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MENSAGEM DOS EDITORES
Em 2021, perguntamos todos o mesmo: e agora? Como será o próximo capítu-
lo da história?

Nos últimos três anos, a Europa enfrentou enormes desafios. Num continente 
tão diversificado como é o nosso, os cidadãos enfrentaram inundações, incên-
dios florestais, crises económicas, violações dos direitos humanos, ameaças 
aos seus meios de subsistência e às suas vidas. Sobrevivemos a uma pan-
demia global que revelou a fragilidade das nossas economias e dos nossos 
serviços de saúde, bem como a importância de nos protegermos e apoiarmos 
mutuamente. A nossa união é mais valiosa do que nunca.

A Conferência sobre o Futuro da Europa tem potencial para alterar o nos-
so destino. Nunca foi tão importante recolher, moldar e expressar as visões 
daqueles que são e continuarão a ser os protagonistas do futuro da Europa: 
os jovens.

Que políticas e leis podem as gerações mais jovens defender para garantir 
um futuro seguro e dinâmico? É aqui que entra o relatório sobre as Ideias dos 
Jovens.

O relatório é o resultado das consultas aos jovens, organizadas pelo 
Parlamento Europeu no âmbito da Conferência, contribuindo para o pro-
cesso de consultas aos cidadãos a nível local, nacional, europeu e em linha, 
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na plataforma futureu.europa.eu. A recolha das ideias dos jovens culminou 
no EYE2021:  a quarta edição do Encontro Europeu da Juventude reuniu no 
Parlamento Europeu, em Estrasburgo, milhares de jovens de toda a União 
Europeia e mais além para formular e partilhar as suas ideias sobre o futuro 
da Europa.

Desde a publicação do último relatório do EYE, na sequência do EYE2018, os 
jovens fizeram ouvir a sua voz ao exigir políticas climáticas que possam ga-
rantir o nosso futuro; políticas educativas que ofereçam oportunidades justas 
a todos; políticas sociais que apoiem onde é necessário, entre muitas outras. 
Não há dúvida de que a Europa tem uma geração jovem ativa, com vontade 
de moldar o futuro, como ficou demonstrado pelo aumento significativo da 
participação dos jovens nas últimas eleições europeias.

Ao longo dos últimos seis meses, o Parlamento Europeu recolheu mais de 1 
500 ideias e propostas de jovens de todo o continente em youthideas.eu. As 
ideias mais populares das consultas aos jovens, selecionadas por nós, a equi-
pa de editores do EYE, foram apresentadas no EYE2021 e desenvolvidas pelos 
participantes durante as sessões de ideação. Destas, foram selecionadas 20 
ideias e todos os participantes no EYE, presencialmente e em linha, votaram 
para eleger as 5 melhores, apresentadas na sessão final do evento. O relatório 
reúne as 20 ideias finais desenvolvidas no EYE, destacando com cores difer-
entes as propostas mais votadas, debatidas na sessão plenária de encerra-
mento do EYE2021. Muitas outras ideias dos jovens, resultantes do processo 
de consulta, estão disponíveis em search.youthideas.eu.

Acreditamos que as ideias mais votadas são uma representação verdadeira e 
adequada das principais expectativas dos jovens em relação à elaboração de 
futuras políticas. 

Um relatório destes não teria sido possível sem o contributo de todos os jov-
ens que participaram nas consultas à juventude e se esforçaram por partilhar 
com o mundo as mudanças que gostariam de ver concretizadas, bem como 
dos muitos jovens que aderiram ao EYE2021 para desenvolver as ideias mais 
populares – obrigado!

O relatório é mais do que um simples conjunto de ideias; é um coro composto 
por muitas vozes, com uma visão concreta para o nosso futuro comum. Será 
carregado na principal plataforma da Conferência, em futureu.europa.eu, no 
âmbito do EYE2021 e apresentado à Conferência sobre o Futuro da Europa e 
aos deputados ao Parlamento Europeu, para servir de inspiração ao debate 
político e às futuras propostas daí resultantes.

A equipa de editores do EYE2021
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E AMBIENTE 

FACILITAR A RECICLAGEM EM TODA A UE
As fronteiras não devem inter-
ferir com os nossos esforços para 
reduzir os resíduos e a transição 
para economias verdes e circulares. 
Atualmente, os Estados-Membros 
têm abordagens divergentes das 
políticas de reciclagem, o que 
provoca perturbações nos hábitos 
de reciclagem e enormes quanti-
dades de resíduos. Assim sendo, 
é importante criar um sistema de 
reciclagem normalizado aplicável 
a todo o continente. Um bom ex-
emplo é o sistema de «máquinas 
de recolha automática». Os ci-
dadãos pagarão uma pequena taxa 
sempre que comprem produtos 
embalados, que lhes será devolvida 
quando depositem a embalagem 

nas máquinas de recolha automáti-
ca.

Para que funcione em toda a UE, é 
fundamental que o fabrico e a uti-
lização dos materiais sejam unifica-
dos. Além disso, a simplificação da 
composição das embalagens ga-
rantirá que cada resíduo possa ser 
efetivamente reciclado em todo o 
lado. Este sistema deve ser aplicado 
com um período de transição sig-
nificativo, a fim de permitir ajusta-
mentos na produção e tempo para 
instruir as pessoas sobre novas 
práticas e expectativas. Os rótulos 
obrigatórios também podem ca-
pacitar e informar os consumidores 
sobre este novo sistema e onde re-
ciclar os seus resíduos.
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IGUALDADE ECOLÓGICA PARA AS EMPRESAS
A capacitação das pequenas em-
presas, respeitadoras do ambiente, 
é um instrumento fundamental 
para alcançar a transição ecológica. 
As grandes empresas, menos sus-
tentáveis, continuam a ser domi-
nantes no mercado, deixando muito 
pouca margem para que as empresas 
mais ecológicas sejam competitivas. 
Para garantir que o crescimento 
económico seja ecológico, as insti-
tuições da UE devem eliminar ime-
diatamente todos os incentivos à uti-
lização de combustíveis fósseis. Estes 
fundos podem ser reorientados para 
o desenvolvimento de iniciativas 

respeitadoras do ambiente em pe-
quenas empresas. Por exemplo, po-
demos tornar o acesso ao crédito 
mais flexível para as empresas mais 
pequenas que respeitem as tendên-
cias e práticas ecológicas.

Além disso, é importante que a 
União Europeia incentive e subsidie 
a criação de mercados locais, em que 
os pequenos agricultores possam 
vender produtos locais a consumi-
dores próximos, desviando a atenção 
do grande consumo de supermer-
cados e tornando o consumo local 
mais atrativo para as famílias e para 
os consumidores.
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SAÚDE 

ABORDAGEM HOLÍSTICA DA SAÚDE 
Temos de adotar uma abordagem 
mais holística da saúde a nível in-
stitucional. Um novo pacto da UE 
em matéria de saúde sensibilizaria 
as pessoas para a importância de 
seguir uma dieta equilibrada, praticar 
exercício físico e empregar especial-
istas em saúde mental nas escolas. 
A COVID-19 veio demonstrar que te-
mos de educar e capacitar as pessoas 
para cuidarem melhor da sua saúde 
física e mental.

A nova legislação deverá incluir:

• apoio à formação e à capacitação de 
especialistas em saúde mental nas 

escolas;

• aulas, que as escolas possam facul-
tar, dedicadas a uma dieta saudável 
e à importância do exercício físico;

• espaços seguros para a saúde men-
tal em cidades e vilas, onde as pes-
soas possam procurar refúgio em 
zonas movimentadas, em caso de 
um ataque de pânico ou de outros 
sintomas de doença mental;

• uma campanha de sensibilização 
que oriente os cidadãos para infor-
mações fiáveis sobre uma alimen-
tação saudável e os cuidados a ter 
para o seu bem estar mental.
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RESPONSABILIZAR AS EMPRESAS 
As alterações climáticas estão a 
ameaçar a nossa saúde e a saúde 
do nosso planeta, e o problema 
está a tornar-se cada vez mais ur-
gente. As inundações, as secas, 
os resíduos tóxicos e a poluição 
atmosférica nas cidades estão a 
prejudicar a saúde das populações 
europeias. 

Temos de responsabilizar as em-
presas pelos danos causados aos 
nossos lagos, oceanos, ar e terra, 
para o nosso bem-estar. As em-
presas devem ser sancionadas 
pelos danos causados ao ambi-
ente e pelas consequências daí 
resultantes para a saúde pública. 
São frequentemente o público e 
os fundos públicos que pagam os 

cuidados de saúde e o bem-estar 
geral. Temos de apresentar ime-
diatamente uma estratégia para 
medir os resíduos e a poluição das 
empresas nas cidades; podemos 
considerar o aumento das taxas de 
doenças crónicas e alergias como 
marcadores da poluição local e 
dos danos causados à saúde da 
população.

Além disso, os empregadores 
devem facilitar a utilização de 
transportes sustentáveis, como 
os caminhos de ferro públicos e 
bicicletas partilhadas, através de 
subsídios ou de parqueamento 
adequados. Estas escolhas não só 
melhoram o planeta, mas também 
a nossa saúde física.
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UMA ECONOMIA, JUSTIÇA SOCIAL E 

EMPREGO MAIS FORTES 

QUALIDADE NO INÍCIO DA VIDA PROFISSIONAL
A redução do desemprego dos jov-
ens deve ser uma das principais pri-
oridades da UE, especialmente numa 
economia pós-pandemia. A União 
deve atribuir mais recursos finan-
ceiros a iniciativas que facilitem a 
criação de novos empregos para os 
jovens e os ajudem a entrar no mer-
cado de trabalho.

Precisamos de:

• criar fundos específicos para acabar 
com os estágios não remunerados, 
independentemente do seu estatu-
to educativo ou social;

• estabelecer uma plataforma, em 

coordenação com as organizações 
de juventude e os empregadores 
(empresas, instituições e ONG), para 
ajudar os jovens a encontrar estági-
os remunerados, de acordo com as 
suas preferências, numa série de in-
dústrias; 

• criar uma rede de mediadores nas 
escolas dos Estados-Membros, a 
fim de chegar a potenciais «jovens 
que abandonam precocemente a 
escola» e esclarecê-los quanto às 
suas opções. Este aspeto é especial-
mente importante nos países em 
desenvolvimento. 
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INTEGRAÇÃO ORÇAMENTAL E POLÍTICA NA UE 
Para assegurar uma melhor inte-
gração na União, chegou o momento 
de aplicar um sistema fiscal único 
em toda a UE, a fim de alcançar a 
igualdade entre os Estados Membros. 

Esta integração fiscal traria muitas 
vantagens:

• resultaria numa repartição mais eq-
uitativa dos fundos entre os Estados 
Membros ricos e em desenvolvi-
mento; 

• conduziria a um orçamento mais 
abrangente e a uma legislação co-
mum em matéria de política orça-
mental; 

• minimizaria a burocracia;

• poderíamos desenvolver investi-
mentos para outras propostas, tais 
como políticas salariais comuns, 
uma ação conjunta contra o desem-
prego e uma idade de reforma coer-
ente.
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TRANSIÇÃO DIGITAL

EDUCAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA  
DAS REDES SOCIAIS
A educação sobre a utilização segura 
das redes sociais deve ser uma priori-
dade em 2021, uma vez que as plata-
formas dominam a nossa vida pes-
soal e profissional. As pessoas com 
literacia digital não só estarão mais 
bem equipadas para lidar com cib-
erameaças, como também utilizarão 
as plataformas das redes sociais com 
respeito e tolerância.

Ninguém deve ser deixado para trás 
no mundo digital, temos de educar 
todas as gerações para que ad-
otem uma atitude cuidadosa no 
meio digital. Para as crianças, em 

particular, podemos:

• integrar a literacia digital no currícu-
lo académico;

• comemorar jornadas digitais inter-
nacionais, durante as quais as cri-
anças tenham aulas práticas e teóri-
cas;

• utilizar jogos interativos como ferra-
mentas de aprendizagem;

• criar uma plataforma simulada das 
redes sociais, para que as crianças 
possam aprender sobre o perigo 
dos ciberataques e a evitar as conse-
quências na vida real.
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REFORÇAR A LEGISLAÇÃO DA UE EM MATÉRIA  
DE CIBERSEGURANÇA 
No nosso mundo cada vez mais digi-
tal, precisamos de um nível mais ele-
vado de cibersegurança, através do 
reforço dos quadros legislativos inter-
nacionais. É necessária uma legislação 
à escala da UE para garantir uma pro-
teção mais eficaz da privacidade e dos 
direitos digitais dos cidadãos. 

A UE deve criar um comité de 
peritos que represente todos os 
Estados-Membros e defina o que é a 

cibercriminalidade e que legislação 
devemos adotar. Uma instituição 
deste tipo tem de ser protegida de 
potenciais grupos de interesse e das 
grandes empresas.

A legislação deve também garantir 
que as plataformas em linha verifi-
cam a identidade do utilizador, a fim 
de combater o anonimato em linha, o 
que pode conduzir a abusos, à desin-
formação e a ciberataques.
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O ESTADO DE DIREITO 
A UE é uma união de valores. 
Queremos mecanismos vinculativos 
para defender os valores da União, 
expressos no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia, tais como o Estado 
de direito e o respeito pelos direitos 
das minorias. Os Tratados devem ser 
alterados de modo a que a regra da 
unanimidade, constante do artigo 
7.º, seja substituída por uma regra 
da maioria qualificada. Além disso, 
a Comissão Europeia e o Parlamento 
devem dispor de um voto no pro-
cesso, incluído no cálculo da maio-
ria qualificada. Uma vez lançados, 
os processos ao abrigo do artigo 7.º 
devem ter prazos claros. O Tribunal 
de Justiça deve permanecer o único 

órgão jurisdicional competente para 
decidir sobre o direito da União, no-
meadamente em matéria de Estado 
de direito.

Temos de dar pleno efeito à cláusu-
la de condicionalidade do Estado 
de direito, associada ao orça-
mento da UE e ao Instrumento de 
Recuperação da União Europeia 
(NextGenerationEU). É chegado o 
momento de a Comissão adotar ori-
entações pertinentes. 

Além disso, a UE deve avaliar o res-
peito dos seus valores fundamentais 
por parte dos Estados-Membros, 
com base no modelo dos processos 
de elaboração de relatórios de pré-
adesão para os países candidatos.

VALORES E DIREITOS, ESTADO DE DIREITO 

E SEGURANÇA
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IGUALDADE DE DIREITOS PARA AS PESSOAS LGBTQI+
A UE deve abraçar a dignidade, a 
equidade e o respeito, como valores 
reconhecidos e partilhados. Temos 
de garantir que as pessoas LGBTQI+ 
em toda a UE gozem dos mesmos 
direitos. A UE pode e deve definir 
os ataques contra a comunidade 
LGBTQI+ como crimes de ódio.

A verdadeira mudança começa nas 
atitudes coletivas e as iniciativas do 
topo para a base, por si só, sem o 
apoio das bases, podem revelar-se 
contraproducentes. A UE deve apoiar 
iniciativas da base para o topo, 

promovendo a sensibilização para as 
questões LGBTQI+ e capacitando os 
grupos ativistas regionais e nacion-
ais. Este apoio deve assumir a forma 
de um plano de ação, organização de 
eventos, novas publicações LGBTQI+ 
e iniciativas de grupo financiadas. 
As nossas comunidades precisam de 
estar mais bem informadas sobre os 
direitos que as pessoas LGBTQI+ não 
têm atualmente e as dificuldades 
vividas por essas pessoas. A empatia 
e a compreensão são o primeiro pas-
so para empoderar o próximo.
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MIGRAÇÃO

APOIO A JOVENS ACADÉMICOS REFUGIADOS 
A União Europeia deve financiar um 
programa que permita a estudantes e 
académicos refugiados acederem às 
universidades da UE. Deve localizar as 
universidades europeias interessadas 
em acolher académicos refugiados. 
e colaborar com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) para os identificar e contactar. 
As universidades poderão estabelecer 
alguns requisitos para os académi-
cos, tais como critérios específicos em 
matéria de conhecimentos, mas de-
vem ser impedidas de discriminar em 
razão da origem. Os candidatos inter-
essados devem receber apoio da UE, 
que financiará as ONG e estas, por sua 
vez, apoiarão os candidatos ao longo 
do processo de candidatura. Uma vez 
admitidos, os académicos refugiados 

devem, se necessário, receber for-
mação preparatória.

Um fundo europeu central seria a 
melhor forma de financiar universi-
dades que aceitem estudantes refugia-
dos, apoiando necessidades primárias 
como o alojamento, a alimentação e 
cursos de línguas. Tal programa ajudar-
ia a UE a responder ao desafio do env-
elhecimento da população e a reforçar 
os seus valores da solidariedade e da 
dignidade humana. Permitiria aos refu-
giados adquirir competências em troca 
de uma contribuição para os países de 
acolhimento, que obteriam uma mão 
de obra renovada e qualificada. Por 
último, mas não menos importante, re-
duziria a desconfiança em relação aos 
migrantes e a retórica populista.
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MELHOR APOIO AOS REQUERENTES DE ASILO 
O acolhimento de requerentes de asilo 
durante longos períodos em campos 
nos Estados-Membros é desumano e 
insustentável. Melhorar esta situação 
deve ser uma prioridade. A UE deve 
reforçar o financiamento centraliza-
do, que incentiva os Estados-Membros 
a aceitarem migrantes. O financiamen-
to deve ser utilizado para promover a 
aceitação de migrantes por parte dos 
países e para racionalizar os processos 
burocráticos e de integração, nomead-
amente:

• recrutar imediatamente tradutores 
e advogados especializados em imi-
gração para estarem presentes nos 
países do Mediterrâneo, reduzindo 
os prazos de tratamento dos pedi-
dos de asilo;

• assegurar as necessidades iniciais 
dos migrantes nos países de acolhi-
mento imediato e cobrir as despesas 

com alimentos, abrigos, medica-
mentos e necessidades infantis;

• apoiar a integração nos países de 
destino, reduzindo a relutância em 
aceitar migrantes;

• prestar apoio técnico e aconselha-
mento em toda a UE.

Deve também ser prestada assistência 
aos Estados-Membros, para que criem 
programas de aprendizagem desti-
nados aos requerentes de asilo e acel-
erem a sua integração, permitindo-lhes 
contribuir para os países de acolhimen-
to e reduzir a desconfiança das respe-
tivas comunidades em relação aos mi-
grantes. Tal pode ser complementado 
por um maior reconhecimento das 
qualificações anteriores dos migrantes 
e pela distribuição dos asilados nos 
Estados-Membros de acordo com as 
suas competências e necessidades dos 
Estados.
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EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO   

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NAS ESCOLAS
A UE deve disponibilizar mais fundos 
para permitir que todos os jovens eu-
ropeus participem na educação não 
formal. Os mecanismos já existem: 
uma nova iniciativa para estabelecer 
pontes entre a educação, o estudo 
e a formação (BEST) integraria facil-
mente o programa Erasmus+, a par 
de ações como a eTwinning (gemi-
nação eletrónica) e os intercâmbios 
de pessoal. Agora precisamos de von-
tade política.

A educação não formal pode ter mui-
tas faces diferentes, entre as quais 
os serviços de voluntariado, os inter-
câmbios de jovens e os programas 
desportivos. Os jovens europeus têm 
de adquirir competências práticas 

para se tornarem cidadãos comple-
tos, responsáveis e conscientes. A ed-
ucação não formal é uma excelente 
via para uma educação mais holística.

Além disso, um programa europeu 
de educação não formal poderá criar 
uma plataforma para colmatar o fos-
so entre professores e prestadores 
de serviços, capaz de proporcionar 
conhecimentos especializados sobre 
temas relevantes para a vida con-
temporânea. A plataforma incluiria 
também informações sobre metodo-
logias de aprendizagem inovadoras, 
interativas e motivantes, bem como 
oportunidades de estabelecer con-
tactos.
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MELHORES CURRÍCULOS ESCOLARES 
Repensemos os currículos escolares! 
As escolas europeias têm de oferecer 
uma educação mais útil e prática e 
incluir disciplinas relevantes para 
a vida no mundo contemporâneo, 
como a sensibilização para a saúde 
mental, a educação sexual, a litera-
cia digital e financeira, a educação 
ambiental e as competências inter-
culturais. As escolas devem reavaliar 
continuamente as necessidades dos 
seus alunos, a fim de preparar as ger-
ações para a entrada na vida ativa.

Além disso, num mundo progressi-
vamente globalizado, são cada vez 
mais importantes as competências 
interculturais e o conhecimento das 
oportunidades e dos benefícios que 
a Europa proporciona. Se as escolas 

contribuírem para reforçar estas com-
petências, poderemos criar uma so-
ciedade mais dinâmica, diversificada 
e empenhada, numa Europa unida 
onde trabalhemos em prol de obje-
tivos comuns e desempenhemos um 
papel ativo no mundo. Podemos re-
sponder eficazmente aos desafios a 
nível político e pessoal.

A criação destas novas disciplinas es-
colares é, em vários sentidos, benéfi-
ca para os jovens e para a Europa no 
seu conjunto. A exposição dos jovens 
europeus a temas com implicações 
modernas e práticas ajudará a fomen-
tar uma cidadania aberta, inclusiva e 
tolerante, criando empatia e aproxi-
mando os europeus.
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A UE E O MUNDO 

EUROPA FEDERAL
As alterações climáticas, a 
COVID-19 e as preocupações de 
segurança internacional repre-
sentam desafios significativos para 
a União Europeia e para os seus 
Estados Membros e cidadãos. Para 
os enfrentar, temos de empen-
har-nos em construir um Estado 
federal. 

Desta forma, podemos crescer 
enquanto potência mundi-
al relevante do ponto de vista 
económico, político, militar e cul-
tural. Federar a Europa não é cer-
tamente uma tarefa fácil, mas sim 
um projeto a longo prazo com 

grandes perspetivas: a redução 
dos custos para os governos na-
cionais permitir-nos-á investir na 
política de saúde e nas alterações 
climáticas. 

Além disso, uma Europa federal 
pode unificar pessoas de todas as 
origens e ideologias e reforçar a 
identidade europeia, colmatando 
as lacunas internas, o que tornará 
o Estado da Europa num interven-
iente forte e resiliente, permitin-
do-nos falar a uma só voz e pro-
mover os valores europeus e a paz 
num cenário internacional.
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UMA POLÍTICA EXTERNA COMUM MAIS FORTE 
Uma política externa comum mais 
eficaz poderá reforçar a presença 
da União Europeia nas negociações 
mundiais e tornar dispensáveis 
vários acordos bilaterais entre os 
Estados-Membros e países terceiros. 
Enquanto potência forte, multi-
lateral e não hegemónica, a nos-
sa União pode enfrentar desafios 
globais e reagir mais rápida e efica-
zmente às ameaças à segurança in-
ternacional, tanto na Europa como a 
nível mundial.

Ao adotar uma política externa co-
mum, podemos:

• promover valores, por exemplo, 
proibindo efetivamente qualquer 
comércio de mercadorias que apoie 
o trabalho forçado; 

• reforçar a identidade europeia e a 
confiança dos cidadãos nesta nova 
potência;

• melhorar a resistência a poderes an-
tidemocráticos e reagir adequada-
mente às ameaças à segurança;

• garantir que a nossa voz seja ouvida 
nas negociações internacionais e na 
política mundial.
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DEMOCRACIA EUROPEIA

UM PASSAPORTE ÚNICO NORMALIZADO DA UE 
Exploremos o potencial da cidadania 
da UE! Como primeiro passo, podemos 
criar um passaporte e um bilhete de 
identidade únicos e normalizados 
para todos os cidadãos da UE, que se-
jam válidos para a entrada e residência 
em todos os Estados Membros.

Em segundo lugar, temos de viver a 
Europa para nos sentirmos europeus. 
Para tal, é importante facilitar a vida 
dos cidadãos em diferentes Estados-
Membros e a mobilidade entre eles. É 
por isso que precisamos de processos 
normalizados de recolocação e registo 
em todos os países da UE: a mobilidade 

no interior da UE deve ser tão fácil 
como a deslocação no interior de um 
Estado-Membro.

Ao conceber essas políticas e proces-
sos, temos de garantir que todas as 
pessoas sejam tratadas em pé de igual-
dade. Por conseguinte, devemos esta-
belecer regras a nível da UE em matéria 
de recolocação e registo em diferentes 
Estados-Membros. Por exemplo, os ci-
dadãos da UE devem ser autorizados a 
votar em todas as eleições do país em 
que residem, independentemente do 
seu país de origem.
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LISTAS TRANSNACIONAIS PARA AS ELEIÇÕES EUROPEIAS 
A UE tem um problema: os seus ci-
dadãos ainda não estão devidamente 
representados, o que afeta a sua con-
fiança na política e o seu nível de rel-
acionamento com os decisores políti-
cos. 

Para mudar esta situação, as eleições 
para o Parlamento Europeu devem ser 
verdadeiramente europeias, em vez 
de 27 eleições a decorrer em simultâ-
neo. Devemos instituir listas transna-
cionais, em que os eleitores recebem 
uma lista de candidatos nacionais e 
uma lista adicional com candidatos 
de todos os Estados-Membros. Deste 
modo, um eleitor poderá votar tanto 
no candidato do seu país como no 
candidato de outro país, criando duas 
formas distintas de eleger os políti-
cos. Assim, podemos garantir que os 
candidatos continuem a representar 

todas as regiões e, ao mesmo tempo, 
tornar as eleições verdadeiramente 
transnacionais, obrigando os políticos 
a ter em conta as opiniões de todos os 
europeus.

O mesmo se aplica aos candidatos 
à Presidência da Comissão, que não 
devem ser eleitos na sala de nego-
ciações entre os partidos vence-
dores. Devemos aplicar o sistema 
de candidatos cabeças de lista 
(Spitzenkandidaten), em que cada 
partido anuncia antes da campanha 
eleitoral o seu candidato à Presidência 
da Comissão, caso obtenha a maioria 
dos votos. Através da participação ati-
va na campanha e da interação direta 
com os cidadãos, a futura Presidência 
poderá ficar mais estreitamente ligada 
à população europeia.
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OUTRAS

UNIDOS PELO MULTILINGUISMO 
Unamo-nos pelo multilinguismo!

Deve ser utilizado mais finan-
ciamento da UE para apoiar o 
multilinguismo. Em primeiro 
lugar, é necessário reformular a 
aprendizagem das línguas nas es-
colas: enquanto muitos alunos es-
tudam línguas faladas em países da 
UE de maior dimensão, apenas al-
guns aprendem línguas minoritári-
as da UE, embora estas possam 
ser faladas em países muito mais 
próximos. Muitos alunos bilingues 
também não conseguem estudar a 
sua língua materna na escola e não 
lhes é proposta a aprendizagem de 
muitas línguas faladas por minori-
as nacionais, étnicas e linguísticas, 
ameaçando o direito de utilizarem a 

sua língua materna. O financiamen-
to adicional deve facilitar as aulas de 
línguas e formar professores capaz-
es de promover o multilinguismo no 
sistema educativo.

O próximo passo consiste em re-
forçar os intercâmbios de jovens, 
como viagens de estudo destina-
das à aprendizagem de uma língua 
estrangeira, bem como adaptar a 
comunicação oficial. Alguns even-
tos e programas dirigidos a jov-
ens europeus já são realizados em 
várias línguas: um maior financia-
mento da UE poderá viabilizar ain-
da mais eventos e programas que 
proporcionem oportunidades de 
aprendizagem de línguas aos jovens 
europeus.
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PRIORIZAR A TRANSPARÊNCIA NA POLÍTICA DA UE
Todas as políticas europeias devem 
ser avaliadas de forma transparente. 
Algumas destas políticas podem não 
atingir os seus objetivos ou comuni-
dades visadas, nomeadamente, não 
ter em conta a situação específica dos 
cidadãos que vivem em zonas rurais 
ou em países economicamente mais 
desfavorecidos. Para aprender com 
os erros cometidos no passado e cri-
ar melhores políticas no futuro, os 
cidadãos devem poder compreender 
a razão pela qual as políticas indi-
viduais são criadas e reformadas: 
as avaliações transparentes e com-
preensíveis permitir-lhes-ão tomar 
decisões informadas nas eleições.

Em segundo lugar, o trabalho dos 
grupos de interesses na UE deve ser 
mais transparente. Os grupos de in-
teresses devem ser regulamentados 
de forma mais rigorosa para garan-
tir que os políticos ouçam os seus 
eleitores. Nos últimos anos, envidar-
am-se alguns esforços iniciais para re-
forçar a regulamentação. Trata-se de 
um passo na direção certa: uma for-
ma de promover ainda mais a trans-
parência seria, por exemplo, alargar o 
âmbito e a utilização dos registos de 
transparência. Tais medidas aumen-
tarão ainda mais a confiança dos ci-
dadãos na União e nas suas políticas.
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EYE2021.EU 

SEARCH.YOUTHIDEAS.EU

INSTAGRAM.COM/EP_EYE

FACEBOOK.COM/YOUTHEP

TWITTER.COM/EUROPARL_EYE

https://european-youth-event.europarl.europa.eu
http://search.youthideas.eu
http://instagram.com/ep_eye
http://facebook.com/YouthEP
http://twitter.com/europarl_eye
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