse 
la dispoziție în scopuri educaționale. Aceste informații ar trebui să se bazeze 
pe fapte, să fie verificate de experți și să fie adaptate fiecărui stat membru. 
Platforma: 

● ar trebui să includă lecții pentru mai multe grupuri-țintă; de exemplu, 
pentru persoanele care trăiesc într-un context urban sau rural, pentru 
toate grupele de vârstă și pentru toate nivelurile de cunoștințe 
prealabile; 

● trebuie să fie disponibilă pentru toate statele membre și ar trebui să fie 
ușor accesibilă, 

● în punerea sa în aplicare, ar trebui să se includă un plan de promovare; 
acest lucru ar trebui realizat în colaborare cu societăți relevante, 

● ar putea fi pusă la dispoziție alături de un program de finanțare pentru 
a sprijini utilizarea și punerea în aplicare a informațiilor de pe 
platformă. Această finanțare ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin 
pentru deplasări pe teren pentru a prezenta exemple relevante din 
viața reală.  
 

Recomandăm acest lucru deoarece persoanele de toate vârstele au nevoie de 
acces la informații bazate pe fapte cu privire la modul de abordare a schimbărilor 
climatice, a durabilității și a problemelor de mediu. Concepte importante, de 
exemplu amprenta ecologică, trebuie înțelese de toată lumea, în special de 
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tineri, deoarece ceea ce învățăm ca copii este utilizat pe tot parcursul vieții 
noastre. Aceste subiecte sunt complexe, iar dezinformarea este larg răspândită. 
Avem nevoie de o sursă fiabilă, iar UE are credibilitatea și resursele necesare 
pentru a asigura acest lucru. Acest lucru este, de asemenea, important deoarece 
nivelurile de cunoștințe și accesul ușor la informații credibile diferă de la un stat 
membru la altul. 
  

 

36. Recomandăm ca UE să acorde prioritate punerii programelor de schimb la 
dispoziția tuturor (grupe de vârstă, state membre, niveluri de educație și 
persoane cu capacități financiare diferite) și să permită schimburi sau stagii 
între sectoare, țări, instituții de învățământ, orașe și întreprinderi. UE ar trebui 
să fie responsabilă de inițierea, medierea și finanțarea schimburilor culturale 
și sociale în întreaga UE – atât fizic, cât și digital. UE trebuie să promoveze în 
mod activ aceste inițiative și să se adreseze persoanelor care nu sunt încă 
conștiente de existența programelor de schimburi culturale și sociale. 
Conferința privind viitorul Europei, în cadrul căreia oamenii au fost selectați 
aleatoriu, este exemplul perfect de schimb european. Dorim mai multe astfel 
de ocazii – dar și inițiative la scară mai mică, precum și schimburi în domeniul 
sportului, muzicii, stagiilor (sociale) etc. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece este important să se creeze un sentiment de 
apartenență și coeziune și să se promoveze toleranța pentru toate frumoasele 
noastre diferențe/perspective diferite, precum și pentru dezvoltarea 
competențelor individuale. În cadrul acestui proces, acest lucru va permite 
dezvoltarea prieteniilor, a înțelegerii reciproce și a gândirii critice. Am dori să 
promovăm implicarea tuturor membrilor comunităților noastre, chiar și a celor 
care nu au fost implicați în astfel de inițiative până în prezent. 
 
  
Subdirecția 4.5 Calitatea și finanțarea învățământului și accesul la acesta / 
Subdirecția 4.6 Armonizarea învățământului  
 

37. Recomandăm ca toate statele membre să se pună de acord și să adopte un 
standard minim certificat de educație în materiile de bază începând din școala 
primară. Scopul este de a garanta că toți cetățenii au acces egal la o calitate 
standard în educație, asigurând echitatea și egalitatea. 
 
 
Facem această recomandare deoarece: 
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● Prezența unui standard minim ar conferi părinților, profesorilor și elevilor 
o mai mare încredere în sistemele lor de învățământ, permițând în același 
timp inițiativele și diversitatea.  

● Dacă ar fi pusă în aplicare, recomandarea noastră ar consolida și ar întări 
o identitate europeană comună, promovând comuniunea, unitatea și 
sentimentul de apartenență.  

● Punerea în aplicare a acestei recomandări ar genera o mai bună cooperare 
și schimburi între școlile din întreaga UE, ceea ce ar îmbunătăți relațiile 
dintre cadrele didactice și elevi și ar contribui semnificativ la programele 
de schimb. 

 

 
38. Recomandăm ca limba engleză să fie predată la un standard care poate fi 

certificat, ca materie principală în școlile primare din toate statele membre ale 
UE, pentru a facilita și a consolida capacitatea cetățenilor europeni de a 
comunica în mod eficace.  
 

Facem această recomandare deoarece: 
● Acest lucru ar asigura o mai mare unitate și egalitate prin creșterea 

capacității cetățenilor de a comunica între ei și de a sprijini o identitate 
europeană comună mai puternică. 

● Acest lucru ar permite o piață a forței de muncă mai vastă, mai flexibilă și 
mai accesibilă, care să le ofere cetățenilor încrederea de a lucra și de a 
comunica în toate celelalte state membre, oferind mai multe oportunități 
personale și profesionale. 

● S-ar putea ajunge la o limbă europeană comună într-o perioadă foarte 
scurtă de timp în cazul în care această recomandare ar fi pusă în aplicare. 

● Utilizarea unei limbi comune accelerează schimbul de informații care ar fi 
benefic pentru cooperare, pentru a reacționa împreună la crize, pentru a 
ajuta eforturile umanitare și pentru a aduce mai aproape Europa și 
cetățenii europeni. 
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Direcția 5: O transformare digitală etică și sigură 
 

Subdirecția 5.1 Democratizarea digitalizării / Subdirecția 5.2 Securitatea 
cibernetică 
 

39. Recomandăm ca UE să dispună de mai multe competențe pentru a combate 
conținutul ilegal și criminalitatea informatică. Recomandăm consolidarea 
capacităților Europol/Centrului european de combatere a criminalității 
informatice, inclusiv:  

● creșterea resurselor financiare și a forței de muncă  
● asigurarea unei pedepse similare în fiecare țară  
● asigurarea faptului că punerea în aplicare ar trebui să fie rapidă și eficace 

 
Recomandăm acest lucru pentru a garanta libertatea pe internet, asigurând, în 
același timp, pedepsirea discriminării, a abuzurilor și a hărțuirii. Susținem ideea 
de a avea un organism public european, deoarece nu dorim ca reglementarea 
platformelor online să fie lăsată exclusiv în seama întreprinderilor private. 
Platformele online trebuie să își asume responsabilitatea pentru conținutul 
distribuit, dar dorim să ne asigurăm că interesele lor nu se află pe primul loc. 
Reglementarea conținutului și urmărirea penală a celor responsabili trebuie să 
fie eficace și rapide, astfel încât să aibă și un efect disuasiv asupra infractorilor. 
  

 
40. Recomandăm ca UE să investească în infrastructuri digitale inovatoare și de 

înaltă calitate (cum ar fi tehnologia 5G în curs de dezvoltare în Europa), pentru 
a asigura autonomia Europei și a preveni dependența de alte țări sau 
întreprinderi private. De asemenea, UE ar trebui să acorde atenție investițiilor 
în regiunile subdezvoltate ale UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece infrastructura digitală joacă un rol vital în 
economia Europei și în facilitarea vieții de zi cu zi în Europa. Prin urmare, Europa 
are nevoie de o infrastructură digitală de înaltă calitate. Dacă Europa este 
dependentă de alții, ea poate fi vulnerabilă în fața influențelor negative din 
partea întreprinderilor private sau a țărilor străine. Prin urmare, Europa ar trebui 
să investească în infrastructuri digitale pentru a-și îmbunătăți autonomia. De 
asemenea, este important să se garanteze incluziunea digitală, asigurându-se că 
regiunile mai puțin dezvoltate din punct de vedere digital beneficiază de 
investiții.  
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41. Recomandăm ca UE să promoveze educația privind știrile false, dezinformarea 
și siguranța online în școlile din Europa. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe 
exemple de bune practici din întreaga UE. UE ar trebui să înființeze o 
organizație care să promoveze în mod specific această activitate și să ofere 
recomandări sistemelor de învățământ. De asemenea, ar trebui să promoveze 
educația non-formală, precum și tehnicile de predare inovatoare și creative 
(de exemplu, jocurile participative). 
 
Recomandăm acest lucru, deoarece introducerea în școli a unor lecții privind 
siguranța online și alfabetizarea digitală (combaterea înșelăciunilor online, a 
informațiilor false etc.) este importantă pentru a oferi tuturor instrumentele 
necesare pentru a se proteja de amenințările online. Este important să se vizeze 
tânăra generație, deoarece aceasta este foarte expusă amenințărilor online. De 
asemenea, școlile pot comunica cu părinții pentru a promova bunele practici. 
Acest curs se poate baza pe exemple de bune practici din întreaga Europă (de 
exemplu, Finlanda), fiind totodată adaptabil la nevoile fiecărei țări. 
 
 
Subdirecția 5.3 Protecția datelor 
 

42. Recomandăm limitarea în continuare a utilizării abuzive a datelor de către 
giganții bazelor de date printr-o mai bună aplicare a RGPD (Regulamentul 
general privind protecția datelor) și crearea mai multor mecanisme mai 
standardizate în întreaga UE și prin asigurarea respectării acestuia și chiar de 
către întreprinderile din afara Europei care își desfășoară activitatea în UE. 
Îmbunătățirea ar trebui să necesite o explicație clară și scurtă a condițiilor de 
utilizare, pentru a evita ambiguitatea, pentru a furniza mai multe informații cu 
privire la modul de utilizare și la utilizatori, evitând consimțământul implicit 
pentru reutilizarea și revânzarea datelor. Aceasta ar trebui să asigure că datele 
sunt șterse definitiv atunci când un cetățean solicită acest lucru. De asemenea, 
ar trebui să îmbunătățească asigurarea unei conformității coerente în ceea ce 
privește crearea de profiluri ale persoanelor fizice pe baza activităților lor 
online. Propunem două tipuri de sancțiuni: o amendă proporțională cu cifra de 
afaceri a întreprinderii, limitarea operațiunilor acesteia. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, există o transparență foarte 
limitată în ceea ce privește tipul de date colectate, modul în care acestea sunt 
prelucrate și cui îi sunt vândute. Trebuie să limităm și mai mult abuzul de putere 
al giganților bazelor de date și să ne asigurăm că cetățenii își acordă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor fiind bine informați. 
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43. Recomandăm crearea unei agenții independente la nivelul UE, care ar trebui 

să definească în mod clar comportamentul intruziv (de exemplu, spam) și să 
creeze orientări și mecanisme pentru modul în care cetățenii pot refuza să își 
dea acordul și pot revoca date, în special de la părți terțe. O astfel de agenție 
trebuie să aibă un mandat pentru a identifica și sancționa autorii fraudelor și 
organizațiile neconforme. Aceasta ar trebui să depună eforturi pentru a 
asigura respectarea reglementărilor UE pentru entitățile cu sediul în afara UE 
care își desfășoară activitatea în UE. Agenția ar fi finanțată de instituțiile UE și 
ar fi alcătuită dintr-un consiliu mixt format din organisme independente (și 
anume, experți din universități și entități care reprezintă profesioniști). Ar 
trebui să aibă o președinție prin rotație. Propunem două tipuri de sancțiuni: o 
amendă proporțională cu cifra de afaceri a întreprinderilor și limitarea 
operațiunilor acestora. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece nu există o agenție centrală cu un mandat 
puternic care să îi poată ajuta pe cetățeni, în special atunci când au o problemă 
și au nevoie de ajutor, consiliere sau sprijin. Nu există norme clare și obligatorii 
pe care societățile să le respecte, iar sancțiunile fie nu sunt aplicate, fie sunt 
neglijabile pentru societăți.  
 
 

44. Recomandăm crearea unui sistem de certificare al UE care să reflecte 
conformitatea cu RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) într-
un mod transparent, care ar trebui să asigure că informațiile privind protecția 
datelor sunt prezentate într-un mod accesibil, clar și simplu. Acest certificat ar 
fi obligatoriu și vizibil pe site-uri web și pe platforme. Acest certificat ar trebui 
să fie emis de un organism independent de certificare la nivel european, 
eventual existent sau creat în mod special, care nu are legătură cu guvernele 
naționale sau cu sectorul privat. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, nu există transparență sau există 
puțină transparență cu privire la cât de bine sunt protejate datele de către 
fiecare întreprindere, iar utilizatorii/clienții nu pot face alegeri în cunoștință de 
cauză. 
  

 
45. Recomandăm o mai bună explicare a RGPD (Regulamentul general privind 

protecția datelor) și îmbunătățirea comunicării pe tema acestuia prin crearea 
unui text standard privind conformitatea, care să utilizeze un limbaj simplu și 
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clar, ușor de înțeles de către toți. Acest text ar trebui să prezinte un mesaj de 
bază și/sau principii de bază. Procesul de acordare a consimțământului ar 
trebui să fie mai vizual (de exemplu, ca o aplicație care solicită permisiunea 
explicită de acces la telefon). Acesta ar trebui să fie însoțit de o campanie de 
informare (inclusiv la televiziune) și să ofere în mod consecvent cursuri 
obligatorii (cel puțin celor care lucrează cu date) și consiliere celor care au 
nevoie de asistență. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, limbajul RGPD este prea vag și 
tehnic, iar volumul de informații este copleșitor și nu este accesibil tuturor. De 
asemenea, comunicarea nu este similară în diferite țări și exclude adesea grupuri 
diferite, în principal persoanele în vârstă și nedigitale. 
 
Subdirecția 5.4 Digitalizarea sănătoasă 
 

46. Recomandăm ca UE să abordeze problema „știrilor false” prin două mijloace: 
● Legislație care să le permită societăților care gestionează platforme de 

comunicare socială să pună în aplicare algoritmi de învățare automată 
care pot evidenția fiabilitatea informațiilor pe platformele de 
comunicare socială și pe noile mijloace de comunicare, oferindu-le 
utilizatorilor surse de informații verificate. Recomandăm ca algoritmii să 
fie verificați de experți pentru a asigura buna lor funcționare; 

● Punerea în aplicare a unei platforme digitale care să distribuie 
informațiile din mass-media tradițională (de exemplu, televiziune, presă 
tipărită, radio) independent de interesele politice și economice și să 
informeze cetățenii cu privire la calitatea știrilor, fără a aplica vreun fel 
de cenzură. Platforma ar trebui să fie deschisă controlului public și să 
respecte cele mai înalte standarde de transparență, iar UE ar trebui să 
se asigure că finanțarea specifică este utilizată în scopurile prevăzute. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece trebuie abordate diferite tipuri de mass-
media și considerăm că sancțiunile sau eliminarea conținutului ar putea duce la 
cenzură și la încălcarea libertății de exprimare și a libertății presei. Recomandăm 
ca experții să verifice și să monitorizeze buna funcționare a algoritmului pentru 
a asigura funcționarea adecvată a acestuia. În cele din urmă, recomandăm ca 
platforma să fie apolitică și independentă pentru a asigura transparența și 
libertatea de exprimare. În plus, întrucât este imposibil să se elimine complet 
știrile false, punerea acestor instrumente la dispoziția cetățenilor va contribui la 
diminuarea efectelor știrilor false în Europa. 
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47. Recomandăm ca UE să pună în aplicare diferite acțiuni pentru a asigura o 

utilizare sănătoasă a internetului: 
● În primul rând, UE trebuie să abordeze lipsa infrastructurilor și a 

dispozitivelor care împiedică cetățenii să acceseze internetul.  
● Apoi, recomandăm, de asemenea, ca UE să încurajeze statele membre 

să pună în aplicare cursuri de formare privind internetul și riscurile sale 
pentru toate grupele de vârstă. Acest lucru ar putea fi realizat prin 
introducerea de cursuri în școli pentru copii și tineri și prin crearea de 
programe de învățământ diferite pentru a ajunge la cetățenii adulți și 
mai în vârstă. Conținutul acestor cursuri ar trebui stabilit la nivel 
european de către un grup de experți independenți.  

● În cele din urmă, solicităm ca UE să ia toate măsurile necesare pentru a 
se asigura că digitalizarea societății nu exclude persoanele în vârstă, 
asigurând accesul personal la serviciile esențiale.  

● UE ar trebui să se asigure că finanțarea specifică este utilizată de statele 
membre în scopurile prevăzute. 

 
Recomandăm acest lucru deoarece există o lipsă de infrastructură și hardware 
(de exemplu, dispozitive) în unele locuri din Europa, iar conexiunea trebuie 
asigurată înainte de educarea cetățenilor, deoarece știm că există anumite 
regiuni și profiluri care au limitări în ceea ce privește accesul la internet. 
Recomandăm cursuri pentru a ajuta copiii să dobândească competențe digitale, 
să se includă alte programe care să ajute generațiile mai în vârstă în această 
transformare digitală și să se ia măsurile necesare pentru a se asigura că 
drepturile persoanelor în vârstă nu sunt diminuate de transformarea digitală. 
  

 
48. Recomandăm Uniunii Europene să promoveze educația cetățenilor în fiecare 

stat membru pentru a îmbunătăți gândirea critică, scepticismul și verificarea 
faptelor, pentru a-i învăța cum să evalueze independent dacă o informație este 
de încredere sau nu. Acest lucru ar trebui pus în aplicare în învățământul de 
bază ca curs specific și ar trebui să fie oferit și în alte spații publice pentru 
cetățenii de toate vârstele care doresc să beneficieze de această formare. UE 
ar trebui să se asigure că finanțarea specifică este utilizată de statele membre 
în scopurile prevăzute. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că este imposibil să se elimine 
complet știrile false, astfel încât această formare va ajuta cetățenii să le 
recunoască singuri. Procedând astfel, efectele știrilor false asupra societății și 
asupra cetățenilor înșiși vor fi diminuate. De asemenea, acest lucru ar oferi 
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persoanelor competențe sporite, mai degrabă decât să depindă de instituții, 
pentru a obține informații fiabile.  
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Anexă: ALTE RECOMANDĂRI CARE AU FOST EXAMINATE DE GRUPUL DE 
DEZBATERE, DAR NU AU FOST ADOPTATE 
 

Direcția 3: O societate justă 

 
Subdirecția 3.2 Drepturi egale 
 
Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea 
drepturilor minorităților (de exemplu, un portal sau birou unde oamenii ar putea adresa 
plângeri).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că fiecare persoană își poate exprima opinia și are 
dreptul de a solicita și de a primi ajutor. Un astfel de birou este necesar pentru a reduce 
tensiuni dintre populația minoritară și cea majoritară. 

 
 
Subdirecția 3.3 Echitate / Subdirecția 3.4 Accesul la sport 

 
Recomandăm ca UE să crească gradul de sensibilizare cu privire la activitatea fizică prin 
exemplul personal dat de figuri publice (de exemplu, evenimentele parlamentare ar trebui 
să includă o anumită formă de activitate fizică sau de mișcare timp de câteva secunde, cum 
ar fi exerciții de stretching, mersul pe jos sau sărituri). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece implicarea figurilor publice în activitatea fizică va crește 
gradul de conștientizare. 
 

 

Direcția 5: O transformare digitală etică și sigură 

 
Subdirecția 5.3 Protecția datelor 
 

Recomandăm crearea unui număr de identificare web care să stocheze date cu caracter 
personal și date sensibile, dar care să fie pus numai la dispoziția autorităților și a poliției. 
Platformele online și vânzătorii vor utiliza un cod online asociat cu un identificator web și 
datele care sunt relevante pentru o anumită activitate. Setarea implicită pentru schimbul 
de date prin intermediul acestui identificator ar trebui să fie lipsa consimțământului. Datele 
ar trebui furnizate numai părților direct implicate, și nu unei părți terțe. În cazul în care 
datele sunt furnizate unei părți terțe, un cetățean ar trebui să poată refuza cu ușurință să 
își dea acordul. Datele ar trebui să fie disponibile numai pentru o perioadă limitată de timp 
sau pentru o anumită tranzacție. Autorizația de utilizare a datelor ar trebui să aibă o dată 
de expirare sau o definiție clară cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse de o 
întreprindere cu aceste date. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în momentul de față, întreprinderile pot colecta toate 
datele, inclusiv datele cu caracter personal și cele sensibile, și le pot utiliza în mai multe 
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scopuri fără a dezvălui cum și motivele exacte. Astfel, actorii primesc mai multe informații 
decât au nevoie pentru a ne furniza servicii și apoi pot revinde sau reutiliza alte date fără 
consimțământul nostru. În același timp, aceasta va garanta responsabilitatea utilizatorilor de 
internet, păstrând în același timp anonimatul relativ al acestora.  
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