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Informații de bază: O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 
muncă/Educație, tineret, cultură și sport/Transformare digitală 

 
Grupul de dezbatere „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 
muncă/Educație, tineret, cultură și sport/Transformare digitală” abordează viitorul 
economiei noastre și al locurilor de muncă, în special după pandemie, acordând atenția 
cuvenită aspectelor conexe ale justiției sociale. Acesta va aborda, de asemenea, 
oportunitățile și provocările transformării digitale – una dintre cele mai mari teme orientate 
spre viitor aflate în dezbatere. Grupul de dezbatere va discuta totodată despre aspecte 
legate de viitorul Europei în domeniile tineretului, sportului, culturii și educației. 
 
Acest document vă oferă informații generale cu privire la diferitele subiecte abordate de 
grupul de dezbatere. Cel mai important, documentul arată ce face deja UE în aceste 
domenii și care sunt principalele preocupări și dorințe pentru viitor exprimate de utilizatorii 
platformei digitale multilingve (https://futureu.europa.eu). În sfârșit, documentul conține și 
linkuri pentru mai multe informații referitoare la numeroase subiecte. 
 

Sarcina dumneavoastră 
 
În acest grup, vă vom invita să dezbateți și să formulați o serie de recomandări pe care 
instituțiile Uniunii să le aibă în vedere pentru viitorul Europei în domeniile economiei, justiției 
sociale și locurilor de muncă, educației, culturii, tineretului și sportului și transformării digitale. 
De exemplu, recomandările pot indica direcția generală de urmat sau modul de rezolvare a 
unei probleme specifice. 
 
Pe parcursul a trei sesiuni, veți discuta și colabora direct cu alți cetățeni din întreaga 
Europă, împreună cu care veți redacta recomandările. În timpul celei de-a treia și ultime 
sesiuni, veți vota împreună recomandările, care vor fi prezentate și discutate cu ceilalți 
participanți în plenul conferinței. 

 
  

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă 
 
Pandemia de coronavirus pune la încercare, într-un mod fără precedent, economiile 
europene și mondiale. A avut consecințe directe asupra persoanelor, familiilor și 
întreprinderilor, mai ales asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care constituie coloana 
vertebrală a economiei noastre. 
 
Țările din UE trebuie să lucreze împreună astfel încât economia noastră socială de piață, 
unică în lume, să permită întreprinderilor să prospere, dar și să protejeze persoanele aflate 
în dificultate. 
 
Ce face UE? 
 
În mod deosebit, UE depune eforturi pentru o redresare echitabilă și incluzivă, care să 
remedieze daunele economice și sociale cauzate de pandemie, investind, totodată, într-un 
viitor verde și digital. 
 
În acest scop, a convenit asupra unui pachet financiar de 1,8 mii de miliarde EUR, valoare 
fără precedent. Pachetul acoperă atât bugetul UE pe perioada 2021-2027, cât și 
NextGenerationEU – un instrument de redresare conceput pentru a ajuta economiile și 
societățile noastre să devină mai reziliente și mai durabile. 
 
Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 
 
Pentru subiectul „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” s-au primit în 

total 708 idei și 1 172 de comentarii și s-au organizat 159 de evenimente până la 2 august 

2021. Participanții subliniază că este important ca Europa să devină mai incluzivă și mai 

echitabilă din punct de vedere social, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, și indică 

mai multe greutăți pe care le percep în această privință, cum ar fi lipsa de sprijin pentru tinerii 

europeni și lipsa de colaborare între statele membre. Mecanismul cel mai adesea indicat 

pentru ca Europa să devină mai incluzivă și mai echitabilă din punct de vedere social este 

venitul de bază necondiționat în întreaga UE. În plus, participanții consideră că bunăstarea 

diferitelor grupuri de persoane, mai ales a celor mai dezavantajate, este esențială pentru 

funcționarea cu succes a UE și pentru creșterea în continuare a acesteia. Diferitele idei pot fi 

grupate în funcție de următoarele teme: 

• Impozitarea pentru o economie incluzivă și echitabilă 

• Protecția și securitatea socială 

• Redresarea economică 

• Contestarea modelului economic actual 

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

• Stimularea creării de locuri de muncă 

• Inovarea – stimularea creșterii 

 

Impozitarea pentru o economie incluzivă și echitabilă 
Un grup de participanți formulează sugestii pentru soluționarea problemelor sociale, 
economice și de mediu prin intermediul regulilor fiscale. 

Numeroase idei exprimate în cadrul acestei teme pledează pentru o mai mare justiție fiscală, 
o impozitare echitabilă și combaterea fraudei fiscale. Printre sugestii se numără luarea de 
măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale, introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare 
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(iată ideea), precum și evitarea „dumpingului social” prin armonizarea regulilor fiscale și a 
salariilor minime în toate statele membre (iată un exemplu de idee). Una dintre cele mai 
comentate și susținute idei se referă la introducerea unei taxe minime la nivel mondial sau la 
nivelul UE pentru a trata chestiunea paradisurilor fiscale (iată ideea). 

Mai mult decât atât, pe platforma digitală sunt evidențiate o varietate de posibile măsuri 
fiscale pentru o economie incluzivă și echitabilă. Subiectele legate de impozitare sunt 
actualmente de două tipuri. În primul rând, este vorba despre măsuri fiscale de promovare a 
concurenței loiale între întreprinderi, precum fie un sistem comun al taxei pe valoarea 
adăugată (TVA) pentru comerțul electronic, fie obligația ca întreprinderile să plătească TVA-
ul numai în țările lor de origine (iată ideea) și un TVA aferent sursei bunurilor pentru a se 
promova consumul local și, astfel, pentru a se sprijini economia locală (iată un exemplu de 
idee). În al doilea rând, este vorba despre impozitarea legată de mediu și de schimbările 
climatice, împreună cu, printre altele, o taxă UE pe carbon sau o taxă pentru durabilitate (iată 
un exemplu de idee). Ultimul grup de măsuri fiscale se referă la diferite aspecte, nu în ultimul 
rând la impozitarea cu scopul de promovare a egalității de gen. S-a cerut posibilitatea de 
aplicare a cotei zero sau a unei cote reduse de TVA pentru produsele sanitare pentru femei 
(iată ideea). 

În concordanță cu apelurile transversale pentru federalizare lansate în cadrul altor subiecte, 
o serie însemnată de idei aferente subiectului „O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă” se concentrează în jurul unei uniuni fiscale. Potrivit mai multor participanți, 
calea de urmat pentru un viitor european mai unit ar consta în sporirea resurselor proprii ale 
UE sau într-un buget independent de statele membre (iată un exemplu de idee). 

 

Protecția și securitatea socială 
Ideile din cadrul acestei teme promovează, în general, o abordare unificată a UE în ceea ce 
privește securitatea socială sau, cu alte cuvinte, standarde europene minime, care variază 
de la creșterea copiilor și familie la dreptul la locuințe accesibile și la politicile în materie de 
pensii. 

Subtema cea mai întâlnită, în cadrul căreia s-au susținut cu tărie numeroase idei și s-au 
adăugat numeroase comentarii, se referă la venitul de bază necondiționat, menit să 
garanteze capacitatea fiecărei persoane de a lua parte activă la societate (iată un exemplu 
de idee). În mod similar, tot legat de această subtemă este și grupul de idei referitoare la 
decalajele existente între veniturile din UE. Se propune o diferență salarială limitată în cadrul 
aceleiași companii (iată un exemplu de idee) sau monitorizarea veniturilor oamenilor politici 
(iată un exemplu de idee). Există, totodată, un apel general pentru noi măsuri care să creeze 
o Europă mai umană (iată un exemplu de idee). 

Pe lângă solicitarea referitoare la un venit de bază necondiționat, se solicită în mod recurent 
măsuri care să rezolve situația șomajului (în rândul tinerilor) (iată un exemplu de eveniment). 
În ceea ce privește îmbătrânirea populației, participanții discută despre necesitatea 
coordonării politicilor de pensionare și a pensiilor în toate statele membre ale UE (iată un 
exemplu de idee). Este de asemenea semnalată situația specifică a europenilor mobili și se 
propune, în acest sens, crearea unui fond european benevol de pensii publice pentru 
persoanele care au locuit în mai multe state membre (iată un exemplu de idee). 

Dreptul la o locuință accesibilă și la prețuri abordabile este o altă subtemă legată de 
securitatea socială, care este dezbătută de participanți (iată un exemplu de idee). 

În cele din urmă, există o categorie de idei cu caracter mai degrabă administrativ, cum ar fi 
cea referitoare la introducerea unui card de securitate socială digitalizat (comun în UE) și a 
unor drepturi sociale transferabile pentru europenii mobili (iată un exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Redresarea economică 
Dintr-o serie de comentarii și idei de pe platformă reiese îngrijorarea legată de creșterea 
datoriei publice în UE: punerea în discuție a rolului Băncii Centrale Europene (BCE), cererea 
de revizuire a normelor din Pactul de stabilitate și de creștere (iată ideea), legislația 
referitoare la dezechilibrele de cont curent, printre altele (iată un exemplu de idee). 

Ideile care se concentrează pe promovarea consumului local și a producției locale, IMM-urile 
fiind motorul creșterii, sunt considerate esențiale pentru redresarea economică a UE. În plus, 
impozitarea este propusă la rândul său ca instrument de promovare a redresării economice 
prin intermediul unor facilități fiscale pentru industriile strategice sau ca stimulent pentru 
promovarea consumului local sau a achiziționării de produse europene, prin etichetare și prin 
impozitarea bunurilor de consum în funcție de distanța parcursă (iată un exemplu de idee). 

În aceeași ordine de idei, în ceea ce privește COVID-19, participanții discută despre 
necesitatea finanțării unor măsuri de pregătire pentru posibile pandemii viitoare (iată un 
exemplu de idee). În plus, participanții subliniază că este important să se colaboreze la nivel 
mondial în ceea ce privește redresarea economică (iată un exemplu de eveniment). Există 
apeluri pentru o solidaritate sporită între statele membre, de exemplu prin extinderea 
Fondului de redresare (iată un exemplu de idee). 

 

Contestarea modelului economic actual 

În cadrul acestei teme se adoptă o perspectivă mai ideologică în discuțiile referitoare la 
actualul sistem economic european. Participanții scot în evidență neajunsurile, pe care le 
percep, ale modelului economic actual. Mai precis, un grup de participanți propune o 
consolidare a capitalismului și a pieței libere, cu o concurență internă sporită, o sarcină de 
reglementare redusă sau chiar o abordare de gestionare a afacerilor (iată un exemplu de 
idee). Un alt grup pledează pentru o economie de piață mai socială sau mai centrată pe 
oameni (iată un exemplu de idee). 

În plus, a doua idee ca număr de susțineri la acest subiect, de la lansarea platformei, 
propune un model actualizat care ar reforma guvernanța economică a UE, semestrul 
european, mandatul BCE și resursele proprii ale UE și ar consolida uniunea economică și 
monetară (iată ideea). Această idee specifică rezonează cu alte apeluri de pe platformă în 
vederea reformării modelului economic al UE pentru a obține o bunăstare europeană 
incluzivă și echitabilă. 

 

O Europă mai incluzivă și mai justă din punct de vedere social 
Prin ideile lor privind drepturile și reprezentarea persoanelor LGBTI (iată un exemplu de 
idee), diferențele de remunerare dintre femei și bărbați și cota de gen, mai mulți participanți 
de pe platformă pledează pentru o Europă mai incluzivă și mai justă din punct de vedere 
social, care ar putea fi realizată, de exemplu, prin elaborarea unui indice de măsurare a 
egalității sociale (iată un exemplu de idee). Ideile conexe se referă la măsuri de combatere a 
agresiunilor sexuale și a violenței domestice, solicitându-se în special inițiative de sprijinire a 
victimelor (iată un exemplu de idee). 

Printre sugestii se numără și continuarea punerii în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale pentru a institui dimensiunea socială a Europei, pentru a facilita 
incluziunea persoanelor cu handicap, a persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei și a altor 
asemenea persoane (iată un exemplu de idee și de eveniment). 

Stimularea creării de locuri de muncă 
Înainte de toate, participanții subliniază necesitatea de a simplifica politicile fiscale și pe cele 
din domeniul muncii în UE pentru a evita dumpingul fiscal și social (iată un exemplu de idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
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În al doilea rând, ei cer să se promoveze condiții de muncă mai bune pe tot continentul, de 
pildă prin introducerea unei săptămâni de lucru mai scurte (iată un exemplu de idee). Alte 
idei din cadrul acestei teme se referă la facilitarea telemuncii sau a muncii la nivel 
transfrontalier (iată un exemplu de idee), interzicerea stagiilor neremunerate, a orelor 
suplimentare obligatorii și a contractelor de muncă precare (iată un exemplu de idee), 
precum și la investirea în infrastructuri de îngrijire a copiilor pentru a reconcilia viața 
personală cu cea profesională. 

În al treilea rând, se pune accentul pe dezvoltarea carierelor, solicitându-se programe și 
măsuri care să faciliteze accesul la piața muncii din UE, precum și stagii în statele membre și 
o platformă online pentru oferte de locuri de muncă (iată un exemplu de idee). 

Participanții subliniază că este important ca tinerii, îndeosebi, să fie sprijiniți, mai ales în 
legătură cu accesul la piața muncii (iată un exemplu de eveniment). 

 

Inovarea – stimularea creșterii 
Potrivit participanților, creșterea poate fi stimulată prin investiții în cercetare, competențe, 
cunoștințe și expertiză în domeniul înaltei tehnologii (inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, nanotehnologia, stocarea energiei, producerea cărnii artificiale etc.). În plus, din 
ideile mai multor participanți reiese nevoia de independență tehnologică, de exemplu prin 
promovarea capacității de producție de hardware în UE. 
 
Investițiile în cercetare și educație sunt considerate extrem de importante, alături de 
sprijinirea schimbului de cunoștințe prin intermediul unei rețele deschise de laboratoare sau 
al unei Agenții Europene pentru Infrastructură (iată un exemplu de idee). O altă sugestie se 
referă la un fel de Spotify pentru știință, care ar fi o bancă de cunoștințe accesibilă care să 
conțină modele de imprimare 3D (iată un exemplu de idee). Una dintre sugestiile legate de 
cercetare este de a se facilita obținerea de brevete prin intermediul unui fond al brevetelor 
(iată un exemplu de idee). 
 
În al doilea rând, economia digitală este considerată o condiție prealabilă pentru inovare și 
creștere. Există dezbateri privind criptomonedele și monedele digitale locale care ar coexista 
cu euro (iată un exemplu de idee). În ceea ce privește criptomonedele, participanții sunt de 
părere că se impune reglementarea, cu scopul de a-i proteja pe cetățeni (iată un exemplu de 
idee). 
 
Mediul și schimbările climatice fac la rândul lor obiectul discuțiilor legate de inovare. S-au 
formulat idei referitoare la obiectivele neutralității climatice și la rolul de lider pe care l-ar 
putea juca UE în crearea unei economii verzi (pe glob) și în investițiile într-o astfel de 
economie (iată un exemplu de idee). Mai multe idei se referă la punerea în practică a 
economiei verzi, de exemplu prin investiții în agricultura ecologică și în inițiative „de la fermă 
la consumator” (iată ideea). 
 
În cele din urmă, finanțarea întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) este, în general, percepută drept motor al inovării (iată un exemplu de idee). 
Participanții propun ca IMM-urile să fie sprijinite, de exemplu prin intermediul unui fond al UE 
care să ofere capital de pornire pentru IMM-uri (iată ideea) sau al unei platforme de comerț 
online destinate IMM-urilor europene (iată ideea). 
 
 
 
 
 
 
 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
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Aflați mai multe despre acest subiect: 
 
Pagina dedicată Platformei digitale multilingve 
O economie în serviciul cetățenilor 
Planul de redresare pentru Europa 
NextGenerationEU 
Securitate și incluziune socială 
Economie 
Un plan de redresare pentru Europa (Consiliul UE) 
Finanțarea combaterii schimbărilor climatice – finanțarea tranziției climatice 
 
 

Educație, cultură, tineret și sport 
 
Politicile din domeniul educației, culturii, tineretului și sportului țin în primul rând de 
responsabilitatea statelor membre. Cu toate acestea, UE sprijină și completează acțiunile 
acestora prin facilitarea cooperării între ele. Acțiunea UE include sprijin financiar și activități 
conexe, cum ar fi programul Erasmus+ pentru mobilitate transnațională și programul „Europa 
creativă” care sprijină sectoarele culturale și creative. 
 
Ce face UE? 
 
UE sprijină eforturile de a oferi cea mai bună educație și formare cu putință. Ea promovează 
multilingvismul în Europa, încurajează mobilitatea studenților, a stagiarilor, a profesorilor și a 
tinerilor și facilitează schimburile de informații și de experiență. 
 
De asemenea, UE protejează și promovează patrimoniul său cultural și diversitatea sa 
culturală și lingvistică și sprijină sectoarele culturale și creative, inclusiv cel audiovizual. 
 
Pentru a le oferi tinerilor mai multe oportunități în privința educației și pe piața forței de 
muncă și pentru a se asigura că aceștia pot participa pe deplin în toate domeniile societății, 
UE a conceput diverse acțiuni, în dialog cu tinerii europeni și prin intermediul programului 
Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate. 
 
 
Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 
 
Ideile postate la subiectul „Educație, cultură, tineret și sport” se referă la o varietate de teme, 

având în vedere natura multitematică a acestuia. La fel ca în alte locuri de pe platformă, 

apelul la promovarea unei identități a UE se face simțit în mod recurent în cadrul temelor 

aferente acestui subiect. Intervențiile se referă, printre altele, la: schimburi, expunere și 

mobilitate. Acest subiect a generat un volum total de 1 437 de contribuții, constând în 484 de 

idei, 692 de comentarii și 261 de evenimente. Diferitele idei pot fi grupate în funcție de 

categoriile prezentate pe platforma digitală multilingvă: 

• Promovarea unei identități comune a UE 

• Educația adaptată exigențelor viitorului 

• Mobilitatea în interiorul UE 

• Șomajul în rândul tinerilor 

• Patrimoniul european 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-finance
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Promovarea unei identități comune a UE 

Mai multe idei se referă la crearea unui număr mai mare de portaluri media ale UE (TV, radio 

și platforme de comunicare socială) pentru a-i implica mai bine pe cetățenii europeni în 

aspectele legate de UE, obiectivul suprem fiind de a consolida identitatea europeană și 

valorile europene fundamentale (iată un exemplu de idee). Favorizarea circulației producțiilor 

mediatice europene, de exemplu prin crearea unei piețe comune a mass-mediei în UE, este 

o altă idee propusă de mai mulți participanți (iată un exemplu de idee). O altă idee este de a 

se crea o platformă media specifică UE, destinată învățării limbilor străine. (iată ideea). 

O subtemă este alcătuită din idei care se referă la educație. Participanții sugerează să se 
introducă un curs obligatoriu despre istoria și instituțiile UE în toate școlile secundare 
europene, menit să ajute generațiile mai tinere să-și dezvolte interesul și simțul de 
responsabilitate față de UE, consolidând astfel procesul de construire a identității UE (iată un 
exemplu de idee). Alte idei legate de educație cu scopul de a promova o identitate comună a 
UE sugerează diferite forme de schimburi sau de înfrățire între școli din diferite state membre 
pentru a încuraja prietenia dincolo de frontierele statelor membre (iată ideea). 

Mai mulți participanți sunt de părere că stabilirea unei limbi europene comune ar putea 
favoriza integrarea europeană. (iată un exemplu de idee). Se aduc în discuție diferitele 
avantaje și dezavantaje ale unei astfel de limbi europene comune și se propun mai multe 
limbi care ar putea servi acestui scop, printre care esperanto, latina (iată un exemplu de 
idee) sau engleza (iată un exemplu de idee). 

Subtema sportului cu rol de promovare a unei identități comune a UE cuprinde discuții 
despre organizarea mai multor evenimente sportive interstatale și intereuropene și despre 
posibilitatea de a crea o echipă sportivă europeană care să poată concura la evenimente 
internaționale (iată un exemplu de idee). 

O altă idee, care este menționată des și cu referire la alte priorități, pledează pentru stabilirea 
unei sărbători publice europene, la 9 mai, pentru a încuraja inițiativele de consolidare a 
comunității europene pe întreg continentul (iată un exemplu de idee). 

Un alt domeniu de interes este inițiativa DiscoverEU. Unii participanți au propus ca inițiativa 
DiscoverEU să fie extinsă pentru a-i include pe toți tinerii europeni cu vârsta de 18 ani (iată 
un exemplu de idee). 

 

Educația adaptată exigențelor viitorului 

Multe idei exprimă necesitatea de a regândi sistemul de educație în actuala eră digitalizată, 
în special după ce pandemia de COVID-19 a schimbat metodele de predare în școli și 
universități. Potrivit multor participanți, regândirea educației în era digitală este o condiție 
prealabilă pentru competitivitatea și modernizarea viitoare a Europei la nivel mondial (iată un 
exemplu de idee). Această solicitare merge mână în mână cu necesitatea de a promova TIC 
în școli și în universități, inclusiv prin subvenționarea școlilor pentru achiziționarea de 
hardware (iată un exemplu de idee). 

Promovarea competențelor non-tehnice, în special a activităților artistice, este adesea 
considerată de participanți drept un alt pas esențial pentru dezvoltarea gândirii critice a 
elevilor și studenților din UE și pentru consolidarea valorilor lor globale, în special la o vârstă 
fragedă (iată un exemplu de idee). Introducerea unor metode educative incluzive și, la modul 
general, promovarea diversității în educație sunt considerate un obiectiv important pentru 
viitorul educației în UE (iată ideea). 

O subtemă de idei evidențiază necesitatea de a reforma practicile educative pentru a forma 
adulți capabili să fie cetățeni activi ai UE. Pe lângă ideile despre organizarea de schimburi și 
de cursuri privind UE, cum s-a arătat mai sus, această subtemă reunește idei referitoare la 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
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necesitatea de a încuraja participarea socială activă a tinerilor elevi în școli (iată ideea) sau 
de a favoriza dezvoltarea competențelor interculturale, de exemplu prin diversificarea 
metodelor de învățare a limbilor străine (iată ideea). 

Un grup de participanți au semnalat necesitatea ca sistemul actual de educație să fie 
regândit pentru a pregăti tineretul nostru pentru viitorul care-i așteaptă. Participanții solicită 
cursuri despre schimbările climatice (iată un exemplu de idee) și mecanisme de îmbunătățire 
a competențelor STEM ale tinerilor, de exemplu prin intermediul unui program de 
competențe de bază STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) la nivelul UE (iată 
ideea). În plus, astfel cum s-a indicat la subiectul despre transformarea digitală, participanții 
solicită formarea tinerilor în ceea ce privește confortul digital. 

O serie de idei se referă și la alinierea educației (profesionale) la lumea muncii (iată un 
exemplu de idee) și la încurajarea competențelor antreprenoriale în educație (iată ideea). 

 

Mobilitatea în interiorul UE 

Unii participanți propun să se creeze un portal online coordonat de UE pentru înscrierea la 
cursurile de învățământ superior din UE. În plus, acest portal ar putea permite potențialilor 
studenți să se înscrie simultan la diferite programe în cadrul Uniunii Europene (iată un 
exemplu de idee). 

O altă subtemă pusă în discuție de mai mulți participanți se referă la extinderea burselor 
Erasmus pentru a-i include pe tinerii care nu urmează cursuri universitare, de exemplu 
extinzându-l la elevii de liceu, inclusiv la cei din învățământul profesional. Acest lucru le-ar da 
posibilitatea celor care nu urmează cursuri superioare să locuiască în străinătate, să facă 
schimb de bune practici, să învețe limbi noi și să fie expuși la alte culturi, precum și să-și 
lărgească competențele generale (iată un exemplu de idee). 

Una dintre ideile cele mai susținute în domeniul educației se referă la ratificarea Convenției 
de la Lisabona cu privire la recunoașterea atestatelor obținute, pentru a facilita mobilitatea 
profesională și academică în Grecia (iată ideea). 

 

Șomajul în rândul tinerilor 

O altă idee foarte susținută în cadrul subiectului „Educație, cultură, tineret și sport” se referă 
la proporția tot mai mare de tineri din Europa care „nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau de formare” (NEET). În mod deosebit, participanții 
subliniază că tinerii din categoria NEET constituie unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din 
societatea europeană de astăzi și își exprimă temerile legate de faptul că tinerii NEET vor fi 
următoarele victime ale consecințelor economice negative ale COVID-19. Din acest motiv, 
participanții consideră că este esențial ca UE să ia măsuri imediate și concrete, nu numai 
pentru a contracara fenomenul NEET, ci și pentru a asigura condiții de muncă mai bune în 
sectoarele dominate de tineri (iată un exemplu de idee). 

 

Patrimoniul european 
În cadrul acestei teme, participanții cer să se protejeze și să se celebreze cultura europeană 

și patrimoniul european, de exemplu prin numirea unui comisar european pentru cultură (iată 

ideea) și, în general, să se investească mai mult în conservarea memoriei culturale comune 

a UE. 

 
 
 
Aflați mai multe despre acest subiect: 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Pagina dedicată Platformei digitale multilingve 
 

Educație și tineret 
Educație (Comisia Europeană) 
Erasmus + 
Erasmus + 
Portalul european pentru tineret 
Evenimentul tineretului european (EYE):Eveniment organizat de Parlamentul European 
pentru tineri 
 
Cultură 
Cultură și creativitate 
Programul „Europa creativă” 2021-2027 (Consiliul UE) 
Sport 
Sportul în UE 
 

 
Transformarea digitală 
 

Tehnologiile digitale ne schimbă viața. Timpul petrecut în fața ecranului este în creștere, pe 
măsură ce oamenii sunt nevoiți să se adapteze la noile condiții de muncă și de educație de 
la distanță. Dorim să ne asigurăm că tranziția digitală nu lasă pe nimeni în urmă, punând 
oamenii pe primul loc și creând noi oportunități de afaceri. Soluțiile digitale sunt esențiale și 
pentru combaterea schimbărilor climatice și realizarea tranziției verzi a economiei și a 
societății noastre. 
 
Ce face UE?       
 
Obiectivul strategiei digitale a Uniunii Europene este ca cetățenii și întreprinderile să 
beneficieze de această transformare. Pentru a modela viitorul digital al Europei, Uniunea 
Europeană se concentrează în special asupra datelor și tehnologiilor precum inteligența 
artificială și tehnologia blockchain, asupra infrastructurii și conectivității. 
 
 
Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021)1 
 
Subiectul „Transformarea digitală” a generat 346 de idei, 815 comentarii și 97 de 

evenimente, totalizând 1 258 de contribuții. Ideile variază de la sugestii mai abstracte pe 

teme precum sustenabilitatea și durabilitatea, până la sugestii mai specifice privind educația 

digitală, sănătatea digitală și votul electronic. Participanții care au contribuit la acest subiect 

subliniază necesitatea transformării digitale în ceea ce privește economia viitorului, 

colaborarea, sănătatea și alte domenii ale vieții. Cu toate acestea, ei evidențiază totodată o 

serie de provocări legate de transformarea digitală, cum ar fi considerentele etice, 

deficiențele RGPD și amenințările cibernetice. Diferitele idei pot fi grupate în funcție de 

următoarele teme: 

• Economia digitală 

• Inovarea în domeniul digital 

• Suveranitatea digitală și etica 

• Amenințările cibernetice 

 
1 Această parte sintetizează contribuția relevantă a Platformei digitale multilingve la primul raport intermediar. 
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați raportul. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://ec.europa.eu/info/education_ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_ro
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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• Votul electronic 

• Datele digitale 

• Votul electronic 

• Poluarea, sustenabilitatea și durabilitatea 

• Tehnologia pentru oameni 

• Sănătatea digitală 

• Educația și formarea 

 

Economia digitală 

Tema a fost abordată și în cadrul subiectului „O economie mai puternică, justiție socială și 

locuri de muncă”, iar un număr mare de idei aferente acestui subiect pledează pentru 

adoptarea economiei digitale. De exemplu, o idee se referă la introducerea unei platforme 

blockchain a UE (iată ideea). De asemenea, alți participanți discută despre criptomonede, 

solicitând guvernelor să le adopte pentru a dezvolta o societate digitală și activă din punct de 

vedere economic, precum și pentru a beneficia de aceasta (iată un exemplu de idee), iar alții 

discută despre necesitatea ca criptomonedele să fie reglementate sau interzise (iată un 

exemplu de idee). 

În plus, prin ideile lor, mai mulți participanți pledează pentru introducerea monedei euro 

digitale ca metodă de plată sigură și convenabilă (iată un exemplu de idee). 

 

Inovarea în domeniul digital 
Ideile prezentate pe platformă privind creșterea digitală pledează în primul rând pentru 

creșterea rolului UE în dezvoltarea în continuare a instrumentelor de inteligență artificială (IA) 

(iată evenimentul). Prin una dintre idei se solicită planificarea și reglementarea sporite în 

ceea ce privește posibilitățile actuale ale IA, pentru a le îmbunătăți siguranța și 

accesibilitatea (iată un exemplu de idee). Cu toate acestea, utilizarea și dezvoltarea IA fac 

obiectul unor dezbateri între participanți, unii dintre aceștia evidențiind riscul viitor de a crea o 

IA mai capabilă decât capacitatea cognitivă umană (iată un exemplu de idee). 

În acest context, potrivit participanților, o societate tot mai digitală pune mai multe probleme. 

De exemplu, în cadrul acestui eveniment s-a discutat despre digitalizarea sporită a societății 

noastre și inegalitatea în rândul grupurilor de populație (un grup fiind cel al „perdanților 

digitalizării”). Printre celelalte dezavantaje ale unei digitalizări sporite despre care s-a discutat 

se numără dezumanizarea, robotizarea și intensificarea monitorizării și a supravegherii 

persoanelor (iată ideea). 

La un nivel mai elementar, participanții solicită servicii și aparate digitale accesibile și la 

prețuri abordabile (iată un exemplu de idee). 

 

Suveranitatea digitală și etica 
Ideile prezentate pe platformă în vederea sporirii suveranității digitale se axează pe 

independența strategică a Europei în ceea ce privește componentele hardware, software și 

platformele de comunicare socială, precum și pe promovarea dezvoltării și producției digitale 

a UE, în special în raport cu alți actori, cum ar fi SUA sau China (iată un exemplu de idee). 

De pildă, una dintre idei sugerează dezvoltarea și promovarea propriei producții de cipuri a 

Europei (iată ideea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
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O serie similară de idei pun un accent puternic pe aspectele etice. În mod specific, 

participanții doresc să fie consolidată suveranitatea digitală a UE prin intermediul unor 

platforme europene de comunicare socială, care să fie în deplină concordanță cu valorile, 

standardele, transparența și etica europene (iată un exemplu de idee). În plus, prin una din 

ideile prezentate se solicită o digitalizare echitabilă, bazată pe drepturile omului, inclusiv pe 

drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor, pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și pe 

negocierea colectivă (iată ideea). 

 

Amenințările cibernetice 
În ceea ce privește tema amenințărilor cibernetice, ideile se axează pe siguranța și 

securitatea internetului (iată un exemplu de eveniment). Printre altele, participanții subliniază 

că UE ar trebui să fie în măsură să se apere în cazul amenințărilor online și al războiului 

digital. Unii dintre aceștia merg și mai departe, propunând crearea unei armate cibernetice 

europene, care ar putea totodată să ofere sprijin pentru digitalizare în țările UE rămase în 

urmă (iată un exemplu de idee). 

 

Votul electronic 
În cadrul temei privind votul electronic, o serie de participanți de pe platformă subliniază 

avantajele acestuia, în special în contextul pandemiei (iată un exemplu de idee). Această 

temă, care, de la lansarea conferinței, a primit un număr semnificativ de comentarii în cadrul 

subiectului intitulat „Transformarea digitală”, a fost explorată din punctul de vedere al 

eficienței, siguranței și inovării, și nu din perspectiva consolidării democrației. Cu toate 

acestea, există unele opinii divergente exprimate prin comentarii, care evidențiază o serie de 

dezavantaje ale votului electronic. Participanții propun să se aplice tehnologia blockchain sau 

să se creeze propriul sistem al Europei de e-mailuri cu un grad ridicat de criptare, ca 

potențială modalitate de a asigura securitatea votului electronic în UE. 

 

Datele digitale 
În ceea ce privește tema datelor digitale, participanții evidențiază progresele înregistrate 

până în prezent, menționând că UE este lider în protejarea persoanelor în lumea digitală. Cu 

toate acestea, există cereri de noi îmbunătățiri în acest domeniu (iată un exemplu de 

eveniment). De pildă, sugestiile se axează pe modificarea legislației RGPD pentru a facilita 

refuzarea colectării online a datelor cu caracter personal, precum și pe îmbunătățirea 

securității datelor nu numai în UE, ci și în țările candidate (iată ideea). 

În același timp, se solicită o legislație mai inteligibilă, fără a împovăra utilizatorii cu cereri 

constante de consimțământ (iată un exemplu de idee). 

Poluarea, sustenabilitatea și durabilitatea 
În mai multe cazuri, participanții corelează digitalizarea cu schimbările climatice, subliniind, 

de exemplu, că intensificarea eforturilor de digitalizare ar contribui la reducerea poluării. 

Astfel, se solicită introducerea unui pașaport digital al produselor, accesibil prin intermediul 

unor coduri QR, care să ofere informații privind originea, compoziția, impactul asupra 

mediului, reciclarea și manipularea finală a produsului (iată ideea). 

O altă serie de idei se referă la deșeurile digitale, solicitând, de exemplu, ca produsele noi să 

fie produse din deșeuri electronice reciclate (iată ideea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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În plus, se pune accentul pe echipamentele digitale durabile, care pot fi reparate și care sunt 

produse în mod echitabil și etic, care ar putea fi promovate, de exemplu, prin introducerea 

unor taxe reduse. (iată ideea). 

În cele din urmă, unii participanți subliniază că utilizarea sateliților contribuie la poluarea 

spațiului și cer ca această problemă să fie abordată (iată un exemplu de idee). 

 

Tehnologia pentru oameni 
Propunerile conțin o serie de idei specifice prin care se propun instrumente tehnologice și 

digitale pentru cetățenii europeni. 

Numeroase idei se referă la crearea unei cetățenii digitale și la unificarea digitală a UE (iată 

ideea), de exemplu prin crearea unui cadru care să ajute toate țările UE să colaboreze la 

proiectele informatice. Această idee este dezvoltată în continuare printr-o serie de sugestii 

privind portaluri digitale globale pentru participarea cetățenilor, nevoile cotidiene de 

identificare (iată ideea), o rețea socială europeană dedicată exprimării opiniei publice (iată 

ideea), precum și identificarea în întreaga Europă prin intermediul unui document de 

identitate în format electronic (iată ideea). 

În plus, se solicită o mai bună protecție a consumatorilor în mediul online (iată un exemplu 

de idee), de pildă prin facilitarea, pe viitor, a posibilității consumatorilor de a se răzgândi în 

ceea ce privește achizițiile. 

O altă idee abordează necesitatea de a se garanta că principalele platforme de finanțare 

participativă pot fi accesate din toate statele membre (iată ideea). 

 

Sănătatea digitală 
În cadrul temei sănătății digitale, într-o serie de idei de pe platformă se propun măsuri 

concrete de îmbunătățire a sănătății cetățenilor în lumea digitală, cum ar fi drepturile 

angajaților de a se deconecta de la locul de muncă (iată ideea), introducerea unei zile fără 

platforme de comunicare socială (iată ideea) sau încurajarea formării tinerilor în domeniul 

digital pentru a promova utilizarea sănătoasă și conștientă a tehnologiei. 

În același timp, se solicită integrarea digitală a sănătății în UE (iată un exemplu de idee), de 

pildă prin crearea unei platforme unice pentru gestionarea electronică a sănătății – care ar fi 

deosebit de utilă pentru numeroșii europeni care recurg la posibilitățile de mobilitate 

transfrontalieră – și prin introducerea unei cărți de identitate (europene) electronice în 

domeniul sănătății (iată un exemplu de idee) care să conțină informații privind vaccinările și 

asigurările de sănătate. Cu toate acestea, există preocupări legate de protecția vieții private 

și a datelor. Aceste teme sunt abordate și în cadrul subiectului „Sănătate”. 

 

Educația și formarea 
În cadrul temei privind educația și formarea, o serie de idei prezentate pe platformă pledează 

în favoarea unor activități cuprinzătoare de sensibilizare în întreaga UE la toate nivelurile, 

începând de la nivelul școlii primare și continuând de-a lungul etapelor școlarizării (iată un 

exemplu de idee și de eveniment), subliniind că dezvoltarea și promovarea competențelor 

digitale reprezintă o prioritate majoră pentru economie (iată un exemplu de idee). 

În cadrul unei subteme se solicită investiții și eforturi pentru a stimula digitalizarea educației 

(iată un exemplu de idee). În acest context, participanții discută despre necesitatea de a 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
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stimula alfabetizarea digitală în toate țările UE, de exemplu prin lansarea unei campanii 

publicitare în mass-media pentru a conferi o mai mare vizibilitate transformării digitale (iată 

ideea). 

 
Aflați mai multe despre acest subiect: 
 
Pagina dedicată Platformei digitale multilingve 
O Europă pregătită pentru era digitală 

Transformarea digitală în UE 
Piața unică digitală 
Inteligența artificială 
Europa digitală – un viitor digital pentru Europa 
Securitatea cibernetică în Europa: norme mai stricte și o protecție mai bună 
Protecția datelor în UE 
 
 
Aflați mai multe despre toate politicile și activitățile UE: 
 
Site-ul Parlamentului European 
Site-ul Consiliului UE 
Site-ul Comisiei Europene 
 

 
Acest document a fost pregătit de Secretariatul comun al Conferinței privind viitorul Europei.  

Vă rugăm să urmăriți platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei 

(www.futureu.europa.eu)pentru a afla mai multe informații și pentru a citi postările altor cetățeni 

care și-au publicat deja ideile și gândurile. Pentru a afla mai multe despre ideile prezentate până 

acum, vă rugăm să consultați și primul raport intermediar disponibil pe platformă. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/transformare-digitala
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://ec.europa.eu/info/index_ro
http://www.futureu.europa.eu/

