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Conferința privind viitorul Europei 

Raport: Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea 
digitală”, prima sesiune 

Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni:«O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală» 

 

Sesiunea 1: 17-19 septembrie 2021, Strasbourg 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, 

Consiliul UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

Prezentul document1 a fost pregătit de grupul de deliberări, care este alcătuit din Missions 
Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok și Kantar, responsabile cu 
metodologia și cu lansarea lucrărilor grupurilor de dezbatere. Prima sesiune a grupului 1: „O 

economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, cultură, tineret și 
sport/transformarea digitală” a fost condusă de ifok în colaborare cu Missions Publiques. 

 

Cuprins 

1. Metodologie 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului Grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

3. Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, 
tineret, cultură și sport/transformarea digitală”, prima sesiune: contribuția experților 

4. Principalele rezultate ale sesiunii 

 

Prima sesiune a celui dintâi dintre cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni 
din cadrul Conferinței privind viitorul Europei a avut loc în perioada 17-19 septembrie 2021, 

la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Participanții au fost întâmpinați de Guy 
Verhofstadt, copreședinte, deputat în Parlamentul European. Acest grup de dezbatere este 
dedicat temelor „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă / educație, 
                                                
1
 Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport ține de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 

reflectă opiniile instituțiilor UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Education
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tineret, cultură și sport / transformarea digitală”. În cadrul lui este abordat viitorul 

economiei și al locurilor de muncă, în special după pandemie, acordându-se atenția cuvenită 
aspectelor conexe ale justiției sociale. De asemenea, sunt abordate oportunitățile și 
provocările transformării digitale – una dintre cele mai mari teme orientate spre viitor aflate 

în dezbatere. Grupul de dezbatere discută totodată despre aspecte legate de viitorul 
Europei în domeniile tineretului, sportului, culturii și educației. 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Metodologie 

În cursul primei sesiuni, discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în două formate: 

● în subgrupuri formate din doisprezece până la paisprezece cetățeni. În fiecare 
subgrup s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean putând vorbi în 
propria limbă. Activitatea de la nivel de subgrup a fost ghidată de mediatori 
profesioniști selectați de consorțiul de furnizori de servicii externi; 

● în plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi facilitatori 
principali. 

Anexa I la prezentul document conține o prezentare generală completă a etapelor și a 
momentelor principale ale primei sesiuni. 

 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului Grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială a 
Conferinței privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale 

cetățenilor europeni pentru a le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul pe 
care îl doresc pentru Uniunea Europeană. 

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin 
selecție aleatorie, din cele 27 de state membre; 

 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE: originea 

geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul 
socioeconomic și nivelul de educație; 

 

● Din fiecare grup de dezbatere fac parte cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare 
stat membru; 

 

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). A fost 

creată o legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului 
european. 

Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, 
cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

Grupul 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 
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Grupul 4: „UE în lume/migrație” 

20 de reprezentanți din cadrul fiecărui grup de dezbatere al cetățenilor europeni, dintre 
care cel puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, participă la adunarea plenară a conferinței, 
prezintă rezultatele discuțiilor lor și dezbat recomandările lor cu alți participanți. Grupurile 
de dezbatere iau în considerare contribuțiile adunate în cadrul conferinței prin intermediul 
platformei digitale multilingve, aducându-și contribuția la plenul conferinței prin formularea 
unui set de recomandări pe baza cărora Uniunea ar trebui să întreprindă acțiuni ulterioare. 

 

3. Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, 
tineret, cultură și sport/transformarea digitală”, prima sesiune: Contribuția experților 
și contribuții de pe platforma digitală multilingvă 

Pentru a sprijini discuțiile și lucrările colective, Secretariatul comun al conferinței, în numele 
copreședinților Comitetului executiv al conferinței, a invitat șapte experți recunoscuți la 
prima sesiune a acestui grup de dezbatere. Experții au oferit o imagine de ansamblu a celor 
mai relevante aspecte legate de tema generală, precum și a principalelor provocări actuale 
și viitoare cu care se confruntă UE în ceea ce privește cele trei „blocuri tematice” ale 

grupului: O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, 
cultură și sport/transformarea digitală. Participanții au primit, de asemenea, părțile 
relevante și hărțile conceptuale cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma 

digitală multilingvă. 

 

Experți pentru primul bloc tematic: O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 
muncă 

● Lucas Guttenberg: cercetător principal și șef adjunct al Departamentului Cercetare la 
Institutul Jacques Delors din Berlin. Conduce o echipă de cercetare privind uniunea 
monetară europeană, piața unică, Europa socială și digitalizarea 

● Dorota Szelewa: lector universitar, Justiție socială, Facultatea de politici sociale, 
asistență socială și justiție socială, University College Dublin, Irlanda 

 

Experți pentru al doilea bloc tematic: Educație, cultură, tineret și sport 

● Louis Godart: arheolog și specialist în arheologie și filologie miceniană 

● Pedro Nuno Teixeira: director al CIPES – Center for Research in Higher Education 

Policies (Centrul de cercetare în domeniul politicilor privind învățământul superior). 
Conferențiar universitar la Facultatea de științe economice din Porto. Expert în 

învățământul superior. Consilier pe probleme de învățământ superior și știință al 
președintelui Portugaliei din aprilie 2016 

● Eva Jacomet: manager de proiect la Sport et Citoyenneté 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fbt9frv7s9k3z6jmsdzpqckl9bmo?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.ro21.Graphs_fixed.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.ro21.Graphs_fixed.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T132259Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=99eeb5ff1a4c18ade61c0dccbbabd64bbbb295566788719e1b7ab21cc40acfe3
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
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Experți pentru al treilea bloc tematic: Transformarea digitală 

● Pierre-Alexandre Balland: conferențiar universitar la Universitatea Utrecht 

● Francesca Bria: președinta Fondului italian pentru inovare 

 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare sunt disponibile aici: 

● Sesiunea plenară din 17 septembrie 2021, cu discursul de bun venit al 
copreședintelui Guy Verhofstadt, deputat în Parlamentul European 

● Sesiunea plenară din 18 septembrie 2021, cu intervenții ale experților 

● Sesiunea plenară din 19 septembrie 2021, cu prima anunțare a direcțiilor de lucru 

● Sesiunea plenară din 19 septembrie 2021, cu adoptarea finală a direcțiilor de lucru și 
tragerea la sorți a celor 20 de reprezentanți 

 

4. Principalele rezultate ale sesiunii 

La sfârșitul primei sesiuni, cetățenii acestui grup au adoptat cinci direcții de lucru pe baza 
temelor pe care le-au abordat, discutat și ordonat după prioritate în legătură cu tema 
generală a grupului „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, 
cultură, tineret și sport/transformarea digitală”. Tabelul următor prezintă cele cinci direcții 
de lucru și grupurile de teme incluse în fiecare direcție de lucru: 

 

 

  

https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Anexe 

Anexa I 

Prezentare generală a primei sesiuni 

Prima sesiune: descriere etapă cu etapă 

Prima sesiune a tuturor celor patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni cuprinde 
următoarele etape: 

· Etapa 1: Împărtășirea a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană pentru cetățeni și 
dezvoltarea unor viziuni pentru viitorul UE 

Cetățenii au început prin a discuta ce înseamnă Uniunea Europeană în viața lor de zi cu zi și 
cum se raportează la UE, înainte de a elabora viziuni personale pentru viitorul UE până în 
2050. 

· Etapa 2: Formularea temelor legate de tema generală a grupului de dezbatere și 
stabilirea priorității acestora 

Utilizându-și propriile experiențe și cunoștințe, precum și contribuțiile experților, cetățenii 
au identificat subiecte legate de tema generală a grupului și au stabilit prioritatea acestora. 
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Vineri, 17.9.2021 

Sesiune plenară 

Obiectiv: întâmpinarea cetățenilor; explicarea rațiunilor conferinței și a celor trei 

„concepte de bază” ale conferinței (platformă, grup de dezbatere, plen); prezentarea 

ordinii de zi pentru weekend 

Discursul copreședintelui Guy Verhofstadt 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: cetățenii au ocazia de a se cunoaște și de a împărtăși ce înseamnă în prezent UE 

pentru ei și modul în care se raportează la aceasta în viața lor de zi cu zi 

 

Sâmbătă, 18.9.2021 

Activitatea la nivel de subgrup - 1 

Obiectiv: cetățenii s-au transpus în viitor și au elaborat viziuni pentru viitorul UE 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocurile tematice: O economie 

mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și 

sport/transformarea digitală. Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma 

digitală multilingvă, iar experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale 

relevante cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă. 

Activitatea la nivel de subgrup - 2 

Obiectiv: cetățenii au adus în discuție subiecte care li se par relevante atunci când se 
gândesc la blocul tematic mai larg pe care îl tratează subgrupul lor. Fiecare subgrup a ales 

cinci teme prioritare și a discutat provocările și întrebările care pot apărea în jurul acestor 
cinci teme atunci când le vor trata mai în detaliu în cursul sesiunii 2. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Duminică, 19.9.2021 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: echipa de facilitare a explicat procesul de grupare a temelor în direcții de lucru și 

a prezentat cele cinci direcții de lucru propuse. 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: echipa de facilitare a colectat feedback din partea cetățenilor cu privire la 

direcțiile de lucru; cetățenii au preluat controlul asupra direcțiilor de lucru și au formulat 

sugestii de modificări. 

Sesiune plenară - partea a 2-a 

Obiectivul 1: echipa de facilitare a propus modificări la direcțiile de lucru; cetățenii au 

aprobat împreună modificările și cele cinci direcții de lucru definitive; echipa de facilitare a 

explicat etapele următoare. 

Obiectivul 2: sunt trași la sorți reprezentanți ai grupului de dezbatere din rândul 

persoanelor care s-au oferit să reprezinte grupul de dezbatere în plenul conferinței. Au 

fost prezentate 78 de candidaturi, dintre care s-au selectat 20 de reprezentanți. 
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Anexa II 

Cum sunt generate direcțiile de lucru? 

„Generarea direcțiilor de lucru” urmărește să identifice direcții de lucru din diferitele 
subiecte abordate de participanții la dezbatere, pentru a raționaliza și a împărți activitatea 
între subgrupurile din cadrul grupurilor de dezbatere pentru următoarele sesiuni ale 
grupurilor. Acesta este un proces iterativ desfășurat de echipa editorială în șase etape, 

începând de la discutarea diferitelor teme și până la adoptarea direcțiilor de lucru definitive, 
cetățenii fiind cei care aprobă direcțiile de lucru definitive. Echipa editorială este alcătuită 
din membri ai consorțiului de prestatori de servicii externi contractați de Comisie pentru 
organizarea grupurilor de dezbatere. Secretariatul comun al conferinței a supravegheat 
conceperea și organizarea procesului. 

 

1. În timpul „discuției temelor”, în cadrul subgrupurilor participanții au propus subiecte, 
care au fost înregistrate de către moderatori. Fiecare cetățean a avut posibilitatea de 
a menționa teme care i se par importante (în limitele blocurilor tematice generale 
ale grupului de dezbatere). Toate temele au fost traduse automat în limba engleză, 
iar facilitatorul a verificat dacă traducerea respectă sensul temei menționate de 
către cetățean. 

2. După ce au fost consolidate, în următoarea sesiune a subgrupului temele au primit o 
ordine de prioritate. Fiecare cetățean a dispus de maximum 15 puncte care au putut 
fi distribuite în ordinea preferințelor. Temei preferate i s-au acordat cinci puncte, 

celei de a doua teme în ordinea preferințelor i s-au acordat patru puncte și așa mai 
departe. În acest scop, cetățenii au utilizat fișe de stabilire a priorităților (ca buletine 

de vot anonime). 

3. Facilitatorul a calculat punctajele tuturor subiectelor și le-a clasificat în ordinea 

„punctajului obținut”, împreună cu cetățenii. Clasamentul final a fost afișat pe ecran 
și transmis echipei editoriale. 
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4. Temele de pe primele cinci locuri pentru fiecare subgrup (sau mai multe în cazul în 

care mai multe teme s-au clasat pe locul cinci) au fost apoi utilizate pentru procesul 

de grupare. În cadrul tuturor subgrupurilor, echipa editorială a analizat și a identificat 
temele similare sau cu legături între ele. Temele similare și conexe au constituit 
grupuri care au fost marcate cu o culoare și/sau au primit o etichetă provizorie. 

5. Următorul pas a fost alocarea tuturor acestor grupuri în diverse (nu mai mult de 
cinci) direcții de lucru coerente. Fiecărei direcții de lucru i s-a pus o 

denumire/etichetă în funcție de principalele grupuri și teme care i-au fost alocate. 

Scopul a fost de a utiliza cuvinte deja aduse în discuție de cetățeni și, prin urmare, de 
a propune titluri care sunt mai puțin tehnice, dar care au mai multă semnificație 
pentru participanți. 

6. Direcțiile de lucru au fost apoi prezentate sub formă de propunere de echipa 
editorială în plen și în subgrupuri. Cetățenii au avut posibilitatea de a verifica dacă 
temele lor din subgrupuri au fost luate în considerare în mod corespunzător și de a 
putea solicita modificări în ceea ce privește etichetarea lor, gruparea lor și eventuale 
adăugiri. Dacă au fost aprobate în cadrul subgrupurilor, aceste modificări au fost 
apoi integrate în direcțiile de lucru propuse. Într-o etapă finală, distribuția pe direcții 
de lucru a fost prezentată din nou în plen și aprobată prin aclamare. Înainte ca 
validarea finală să aibă loc, cetățenii din plen au avut încă o dată ocazia de a efectua 
ajustări minore (care urmează să fie, de asemenea, aprobate în plen). 
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Anexa III 

Lista detaliată a direcțiilor de lucru, a subtemelor și a contribuțiilor, 
pe baza clasamentului stabilit de cetățeni în subgrupuri 

Direcția 1: Munca în Europa 

Piața forței de muncă 

₋ Venitul universal garantat (sala 6, primul loc) 
₋ Combinarea vieții de familie cu viața profesională (sala 7, locul 5) 
₋ Obținerea justiției sociale pe piața forței de muncă (sala 1, locul 5) 
₋ Încurajarea economiei locale ca modalitate de promovare a ocupării forței de muncă 

(sala 11, locul 4) 
₋ Salarii (inegalitate salarială pentru aceeași muncă sau funcție, salarii demne, 

stimulente/recunoașterea muncii) (sala 11, locul 3) 
₋ Accesul la locuri de muncă și indemnizații de șomaj și de pensionare (egalitatea de 

șanse) (sala 11, locul 2) 
₋ Existența unui standard minim al condițiilor de încadrare în muncă și al 

plăților/salariilor (sala 13, locul 4) 
₋ Punerea accentului pe o economie mai puternică. Ca toate condițiile de muncă să fie 

uniformizate, iar contractele standardizate. Condițiile de muncă și egalitatea 
salariilor între diferiți lucrători (dreptul la sindicalizare) (sala 7, locul 4) 

Tineretul și ocuparea forței de muncă 

₋ Promovarea pieței muncii pentru tineri (sala 3, locul 2) 
₋ Cum se pot pune în aplicare măsuri imediate de combatere a șomajului în rândul 

tinerilor apărut după pandemia de COVID-19? (sala 10, locul 1) 
₋ Tranziția între studii și muncă: facilitarea obținerii de experiență pentru oamenii care 

intră pe piața muncii (primul loc de muncă) (sala 11, locul 1) 
₋ Educație: promovarea combinației dintre muncă și învățare în colaborare cu 

întreprinderile (sala 5, locul 4) 
₋ Formarea economicofinanciară în școli. (sala 8, locul 4) 
₋ Ocuparea forței de muncă în Europa pentru tinerii europeni și noneuropeni și 

începutul vieții autonome (sala 6, locul 3) 
₋ Sprijinirea învățământului profesional (sala 1, locul 4) 

Digitalizarea la locul de muncă 

₋ Un mediu de lucru digital (sala 2, locul 3) 
₋ Digitalizarea și ocuparea forței de muncă: prăpastia dintre generații și schimbările 

rapide (sala 9, locul 4) 
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Direcția 2: O transformare digitală etică și sigură 

Democratizarea digitalizării 
₋ Orientări etice pentru utilizarea IA în UE (sala 2, locul 4) 
₋ Standarde etice și democratice, sănătate digitală, dreptul la deconectare, algoritmi 

online (sala 4, locul 1) 
₋ Cum se poate face în așa fel încât digitalizarea educației să ajungă la întreaga 

populație europeană? (sala 10, locul 5) 
₋ Promovarea digitalizării în întregul sistem educațional, în special în rândul copiilor 

(sala 3, locul 1) 
₋ Identificarea și monitorizarea știrilor false și a dezinformării (sala 14, locul 3) 
₋ Tehnologia în serviciul oamenilor (sala 4, locul 5) 

Securitatea cibernetică 

₋ Protecția datelor cu caracter personal și securitatea cibernetică (sala 12, locul 1) 
₋ Securitate și protecția vieții private în mediul online (sala 14, locul 1) 
₋ Securitatea digitală și amenințările cibernetice (sala 4, locul 2) 
₋ Securitatea online (Combaterea atacurilor cibernetice) (sala 14, locul 2) 

Protecția datelor 

₋ Protecția datelor cu caracter personal (sala 2, locul 2) 
₋ Protecția datelor – reglementare și investiții în cercetare (sala 9, locul 3) 

O digitalizare sănătoasă 

₋ Influența tehnologiei asupra sănătății mintale a cetățenilor (sala 12, locul 5) 
 

Direcția 3: O societate justă 

Drepturi egale 

₋ Egalitatea de gen (sala 6, locul 2) 
₋ Drepturi egale în fiecare stat membru (sala 13, locul 1) 
₋ Justiție socială: drepturile nou-născuților în Europa, o viață de egalitate fără 

diferențe (conferirea mai multor competențe Parlamentului European) (sala 7, locul 
2) 

Echitatea 

₋ Munca de eliminare a obstacolelor culturale aflate în calea unei societăți mai 
echitabile și care respectă diferențele încă de la școală (sala 8, locul 3) 

₋ Condiții similare pentru cetățenii europeni (sala 6, locul 4) 
₋ Educația în Europa: analiza a ce nu merge bine. Sprijin financiar pentru tinerii săraci, 

astfel încât aceștia să își continue studiile (sala 5, locul 1) 
₋ Reducerea decalajului dintre veniturile cele mai ridicate și cele mai mici (sala 7, 

locul 5) 
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₋ Promovarea egalității de șanse pentru toți, ținând seama de diferențele existente 
(transformarea Europei într-un motor de ascensiune socială pentru toate 
persoanele) (sala 7, locul 3) 

₋ Condițiile de muncă și egalitatea salariilor între diferiți lucrători (dreptul la 
sindicalizare) (sala 7, locul 5) 

Securitatea socială 

₋ Disponibilitatea unor locuințe și proprietăți de închiriat la prețuri accesibile pentru 
toți în UE (sala 13, locul 5) 

₋ Ajutor financiar pentru tineri (sala 3, locul 5) 
₋ Furnizarea de ajutor familiilor mai puțin înstărite, fragile, și femeilor care aleg să se 

ocupe de educația copiilor și să muncească în același timp. (sala 8, locul 2) 

Accesul la sport 

₋ Promovarea oportunităților sportive și culturale (participare) pentru 
familii/promovarea unor oferte eficace din punctul de vedere al costurilor pentru 
incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate/simplificarea birocrației pentru 
părțile interesate (voluntare) din domeniul culturii și sportului/promovarea 
voluntariatului (sala 15, locul 3) 

₋ Europa trebuie să promoveze sportul, să pună la dispoziție infrastructură și să ofere 
populației oportunități de a practica activități sportive, întrucât acestea promovează 
competențele - sociale și nu numai - și bunăstarea. Acordarea de atenție pentru 
sănătate și nutriție (sala 5, locul 3) 

 

Direcția 4: Învățarea în Europa 

Identitatea europeană 

₋ Încurajarea unei identități comune europene prin intermediul unei programe școlare 
comune (la diferite niveluri educaționale) și prin intermediul unui program cultural 
european comun. (sala 10, locul 5) 

₋ Găsirea valorilor europene comune/definirea identității/promovarea înțelegerii 
reciproce (sala 15, locul 1) 

₋ Integrarea dimensiunii europene în educație (explicarea sistemului politic european) 
(sala 15, locul 4) 

₋ Cum poate cultura să ofere un răspuns la naționalism, cu menținerea individualității 
culturale (sala 5, locul 5) 

Schimburi culturale 

₋ Programe de schimb pentru elevi ușor de accesat (sala 15, locul 5) 
₋ Crearea unui program obligatoriu de schimb pentru tineri (care să ajute familiile cu 

resurse mai reduse pentru ca toți tinerii europeni să poată trăi un an în altă țară) 
(sala 10, locul 3) 

₋ Predarea limbilor străine în Europa pentru a promova schimburile: multilingvism 
(sala 5, locul 2) 
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Armonizarea învățământului 
₋ Actualizarea și omogenizarea materialelor formative prin adaptarea la cel mai recent 

conținut și punerea lor la dispoziție, inclusiv pe platforme digitale. (sala 8, locul 1) 
₋ Armonizarea și omogenizarea parcursurilor de formare și nu doar echivalarea 

rezultatelor finale. (sala 8, locul 5) 
₋ Standarde paneuropene în materie de educație (nu numai pentru învățământul 

universitar; pentru învățământul profesional, învățământul primar și secundar), 
integrarea de noi priorități în sistemul de învățământ (de exemplu, digitalizare, 
educația durabilă) (sala 15, locul 2) 

Învățământul digital 
₋ Învățământul digital (sala 2, locul 1) 
₋ Învățământ și formare (sala 4, locul 3) 
₋ Învățământul și munca online și consecințele asupra societății și sănătății (riscuri cu 

care ne confruntăm) (sala 9, locul 5) 
₋ Pregătirea tinerilor pentru utilizarea noilor tehnologii (tehnologia blockchain, 

inteligența artificială) (sala 12, locul 3) 

Calitatea învățământului, finanțarea lui și accesul la acesta 

₋ Investiții mai substanțiale în învățământ la toate nivelurile, inclusiv în cercetare și 
dezvoltare, care să reflecte nevoile din domeniul învățământului și din alte domenii 
(de exemplu, durabilitatea) (sala 1, locul 3) 

₋ Cum se poate facilita accesul la învățământul superior în UE? (sala 10, locul 2) 
₋ Proiecte educaționale pentru toți (sala 3, locul 3) 
₋ Asigurarea unui învățământ gratuit și accesibil pentru toți (sala 1, locul 2) 
₋ Educație (timpurie) de înaltă calitate axată pe justiția socială (sala 1, locul 1) 
₋ Drepturi și standarde egale în materie de educație pentru toate vârstele în întreaga 

UE (sala 13, locul 2) 

Educația în domeniul mediului 
Educația pentru protecția mediului la nivelul UE (sala 3, locul 4) 
Cum pot fi integrate schimbările climatice în sistemul de învățământ? (sala 10, locul 4) 
 

Direcția 5: O economie pentru viitor 

Inovarea și competitivitatea europeană 

₋ Competitivitate europeană – Cercetare (semiconductori și alte tehnologii, energie 
verde, observarea spațiului) (sala 9, locul 1) 

₋ Inovare pentru obținerea suveranității tehnologice a Uniunii Europene (sala 12, locul 
4) 

₋ Poziția de lider a Europei în materie de software și hardware (sala 14, locul 5) 
₋ O legătură mai strânsă între universități și întreprinderi (sala 3, locul 5) 
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Economia durabilă 

₋ Schimbările climatice și economia. Să nu facem mai mult rău mediului (sala 7, locul 
1) 

₋ Să ajungem la o economie care respectă mediul (sala 13, locul 3) 
₋ Impactul dezvoltării tehnologice asupra mediului natural (sala 12, locul 2) 
₋ Durabilitate (transformarea digitală) (sala 2, locul 5) 
₋ Digitalizare și climă (resurse) (sala 4, locul 4) 

Infrastructură digitală 

₋ Crearea de infrastructură digitală (sala 2, locul 5) 
₋ „Deșerturile” digitale (sala 4, locul 5) 
₋ Accesibilitatea rețelelor electronice (sala 14, locul 4) 
₋ Disponibilitatea infrastructurii (pentru automobile și de alte tipuri) (sala 9, locul 2) 

Impozitare 

₋ Impozitare și taxe (sala 6, locul 5) 
₋ Facilitarea creării de noi întreprinderi (nu în sens antreprenorial) (sala 11, locul 5) 

Agricultură 

Deși agricultura a fost unul dintre subiectele abordate în procesul de elaborare a viziunii de 
către mai mulți participanți, aceasta nu a fost discutată în cadrul sesiunilor ulterioare de 
grup. Din acest motiv, facilitatorii nu au înregistrat nicio subtemă legată de agricultură. Cu 
toate acestea, subtema „agricultură” a fost adusă în discuție în sesiunea plenară finală ca 
temă importantă de către unul dintre participanți. Acest lucru a fost aprobat de majoritatea 
cetățenilor și, prin urmare, agricultura a fost adăugată pe lista de subteme. 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Anexa IV 

Lista completă a contribuțiilor din partea subgrupurilor în limba originală a procesului-verbal 

N.B.: Notițele facilitatorilor în care aceștia descriu temele. Fiecare facilitator a luat notițe în limba sa maternă. 

Blocul tematic I: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” 

Limba originală 

Grupul 1 

(engleză) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 6 

(franceză) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Grupul 7 

(franceză) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Grupul 11 

(spaniolă) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Grupul 13 

(engleză) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Blocul tematic II: „Educație, cultură, tineret și sport” 

Limba originală 

Grupul 3 

(germană) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Grupul 5 

(olandeză) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 8 

(italiană) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Grupul 10 

(spaniolă) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Grupul 15 

(germană) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Blocul tematic III: „Transformarea digitală” 

Limba originală 

Grupul 2 

(germană) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 4 

(franceză) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Grupul 9 

(cehă) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Grupul 12 

(poloneză) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 



 

Grupul 1, prima sesiune- 26 

Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 14 

(română) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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