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Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: 

„UE în lume / migrație”  
 
RECOMANDĂRI ADOPTATE DE GRUPUL DE DEZBATERE (DE TRANSMIS 
REUNIUNII PLENARE) 
 
 
Direcția 1 – Autonomie și stabilitate  
 
Subdirecția 1.1 – Autonomia UE  
 
 

1. Recomandăm ca produsele strategice de fabricație europeană (cum ar fi 
produsele agricole, semiconductorii, produsele medicale, tehnologiile digitale 
și de mediu inovatoare) să fie mai bine promovate și sprijinite financiar pentru 
a le menține disponibile și accesibile consumatorilor europeni și pentru a 
reduce cât mai mult posibil dependența de furnizorii din afara Europei. Acest 
sprijin ar putea include politici structurale și regionale, ajutoare pentru 
menținerea industriilor și a lanțurilor de aprovizionare în UE, facilități fiscale, 
subvenții, o politică activă privind IMM-urile, precum și programe 
educaționale care să păstreze calificările și locurile de muncă conexe în Europa. 
Cu toate acestea, politica industrială activă ar trebui să fie selectivă și axată pe 
produsele inovatoare sau pe cele care sunt relevante pentru asigurarea 
nevoilor și serviciilor de bază. 
 
Recomandăm aceste măsuri întrucât Europa a intrat în prea multe relații de 
dependență față de țările din afara Europei, în domenii-cheie care au potențial 
de a provoca conflicte diplomatice și ar putea duce la penurii de produse sau 
servicii fundamentale sau relevante din punct de vedere strategic. Întrucât 
costurile de producție din UE sunt adesea mai mari decât în alte părți ale lumii, 
o politică de promovare și de sprijinire mai activă a acestor produse va permite 
europenilor să cumpere produse europene competitive și îi va încuraja să facă 
acest lucru. Astfel va crește și competitivitatea europeană și se vor păstra 
industriile și locurile de muncă orientate spre viitor în Europa. O regionalizare 
mai puternică a producției va reduce și costurile de transport și daunele aduse 
mediului. 
 
 

2. Recomandăm ca UE să reducă dependența de importurile de petrol și gaze. 
Acest lucru ar trebui realizat prin sprijinirea activă a proiectelor de transport 
public și de eficiență energetică, a unei rețele feroviare și de transport de 
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marfă de mare viteză la nivel european, a extinderii furnizării de energie curată 
și regenerabilă (în special în domeniul energiei solare și eoliene) și a 
tehnologiilor alternative (cum ar fi hidrogenul sau valorificarea energetică a 
deșeurilor). Uniunea ar trebui, de asemenea, să promoveze schimbarea 
culturală de la autoturismul individual la transportul public, utilizarea în 
comun a autoturismelor electrice și mersul cu bicicleta. 
 
Recomandăm aceste măsuri deoarece ele creează o situație reciproc 
avantajoasă atât pentru autonomia Europei față de dependența externă, cât și 
pentru obiectivele ambițioase în materie de climă și de reducere a emisiilor de 
CO2. De asemenea, se va permite astfel Europei să devină un actor puternic în 
domeniul tehnologiilor orientate spre viitor, să își consolideze economia și să 
creeze locuri de muncă. 
 
 

3. Recomandăm adoptarea unei legi la nivelul UE care să asigure că toate 
procesele de producție și furnizare din UE și bunurile importate respectă 
standardele europene de calitate, de etică, de durabilitate și toate standardele 
europene aplicabile în materie de drepturi ale omului, prevăzând certificarea 
produselor care respectă această lege. 
 
Recomandăm aceste măsuri, întrucât ele permit atât consumatorilor, cât și 
comercianților să obțină acces cu ușurință la informații despre produsele pe care 
le cumpără/le comercializează. Acest lucru se realizează prin verificarea 
sistemului de certificare; certificarea contribuie și la reducerea decalajului dintre 
produsele ieftine și cele scumpe disponibile pe piață. Produsele ieftine nu vor 
respecta standardul cerut și, prin urmare, nu vor putea fi considerate de bună 
calitate. Calificarea pentru această certificare ar servi la protejarea mediului, la 
economisirea resurselor și la promovarea consumului responsabil. 
 
 

4. Recomandăm punerea în aplicare a unui program la nivel european de 
sprijinire a micilor producători locali din sectoarele strategice din toate statele 
membre. Acești producători ar urma să fie formați profesional, sprijiniți 
financiar prin subvenții și încurajați să producă (acolo unde sunt disponibile 
materiile prime în UE) mai multe mărfuri care îndeplinesc cerințele, în 
detrimentul importurilor. 
 
Recomandăm aceste măsuri deoarece, prin sprijinirea producătorilor din 
sectoarele strategice aflați în UE, Uniunea poate ajunge la autonomie economică 
în aceste sectoare. Astfel s-ar contribui la consolidarea întregului proces de 
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producție, fiind promovată inovarea. Rezultatul ar fi o producție mai durabilă de 
materii prime în UE, care ar reduce costurile de transport și ar proteja mediul. 
 
 

5. Recomandăm îmbunătățirea punerii în aplicare a drepturilor omului la nivel 
european prin: sensibilizarea în țările care nu respectă, în măsura necesară, 
CEDO (Convenția europeană a drepturilor omului) sau Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; un control strict, 
coordonat de UE și de tabloul de bord privind justiția, al măsurii în care 
drepturile omului sunt respectate în statele membre și o aplicare strictă a 
normelor prin diferite tipuri de sancțiuni. 
 
Formulăm această recomandare deoarece drepturile omului au fost deja 
convenite de statele membre în momentul ratificării Convenției europene a 
drepturilor omului, în prezent fiind necesară creșterea gradului de acceptare în 
fiecare stat în parte, pentru ca drepturile omului să fie cunoscute și puse în 
aplicare în mod activ în aceste state membre. 
 
 

6. Recomandăm o revizuire și o campanie de comunicare intensă la nivel 
transeuropean pentru ca EURES (serviciile europene de ocupare a forței de 
muncă), Portalul UE privind imigrația și instrumentul UE de stabilire a profilului 
de competențe al resortisanților țărilor terțe să fie mai bine cunoscute de către 
cetățenii europeni și mai frecvent accesate de companiile din Uniune atunci 
când își fac reclamă și când publică locurile de muncă vacante. 
 
Recomandăm să nu se creeze o nouă platformă online care să facă publicitate 
oportunităților de angajare pentru tinerii europeni. Există deja inițiative similare 
la nivel european care sunt mai mult decât suficiente. Considerăm că 
îmbunătățirea serviciilor disponibile deja este esențială pentru promovarea 
forței de muncă existente și a oportunităților de angajare la nivel european. 
 

Subdirecția 1.2 – Frontiere  
 
 

7. Recomandăm crearea unui sistem de migrație a forței de muncă în UE bazat 
pe nevoile reale ale piețelor europene ale forței de muncă. Ar trebui să existe 
un sistem unificat de recunoaștere a diplomelor profesionale și academice din 
afara și în interiorul UE. Ar trebui să existe oferte de calificare profesională, 
precum și oferte de integrare culturală și lingvistică pentru migranții calificați. 
Solicitanții de azil cu calificări relevante ar trebui să aibă acces la piața forței 
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de muncă. Ar trebui să existe o agenție integrată pentru care Rețeaua 
europeană de cooperare a serviciilor de ocupare a forței de muncă ar putea 
constitui baza. 
 
Facem această recomandare deoarece Europa are nevoie de forță de muncă 
calificată în anumite domenii care nu pot fi acoperite pe deplin la nivel intern. În 
prezent, nu există suficiente modalități viabile de a solicita în mod legal un 
permis de muncă în UE. Un sistem european de recunoaștere a diplomelor 
profesionale și academice va facilita acoperirea acestor nevoi și va permite o 
migrație mai simplificată a forței de muncă în interiorul și din afara Uniunii. 
Decalajele în materie de ocupare a forței de muncă ar putea fi eliminate mai 
eficient, iar migrația necontrolată ar putea fi mai bine gestionată. Deschiderea 
sistemului de migrație a forței de muncă pentru solicitanții de azil ar putea 
contribui la accelerarea integrării acestora în economiile și societățile europene. 
 
 

8. Recomandăm Uniunii Europene să își extindă legislația pentru a conferi mai 
multă putere și independență agenției Frontex. Aceasta îi va permite să 
intervină în toate statele membre, astfel încât să poată asigura protecția 
tuturor frontierelor externe ale UE. Cu toate acestea, Uniunea ar trebui să 
organizeze audituri ale procedurilor privind organizarea Frontex, deoarece 
este nevoie de transparență deplină în funcționarea sa, cu scopul de a se evita 
toate tipurile de abuzuri. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm inacceptabil faptul că agenției 
Frontex i se poate refuza accesul la frontiere, în special în situațiile în care sunt 
încălcate drepturile omului. Dorim să ne asigurăm că Frontex pune în aplicare 
legislația europeană. Frontex însăși trebuie să fie controlată și verificată pentru 
a preveni comportamentul necorespunzător în cadrul organizației.  
 
 

9. Recomandăm Uniunii Europene să organizeze, în special pentru migranții 
economici, posibilitatea de a verifica cetățenii (pe baza competențelor 
dovedite, a experienței dobândite etc.) în țara de plecare; scopul este de a 
stabili cine este eligibil să vină și să lucreze în UE, în funcție de nevoile 
economice/posturile vacante din țara gazdă. Aceste criterii de examinare 
trebuie să fie publice și să poată fi consultate de toată lumea. Acest lucru poate 
fi realizat prin crearea unei Agenții europene pentru imigrație (online).  
 
Recomandăm aceste măsuri deoarece, astfel, oamenii nu ar mai trebui să treacă 
frontiera în mod ilegal. Ar exista un flux controlat de persoane care intră în UE, 
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ceea ce ar duce la o scădere a presiunii la frontiere. În același timp, acest lucru 
facilitează ocuparea locurilor de muncă vacante în țările-gazdă. 
 
 

10. Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că politica de primire și facilitățile 
la fiecare frontieră sunt identice, respectându-se drepturile omului și 
garantându-se siguranța și sănătatea tuturor migranților (de exemplu, femeile 
însărcinate și copiii).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că tratamentul echitabil și egal 
al migranților la toate frontierele este foarte important. Dorim să evităm ca 
migranții să rămână prea mult timp la frontiere, iar statele membre să fie 
copleșite de afluxul de migranți. Toate statele membre trebuie să aibă dotări 
bune pentru a-i primi.  
 

Direcția 2: UE ca partener internațional  
 
Subdirecția 2.1 – Comerț și relații dintr-o perspectivă etică 
 
 

11. Recomandăm UE să impună restricții la importul de produse din țări care 
permit munca copiilor. Acest lucru ar trebui realizat prin intermediul unei liste 
negre a societăților, care să fie actualizată periodic în conformitate cu 
condițiile actuale. În plus, recomandăm să se asigure accesul treptat la 
școlarizare pentru copiii care părăsesc forța de muncă și să se promoveze 
sensibilizarea consumatorilor cu privire la munca copiilor prin intermediul 
informațiilor furnizate de canalele oficiale ale UE, de exemplu campanii și 
povestiri. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece recunoaștem legătura dintre lipsa accesului 
la educație și prezența muncii copiilor. Prin această recomandare dorim să 
sensibilizăm consumatorii, pentru a reduce cererea de produse obținute prin 
munca copiilor, astfel încât, în cele din urmă, această practică să poată fi abolită.  
 
 

12. Recomandăm Uniunii să stabilească parteneriate cu țările în curs de 
dezvoltare, sprijinind infrastructura acestora și partajând competențele, în 
schimbul unor acorduri comerciale reciproc avantajoase pentru a le ajuta în 
tranziția către surse de energie verzi. 
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Recomandăm acest lucru pentru a facilita tranziția către surse regenerabile de 
energie în țările în curs de dezvoltare prin parteneriate comerciale și acorduri 
diplomatice. Acest lucru ar stabili relații bune pe termen lung între UE și țările în 
curs de dezvoltare și ar contribui la combaterea schimbărilor climatice. 
 
 

13. Recomandăm ca UE să introducă un scor ecologic obligatoriu care să fie afișat 
pe partea din față a tuturor produselor care pot fi achiziționate de către 
consumatorul general. Scorul ecologic ar fi calculat în funcție de emisiile 
generate de producție și transport, precum și de conținutul dăunător, pe baza 
unei liste de produse periculoase. Scorul ecologic ar trebui gestionat și 
monitorizat de o autoritate a UE. 
 
Formulăm această recomandare pentru a sensibiliza mai mult consumatorul din 
UE cu privire la amprenta de mediu a produselor pe care le cumpără. Scorul 
ecologic ar fi o metodă de standardizare la nivelul UE, pentru a arăta cu ușurință 
cât de ecologic este un produs. Scorul ecologic ar trebui să includă un cod QR pe 
spatele unui produs, oferind informații suplimentare cu privire la amprenta sa 
de mediu.  
 
Subdirecția 2.2 – Politici climatice internaționale 
 
 

14. Recomandăm Uniunii Europene să adopte o strategie pentru a fi mai 
autonomă în ceea ce privește producția sa de energie. Un organism european 
care să integreze instituțiile europene existente în domeniul energiei ar trebui 
să coordoneze dezvoltarea energiilor regenerabile în funcție de nevoile, 
capacitățile și resursele statelor membre, respectând totodată suveranitatea 
acestora. Instituțiile ar promova schimbul de cunoștințe între ele pentru 
punerea în aplicare a acestei strategii. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece dependența actuală ne face vulnerabili în 
situații de tensiuni politice cu țările din care importăm. Acest fapt este vizibil în 
actuala criză de energie electrică. Totuși, această coordonare ar trebui să 
respecte suveranitatea fiecărei țări. 
 
 

15. Recomandăm standarde de mediu mai ridicate pentru exportul de deșeuri în 
interiorul și în afara UE, precum și controale și sancțiuni mai stricte cu scopul 
de a pune capăt exporturilor ilegale. UE ar trebui să stimuleze mai mult statele 
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membre să își recicleze propriile deșeuri și să le utilizeze pentru producția de 
energie. 
 
Facem această recomandare pentru a opri daunele aduse mediului atunci când 
unele țări își elimină deșeurile în detrimentul altora, în special atunci când acest 
lucru se realizează fără a se respecta nicio normă de mediu. 
 
 

16. Recomandăm ca UE să încurajeze mai puternic tranziția ecologică în curs, prin 
stabilirea unui obiectiv de eliminare a ambalajelor poluante. Acest fapt ar 
implica reducerea utilizării ambalajelor sau promovarea unor ambalaje mai 
ecologice. Pentru a se asigura adaptarea întreprinderilor mai mici, ar trebui să 
se ofere ajutor și ajustări. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să reducem utilizarea resurselor 
naturale, în special a materiilor prime din afara UE. De asemenea, trebuie să 
reducem daunele produse de europeni asupra planetei și a climei noastre. 
Sprijinul sporit acordat întreprinderilor mici este esențial pentru ca acestea să 
se poată adapta fără a-și majora prețurile. 
 
 

17. Recomandăm ca țările Uniunii Europene, împreună, să analizeze cu mai multă 
seriozitate problema energiei nucleare. Ar trebui să existe o colaborare sporită 
în ceea ce privește evaluarea utilizării energiei nucleare și rolul acesteia în 
tranziția pe care Europa trebuie să o realizeze către energia verde. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece problema nucleară nu poate fi soluționată 
de o singură țară. În prezent, există peste o sută de reactoare în jumătate dintre 
statele membre, iar altele sunt în curs de construcție. Având în vedere că avem 
o rețea electrică comună, energia electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pe care o produce aduce beneficii tuturor europenilor și sporește autonomia 
energetică a continentului nostru. În plus, deșeurile nucleare expuse sau un 
accident ar afecta mai multe țări. Indiferent de alegerea de a utiliza sau nu 
energia nucleară, europenii ar trebui să o discute împreună și să construiască 
strategii mai convergente, respectând în același timp suveranitatea națională. 
 
 
Subdirecția 2.3 Promovarea valorilor europene 
 
 

18. Uniunea ar trebui să fie mai aproape de cetățeni. Recomandăm ca UE să creeze 
și să consolideze legăturile cu cetățenii și cu instituțiile locale, cum ar fi 
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administrațiile locale, școlile și municipalitățile. Acest lucru ar trebui realizat 
pentru a îmbunătăți transparența, a ajunge la cetățeni și a comunica mai bine 
cu aceștia cu privire la inițiativele concrete ale UE și la informațiile generale 
despre UE.  
 
Facem această recomandare deoarece informațiile actuale despre UE nu sunt 
suficient de accesibile tuturor grupurilor societății și nu ajung la cetățenii 
obișnuiți. Adesea, informațiile sunt plicticoase, greu de înțeles și de utilizat. 
Acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca cetățenii să aibă o viziune clară 
asupra rolului și acțiunilor UE. Pentru a suscita interesul, informațiile despre UE 
trebuie să fie mai ușor de găsit, motivante, interesante și în limbajul curent. 
Sugestiile noastre sunt următoarele: vizite școlare ale politicienilor Uniunii, 
radio, podcasturi, poștă directă, presă, campanii publicitare pe autobuze, 
platforme de comunicare socială, adunări locale ale cetățenilor și crearea unui 
grup operativ special în vederea îmbunătățirii comunicării privind UE. Aceste 
măsuri vor permite cetățenilor să obțină informații despre UE care nu sunt 
filtrate prin mass-media națională. 
 
 

19. Recomandăm o mai mare participare a cetățenilor la politica UE. Propunem 
organizarea unor evenimente cu implicarea directă a cetățenilor, similare 
Conferinței privind viitorul Europei. Acestea ar trebui organizate la nivel 
național, local și european. Uniunea ar trebui să ofere o strategie coerentă și 
orientări centralizate privind aceste evenimente. 
 
Recomandăm aceste măsuri întrucât astfel de evenimente privind democrația 
participativă vor oferi informații corecte despre UE și vor îmbunătăți calitatea 
politicilor UE. Evenimentele ar trebui organizate în scopul promovării valorilor 
fundamentale ale UE – democrația și participarea cetățenilor. Ele ar oferi 
politicienilor ocazia de a arăta cetățenilor că este important pentru ei ca 
cetățenii să fie conștienți de evenimentele actuale și implicați în modelarea 
acestora. Orientările centralizate vor oferi conferințelor naționale și locale o 
formă coerentă și uniformă.  
 
 

Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică 
 
Subdirecția 3.1 – Securitate și apărare 
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20. Recomandăm ca viitoarele „Forțe armate comune ale Uniunii Europene” să fie 
utilizate în principal în scopuri de autoapărare. Este exclusă orice tip de acțiune 
militară agresivă. În Europa, acest lucru ar presupune capacitatea de a oferi 
sprijin în perioade de criză, cum ar fi în cazul catastrofelor naturale. În afara 
frontierelor europene, ar permite capacitatea de a fi desfășurate pe teritorii, 
în circumstanțe excepționale și exclusiv în temeiul unui mandat juridic 
corespunzător din partea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite și, prin urmare, în conformitate cu dreptul internațional. 
 
Punerea în aplicare a acestei recomandări ar permite Uniunii Europene să fie 
percepută ca un partener credibil, responsabil, puternic și pașnic pe scena 
internațională. Capacitatea sa sporită de a răspunde situațiilor critice, atât pe 
plan intern, cât și extern, ar urma, astfel, să-i protejeze valorile fundamentale. 
 
 
Subdirecția 3.2 Procesul decizional și politica externă a UE 
 
 

21. Recomandăm ca toate chestiunile decise în unanimitate să poată fi decise cu 
majoritate calificată. Singurele excepții ar trebui să fie admiterea de noi 
membri în UE și modificarea principiilor fundamentale ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul 2 din Tratatul de la Lisabona și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 
 
Acest fapt va consolida poziția UE în lume, prezentând-o ca un front comun față 
de țările terțe și va face reacția sa mai agilă, în general și, în special, în situații de 
criză. 
 
 

22. Recomandăm Uniunii Europene să își consolideze capacitatea de a sancționa 
statele membre, guvernele, entitățile, grupurile sau organizațiile, precum și 
persoanele care nu respectă principiile sale fundamentale, acordurile și legile 
sale. Este imperativ ca sancțiunile deja existente să fie puse în aplicare și 
executate rapid. Sancțiunile împotriva țărilor terțe ar trebui să fie 
proporționale cu acțiunile care le-au declanșat și să fie eficace și aplicate în 
timp util. 
 
Pentru ca UE să fie credibilă și fiabilă, ea trebuie să aplice sancțiuni celor care-i 
încalcă principiile. Aceste sancțiuni ar trebui să fie aplicate eficient și rapid și ar 
trebui să facă obiectul unui control. 
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Subdirecția 3.3 Țările învecinate și extinderea 
 
 

23. Recomandăm Uniunii Europene să aloce un buget specific pentru a dezvolta 
programe educaționale privind funcționarea Uniunii și valorile sale. Apoi, vor 
fi propuse statelor membre care doresc să le integreze în programele școlare 
(școli primare, licee și universități). În plus, un curs specific despre UE și 
funcționarea acesteia ar putea fi oferit studenților care doresc să învețe într-o 
altă țară europeană prin intermediul programului Erasmus. Studenților care 
aleg acest curs li se va acorda prioritate în alocarea programelor Erasmus 
menționate. 
 
Recomandăm aceste măsuri pentru a consolida sentimentul de apartenență la 
UE. Cetățenii vor putea astfel să se identifice mai bine cu Uniunea și să transmită 
valorile acesteia. În plus, se va îmbunătăți și transparența în ceea ce privește 
funcționarea Uniunii, beneficiile apartenenței la aceasta și lupta împotriva 
mișcărilor antieuropene. Toate acestea ar trebui să aibă un efect disuasiv pentru 
statele membre care ar dori să părăsească Uniunea. 
 
 

24. Recomandăm Uniunii să își utilizeze mai mult ponderea politică și economică 
în relațiile sale cu alte țări pentru a împiedica ca anumite state membre să 
sufere de presiuni economice, politice și sociale bilaterale. 
 
Recomandăm acest lucru din trei motive. În primul rând, se va consolida astfel 
sentimentul de unitate în cadrul UE. În al doilea rând, un răspuns unilateral va 
oferi un răspuns clar, ferm și mai rapid pentru a evita orice încercare a altor țări 
de a intimida și de a dezvolta politici represive împotriva membrilor UE. În al 
treilea rând, acest fapt va consolida securitatea Uniunii și va garanta că niciun 
stat membru nu se simte neglijat sau ignorat. Reacțiile bilaterale divizează 
Uniunea și constituie un punct slab utilizat de țările terțe împotriva noastră. 
 

25. Recomandăm ca Uniunea Europeană să își îmbunătățească strategia în 
domeniul mass-mediei. Pe de o parte, UE ar trebui să își consolideze 
vizibilitatea pe platformele de comunicare socială și să promoveze activ 
conținutul pe care îl elaborează. Pe de altă parte, UE ar trebui să continue să 
organizeze conferințe, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei, fiind 
necesar ca aceste evenimente să aibă loc anual, în prezența fizică a 
persoanelor invitate. În plus, recomandăm ca Uniunea să încurajeze în 
continuare inovarea prin promovarea unei platforme europene accesibile de 
comunicare socială. 
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Recomandăm măsurile enumerate mai sus, deoarece prin intermediul lor 
Uniunea nu numai că ar putea să influențeze generația tânără, ci, în plus, ar 
putea genera un interes și o implicare sporite în rândul cetățenilor europeni prin 
utilizarea unui instrument de comunicare mai interactiv și mai eficace. Aceste 
evenimente, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei, ar trebui să le permită 
cetățenilor să se implice mai mult în procesul decizional și să se asigure că vocea 
lor este auzită. 
 
 

26. Recomandăm statelor membre să convină asupra unei viziuni puternice și a 
unei strategii comune pentru a armoniza și a consolida identitatea și coeziunea 
Uniunii înainte de a le permite altor țări să adere la UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că este esențial să se 
consolideze Uniunea Europeană și, totodată, să se întărească relația dintre 
statele membre înainte de a lua în considerare integrarea altor țări.  Cu cât 
numărul statelor care aderă la UE crește, cu atât procesul decizional va deveni 
mai complicat în cadrul Uniunii; prin urmare, este important să se revizuiască 
aceste procese decizionale care presupun recurgerea la vot cu respectarea 
principiului unanimității. 
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Direcția 4: Migrația din perspectivă umană  
 
Subdirecția 4.1 – Remedierea cauzelor migrației 
 
 

27. Recomandăm ca Uniunea Europeană să participe activ la dezvoltarea 
economică a țărilor din afara Uniunii Europene care reprezintă sursa unui flux 
ridicat de migranți. UE, cu ajutorul organismelor relevante (de exemplu, ONG-
uri locale, politicieni locali, profesioniști de pe teren, experți etc.), ar trebui să 
caute modalități de a interveni pașnic, în mod eficient și activ, în țările din care 
provin fluxuri importante de migranți și care au convenit anterior cu privire la 
condițiile exacte de cooperare cu autoritățile locale. Aceste intervenții ar 
trebui să aibă rezultate tangibile, cu efecte măsurabile. În același timp, aceste 
rezultate și efecte tangibile ar trebui evidențiate în mod clar pentru ca 
cetățenii Uniunii să înțeleagă politica referitoare la ajutorul pentru dezvoltare 
adoptată de Uniune. În acest sens, acțiunile UE legate de ajutorul pentru 
dezvoltare ar trebui să devină mai vizibile. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, deși UE depune eforturi pentru a sprijini 
dezvoltarea internațională, este necesar ca Uniunea să continue în mod 
perseverent aceste demersuri și să investească în asigurarea transparenței și a 
vizibilității în politica și în acțiunile pe care le întreprinde. 
 
 

28. Recomandăm să se definească un cadru european comun în domeniul muncii, 
armonizând astfel condițiile de muncă din întreaga Uniune (de exemplu, în 
ceea de privește salariul minim, timpul de lucru etc.). UE ar trebui să încerce 
să creeze standarde comune de bază în domeniul muncii, pentru a preveni 
migrația cetățenilor care își părăsesc țările de origine, căutând condiții de 
muncă mai bune. Ca parte a acestor standarde, UE ar trebui să consolideze 
rolul sindicatelor la nivel transnațional. Procedând în acest mod, UE ar 
demonstra că acordă o importanță esențială migrației economice interne 
(migrației cetățenilor UE).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece am constatat că, la nivelul Uniunii, un număr 
mare de persoane migrează din motive economice, deoarece există o 
discrepanță între condițiile de muncă din diferite state membre ale UE. Acest 
lucru duce la un efect de exod al creierelor în țările afectate, care ar trebui evitat, 
pentru ca statele membre să își poată păstra pe plan intern talentele și forța de 
muncă. Deși sprijinim libera circulație a cetățenilor, considerăm că migrația 
cetățenilor Uniunii către alte state membre ale UE, atunci când are loc în mod 
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involuntar, se datorează unor motive economice. Din acest motiv, este 
important să se stabilească un cadru comun în domeniul muncii.  
 
 
Subdirecția 4.2 – Considerații pe plan uman  
 
 

29. Recomandăm punerea în aplicare a unei politici comune și colective în 
domeniul migrației în UE, având la bază principiul solidarității. Dorim să 
acordăm o atenție deosebită problemei refugiaților. O procedură comună care 
să se aplice în toate statele membre ale Uniunii ar trebui să aibă la bază cele 
mai bune practici și uzanțele care par să aibă succes în toate țările Uniunii. 
Această procedură ar trebui să aibă un caracter proactiv și să fie pusă în 
aplicare în mod activ atât de către autoritățile naționale, cât și de către 
administrația UE.  
 
Problema refugiaților este relevantă pentru toate țările din Uniune. În prezent, 
practicile din diferite state sunt prea diversificate, ceea ce are consecințe 
negative atât pentru refugiați, cât și pentru cetățenii Uniunii. Prin urmare, este 
necesară o abordare coerentă și consecventă. 
 
 

30. Recomandăm Uniunii să își intensifice eforturile de informare și educare a 
cetățenilor statelor membre cu privire la subiectele legate de migrație. Acest 
obiectiv ar trebui atins prin educarea copiilor, dintr-o etapă cât mai timpurie, 
dacă este posibil de la începutul școlii primare, în legătură cu subiecte precum 
migrația și integrarea. Dacă combinăm această educație timpurie cu 
activitățile ONG-urilor și ale organizațiilor de tineret, precum și cu campanii 
mediatice ample, ne-am putea atinge pe deplin obiectivul. În plus, ar trebui să 
se utilizeze o gamă largă de mijloace de comunicare, de la pliante în format 
tipărit la canale de televiziune și platforme de comunicare socială. 
 
Este important să se arate că migrația are, de asemenea, multe aspecte pozitive, 
cum ar fi forța de muncă suplimentară. Dorim să subliniem importanța 
sensibilizării publicului cu privire la ambele procese, astfel încât oamenii să 
înțeleagă cauzele și consecințele migrației, pentru a elimina stigmatizarea care 
decurge din perceperea anumitor persoane ca fiind migranți.  
 
 
Subdirecția 4.3 – Integrare  
 



 

Grupul 4, a 3-a sesiune - 15 

Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: „UE în lume / migrație” 

31. Recomandăm ca Directiva 2013/33/UE privind standardele minime pentru 
primirea solicitanților de azil în statele membre să fie înlocuită cu un 
regulament obligatoriu al UE, care va fi aplicabil în mod uniform în toate 
statele membre. O prioritate ar trebui să fie îmbunătățirea centrelor de 
primire și a infrastructurii de cazare. Recomandăm crearea unui organism de 
monitorizare specific al UE pentru a supraveghea punerea în aplicare a 
regulamentului.  
 
Considerăm necesar acest lucru deoarece directiva existentă nu este pusă în 
aplicare în mod uniform în toate statele membre. Este necesar să se evite 
cazarea refugiaților în condiții precum cele oferite de taberele de refugiați 
Moria. Prin urmare, regulamentul recomandat ar trebui să fie pus în aplicare și 
să prevadă dispoziții obligatorii privind sancțiunile. În ceea ce privește 
organismul de monitorizare, acesta ar trebui să fie solid și fiabil. 
 
 

32. Recomandăm UE să se asigure că fiecare solicitant de azil și refugiat participă, 
pe parcursul procesului de examinare a cererii sale de acordare a permisului 
de ședere, la cursuri de limbă și de integrare. Cursurile ar trebui să fie 
obligatorii, gratuite și să includă servicii de asistență personală pentru etapa 
inițială a integrării. Acestea ar trebui să înceapă în termen de două săptămâni 
de la depunerea cererii de acordare a permisului de ședere. În plus, ar trebui 
instituite mecanisme de stimulare și de sancționare.  
 
Învățarea limbii, precum și înțelegerea culturii, a istoriei și a eticii țării gazdă 
reprezintă un pas esențial către integrare. Perioada lungă de așteptare pe care 
o presupune procesul inițial de integrare are un impact negativ asupra asimilării 
sociale a migranților. Mecanismele de sancționare pot contribui la identificarea 
cu claritate a dorinței migranților de a se integra. 
 
 
Direcția 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 
 
Subdirecția 5.1 – Distribuirea migrației  
 
 

33. Recomandăm înlocuirea sistemului Dublin cu un tratat obligatoriu din punct 
de vedere juridic pentru a asigura o distribuție echitabilă, echilibrată și 
proporțională a solicitanților de azil în UE, de o manieră solidară și justă. În 
prezent, refugiații au obligația de a-și prezenta cererile de azil în statul 
membru al UE în care sosesc mai întâi. Tranziția pe care o presupune acest 
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sistem ar trebui să fie cât mai rapidă posibil. Propunerea Comisiei Europene 
referitoare la un nou Pact al UE privind migrația și azilul începând cu 2020 
reprezintă un început bun și ar trebui să fie transpusă într-un act juridic, 
deoarece include cote pentru distribuirea refugiaților între statele membre ale 
UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece actualul sistem Dublin nu respectă principiile 
solidarității și justiției. În temeiul acestui sistem, o povară semnificativă trebuie 
suportată de către țările de la frontiera UE, care reprezintă punctul inițial de 
intrare pe teritoriul Uniunii al majorității solicitanților de azil. Toate statele 
membre trebuie să își asume responsabilitatea gestionării fluxurilor de refugiați 
care sosesc în UE. UE este o comunitate de valori comune și ar trebui să 
acționeze în consecință.  
 
 

34. Recomandăm UE să ofere sprijin statelor membre ale Uniunii pentru a prelucra 
cererile de azil într-un ritm mai rapid și în conformitate cu standardele 
comune. În plus, refugiaților ar trebui să li se ofere cazare în cadrul asistenței 
umanitare primite. Pentru a elimina povara suportată de țările care primesc 
migranți și pentru a putea examina cererile lor de azil în cadrul Uniunii, 
recomandăm ca refugiații să fie transferați în mod rapid și eficient către statele 
membre ale UE după prima lor sosire pe teritoriul Uniunii. În acest scop, este 
nevoie de sprijin financiar din partea UE, precum și de sprijin organizațional 
furnizat prin intermediul Agenției Uniunii Europene pentru Azil. Persoanele ale 
căror cereri de azil au fost respinse trebuie returnate în țările lor de origine 
într-un mod eficient – atât timp cât țara lor de origine este considerată sigură. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece procedurile de azil necesită în prezent prea 
mult timp și pot fi diferite de la un stat membru la altul. Prin accelerarea 
procedurilor de azil, refugiații petrec mai puțin timp în așteptarea deciziei finale 
cu privire la cererea lor de azil în centre de cazare temporară. Solicitanții de azil 
care sunt admiși pot fi integrați mai rapid în țara lor de destinație finală. 
 
 

35. Recomandăm un sprijin financiar, logistic și operațional puternic din partea UE 
pentru gestionarea primei primiri, care ar conduce la o posibilă integrare a 
migranților sau la repatrierea migranților în situație neregulamentară. 
Beneficiarii unui astfel de sprijin sunt statele de frontieră ale UE, care suportă 
povara afluxului de migranți. 
 



 

Grupul 4, a 3-a sesiune - 17 

Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni: „UE în lume / migrație” 

Recomandăm consolidarea sprijinului, deoarece unele state de frontieră ale UE 
suportă cea mai semnificativă povară generată de afluxul de migranți din cauza 
poziției lor geografice. 
 
 

36. Recomandăm ca mandatul Agenției pentru Azil a UE să fie consolidat pentru a 
face posibilă coordonarea și gestionarea distribuției solicitanților de azil în 
statele membre ale UE, cu scopul de a realiza astfel o distribuție echitabilă. O 
distribuție echitabilă necesită luarea în considerare a nevoilor solicitanților de 
azil, precum și a capacităților logistice și economice ale statelor membre ale 
UE și a nevoilor lor în ceea ce privește piața forței de muncă. 
 
Formulăm această recomandare deoarece o coordonare și o gestionare 
centralizată a distribuției solicitanților de azil, care să fie considerată echitabilă 
atât de către statele membre, cât și de către cetățenii acestora, previne situațiile 
haotice și tensiunile sociale, contribuind astfel la o mai mare solidaritate între 
statele membre ale UE. 
Subdirecția 5.2 – Abordarea comună în materie de azil 
 
 

37. Recomandăm fie crearea unei instituții a UE care să își asume aceste 
responsabilități la nivel centralizat, fie consolidarea Agenției pentru Azil a UE, 
care să prelucreze cererile de azil pentru întreaga Uniune Europeană și să 
adopte decizii cu privire la ele, pe baza unor standarde uniforme. De 
asemenea, instituția vizată ar trebui să fie responsabilă de distribuirea 
echitabilă a refugiaților. Această instituție ar trebui, de asemenea, să 
stabilească, în privința țărilor de origine, care sunt sigure și care nu, și ar trebui 
să fie responsabilă de returnarea solicitanților de azil respinși.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece politica actuală în materie de azil se 
caracterizează prin responsabilități neclare și aplicarea unor standarde diferite 
de către statele membre ale UE. Acest lucru duce la gestionarea inconsecventă 
a procedurilor de azil la nivelul UE. În plus, Agenția pentru Azil a UE dispune în 
prezent doar de o putere „necoercitivă”. Aceasta nu poate să ofere consultanță 
statelor membre decât cu privire la chestiuni legate de azil.  
 
 

38. Recomandăm înființarea, fără întârziere, a unor centre de azil dedicate care să 
fie responsabile pentru minorii neînsoțiți în toate statele membre ale UE. 
Acest lucru ar trebui realizat pentru a oferi cazare și asistență minorilor în 
funcție de nevoile lor specifice, în cel mai scurt timp posibil.  
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Formulăm această recomandare deoarece: 
1) este posibil ca mulți dintre minori să fi suferit traume (întrucât provin din zone 
de conflict); 
2) copiii au, în mod necesar, nevoi diferite (în funcție de vârstă, starea de 
sănătate etc.); 
3) dacă această recomandare ar fi pusă în aplicare, s-ar garanta faptul că minorii 
vulnerabili și traumatizați vor primi toate îngrijirile necesare în cel mai scurt timp 
posibil; 
4) minorii sunt viitori cetățeni europeni și, ca atare, dacă sunt tratați în mod 
corespunzător, aceștia vor putea contribui în mod pozitiv la viitorul Europei. 
 
 

39. Recomandăm instituirea unui sistem comun și transparent pentru tratarea 
rapidă a cererilor depuse de solicitanții de azil. Acest proces ar trebui să 
prevadă un standard minim și ar trebui aplicat în mod uniform în toate statele 
membre. 
 
Formulăm această recomandare deoarece: 
1) dacă această recomandare ar fi pusă în aplicare, ea ar crea o modalitate mai 
rapidă și mai transparentă de tratare a cererilor de azil; 
2) obstacolele în calea accelerării procesului de azil dau naștere unei situații de 
ilegalitate și și favorizează criminalitatea; 
3) standardele minime menționate în recomandarea noastră ar trebui să includă 
respectarea drepturilor omului, sănătatea și nevoile educaționale ale 
solicitanților de azil; 
4) punerea în aplicare a acestei recomandări ar facilita accesul la locuri de muncă 
și ar promova autonomia, aducându-se în acest mod o contribuție pozitivă la 
societatea UE; regularizarea statutului profesional previne abuzurile împotriva 
solicitanților de azil pe piața muncii; un astfel de demers ar putea doar să sprijine 
o integrare mai reușită a tuturor celor afectați; 
5) prelungirea șederii în centrele de azil are consecințe negative asupra sănătății 
mintale și a bunăstării ocupanților. 
 
 

40. Recomandăm cu fermitate o revizuire completă a tuturor acordurilor și actelor 
legislative care reglementează azilul și imigrația în Europa. Recomandăm, de 
asemenea, adoptarea unei abordări „pentru întreaga Europă”. 
 
Formulăm această recomandare deoarece: 
1) toate acordurile actuale sunt nefuncționale, nepractice și, începând din 2015, 
ele nu mai sunt adecvate scopului; 
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2) UE ar trebui să fie prima „agenție” care gestionează toate celelalte agenții și 
ONG-uri care se ocupă în mod direct de chestiuni legate de azil;  
3) statele membre afectate sunt cele care, în majoritatea cazurilor, sunt lipsite 
de sprijinul necesar pentru a soluționa această problemă; atitudinea „à la carte” 
a unor state membre nu reflectă în mod satisfăcător unitatea UE; 
4) o nouă legislație specifică ar îmbunătăți perspectivele viitoare pentru toți 
solicitanții de azil și ar conduce la o Europă mai unificată; 
5) lacunele din legislația actuală generează conflicte și dizarmonii în întreaga 
Europă și duc la intensificarea intoleranței față de migranți în rândul cetățenilor 
europeni; 
6) o legislație mai robustă, dedicată acestui domeniu ar conduce la o reducere a 
criminalității și a abuzurilor în cadrul actualului sistem de azil. 
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Anexă: ALTE RECOMANDĂRI CARE AU FOST EXAMINATE DE GRUPUL DE 
DEZBATERE ȘI NU AU FOST ADOPTATE 
 
 
Direcția 1: Autonomie și stabilitate  
 
Subdirecția 1.1 – Autonomia UE 
 
 
Recomandăm, în cazul în care țările în curs de dezvoltare solicită acest lucru, 
programe de intervenție pentru dezvoltarea economică bazate pe 
parteneriate adaptate nevoilor fiecărui stat și/sau pe acorduri comerciale, 
după o primă analiză a potențialului lor economic și, ulterior, acordarea de 
sprijin economic și asigurarea formării profesionale. 

Recomandăm acest lucru deoarece această abordare duce la dezvoltarea 
independenței industriale, creând locuri de muncă care îmbunătățesc 
situația/statutul migrației în ansamblu; acest lucru poate contribui, de 
asemenea, la îmbunătățirea acordurilor comerciale în țările în curs de 
dezvoltare. 
 
 

Direcția 2: UE ca partener internațional  
 
Subdirecția 2.1 – Comerț și relații într-o perspectivă etică 
 
 
Recomandăm ca UE să includă reglementări care să oblige întreprinderile să își 
controleze lanțul de aprovizionare prin furnizarea periodică a unui raport 
complet (de audit) și să stabilească condiții pentru recompensarea și 
restricționarea activităților de import în conformitate cu criterii etice. În 
funcție de dimensiune, societatea ar trebui să furnizeze un raport de audit 
intern și/sau extern.  
 
Recomandăm acest lucru pentru a extinde aplicabilitatea perspectivei etice în 
cadrul schimburilor comerciale cu UE prin monitorizarea activității 
întreprinderilor de-a lungul lanțului de aprovizionare din diferite țări, stimulând 
întreprinderile să acționeze în conformitate cu criterii etice, care sunt aplicabile, 
spre exemplu, utilizării produselor periculoase, drepturilor și condițiilor de 
muncă, posibilei utilizări a muncii copiilor și protecției mediului. Această 
recomandare nu s-ar aplica produselor online cumpărate direct de consumator. 
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Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică 
 
Subdirecția 3.1 – Securitate și apărare 
 
 
Recomandăm ca actuala arhitectură europeană de securitate să fie 
reconceptualizată ca o structură supranațională mai eficientă, mai eficace și 
mai capabilă. În acest mod se va realiza, în cele din urmă, crearea „Forțelor 
armate comune ale Uniunii Europene”. Această evoluție implică integrarea 
treptată și transformarea ulterioară a forțelor armate naționale. O astfel de 
unificare a capacităților și a capabilităților militare la nivelul întregii Uniuni 
Europene ar trebui, de asemenea, să promoveze o integrare europeană de 
durată. Crearea forțelor armate comune ale Uniunii Europene ar necesita, de 
asemenea, un nou acord de cooperare cu NATO, precum și cu statele membre 
ale NATO din afara Europei. 
 
În contextul acestei recomandări, ne așteptăm ca structurile militare din cadrul 
Uniunii Europene să fie mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și 
capabile să răspundă și să acționeze acolo unde este necesar. Ca urmare a 
acestei abordări integrate, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai bine plasată 
pentru a acționa în mod decisiv și coordonat în situații critice. 
 
 
Direcția 4: Migrația din perspectivă umană  
 
Subdirecția 4.1 – Remedierea cauzelor migrației 
 
 
Recomandăm Uniunii să creeze un protocol de acțiune menit să abordeze 
viitoarea criză a refugiaților care va apărea ca urmare a crizei climatice. Ca 
parte a acestui protocol, UE trebuie să extindă definiția refugiaților și a 
solicitanților de azil pentru ca aceasta să fie cuprinzătoare și pentru a include 
persoanele afectate de schimbările climatice. Având în vedere că mulți 
migranți nu vor avea posibilitatea de a se întoarce în țările lor de origine 
deoarece acestea nu mai oferă condiții propice vieții, o altă componentă a 
protocolului ar trebui să mandateze instituțiile să găsească noi utilizări pentru 
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zonele afectate de schimbările climatice, pentru a-i sprijini pe migranții care 
au părăsit aceste teritorii. De exemplu, zonele inundate ar putea fi utilizate 
pentru a crea parcuri eoliene. 
 
 
 
Recomandăm acest lucru deoarece suntem cu toții responsabili de criza 
climatică. Prin urmare, avem o responsabilitate față de populațiile cele mai 
afectate. Chiar dacă nu dispunem nici de previziuni, nici de date concrete cu 
privire la viitorii refugiați climatici, schimbările climatice vor afecta, cu siguranță, 
viețile a milioane de oameni. 

 
 

Subdirecția 4.2 – Considerații pe plan uman 
 
 
Recomandăm consolidarea și finanțarea imediată a drumurilor și a mijloacelor 
de transport legale, cu caracter umanitar pentru refugiații care provin din zone 
afectate de criză. Ar trebui instituit un sistem special dedicat siguranței 
drumurilor europene, care să fie reglementat de organismul special creat în 
acest scop specific. Acestei agenții constituite prin intermediul procedurii 
legislative i-ar fi conferite competențe speciale specifice, consacrate în 
regulamentul său de procedură.  
 
Traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți sunt probleme grave 
care trebuie abordate. Recomandarea noastră ar conduce cu siguranță la 
atenuarea acestor probleme.  
 
 
Subdirecția 4.3 – Integrare 
 
 
Recomandăm introducerea unei directive europene care să garanteze că, în 
fiecare stat membru, în nicio zonă de locuit nu se va permite ca ponderea 
locuitorilor din țări terțe să depășească 30 %. Acest obiectiv ar trebui atins 
până în 2030, iar statele membre ale Uniunii trebuie să obțină sprijin pentru 
punerea sa în aplicare. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece o distribuție geografică mai uniformă va 
duce la un nivel sporit de acceptare a migranților în rândul populației locale și, 
prin urmare, la o mai bună integrare. Acest procent a fost propus luând drept 
model noul acord politic adoptat în Danemarca.  


