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Introducere 

Conferința privind viitorul Europei este un exercițiu de participare cetățenească fără precedent, ce oferă 

posibilitatea de a consulta cetățenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru a-i plasa din 

nou în centrul deciziilor care vor fi luate în anii și deceniile ce urmează. Astfel, cetățenii UE sunt invitați 

să își facă auzită vocea pentru a propune schimbări și modalități concrete de acțiune care vor permite 

Europei să definească o nouă ambiție și să găsească soluții la provocările mondiale cu care se confruntă 

în prezent. 

Guvernul francez sprijină inițiativele trioului de președinții al Conferinței privind viitorul Europei, în 

special încurajându-i pe cetățenii săi să aducă contribuții substanțiale la platforma online și să organizeze 

evenimente pe întreg teritoriul țării. 

În paralel cu aceste inițiative europene, guvernul și-a propus să desfășoare un exercițiu participativ la 

nivel național. 

Cu sprijinul Ministerului pentru relația cu Parlamentul și participarea cetățenilor (MRPCC) și cu 

expertiza Centrului interministerial pentru participarea cetățenească (CIPC), Ministerul Europei și 

afacerilor externe (MEAE) a organizat un exercițiu civic bazat pe abordări metodologice solide (a se 

vedea mai jos, „Angajamente și abordări metodologice”). Pentru punerea în aplicare a exercițiului, 

MEAE a recurs la un consorțiu format din Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques și Harris 

Interactive. De asemenea, prefecturile regionale au jucat un rol esențial în organizarea celor 18 conferințe 

în întreaga țară. 

În cadrul acestei consultări, participanților li s-a adresat o singură întrebare: „Ca cetățeni francezi, ce 

schimbări doriți pentru Europa?” (a se vedea anexa IV „Mandatul de participare”). 
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Acest exercițiu național a constat în 18 conferințe regionale, în cele 13 regiuni metropolitane și în cele 

cinci regiuni de peste mări franceze, care au avut loc pe parcursul a trei weekenduri în septembrie și 

octombrie 2021, reunind, fiecare, între 30 și 50 de cetățeni selectați prin tragere la sorți (746 în total). 

Sinteza acestor 18 grupuri de dezbatere regionale a fost apoi realizată în cadrul unei conferințe naționale 

desfășurate în perioada 15-17 octombrie 2021 în cadrul Consiliului Economic, Social și de Mediu 

(CESE) la Paris, care a reunit 98 de cetățeni voluntari din rândul participanților la conferințele regionale. 

În plus, pentru a da greutate opiniilor tinerilor francezi în perspectiva Anului european al tineretului în 

2022, Ministerul Europei și afacerilor externe a organizat o consultare online intitulată „Parole aux 

Jeunes”, în parteneriat cu Make.org. Peste 50 000 de tineri cu vârste între 15 și 35 de ani și-au exprimat 

ideile și prioritățile pentru Europa anului 2035. 

Prezentul raport prezintă principalele rezultate ale celor două consultări desfășurate de guvern. 

Metodologia consultării 

Recrutarea cetățenilor participanți la conferințele regionale a combinat o selecție aleatorie a 

participanților prin tragerea la sorți a numerelor lor de telefon cu o selecție specifică a profilurilor pentru 

a forma un grup de dezbatere cât mai reprezentativ cu putință pentru diversitatea fiecărui teritoriu. 

În cadrul grupurilor de dezbatere regionale, participanții și-au exprimat opiniile prin alternarea timpului 

dedicat activităților de grup, la mese de 6-8 cetățeni asistați de un facilitator, cu timpul dedicat 

prezentărilor în plen. În intervalul de timp pentru reflecție au fost prezenți experți pentru a răspunde 

întrebărilor adresate de cetățeni și pentru a oferi clarificări, asigurându-se totodată că mențin o poziție 

neutră. 
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Mai întâi, cetățenii au fost invitați să facă schimb de opinii cu privire la percepția lor actuală despre 

Europa. Apoi, au indicat care sunt dezideratele lor pentru Europa anului 2035, în cadrul grupului și 

apoi în plen. În urma acestor discuții au fost identificate între trei și opt deziderate pe regiune. Pentru 

fiecare dintre aceste deziderate, cetățenii au formulat ulterior schimbările pe care le consideră necesare 

pentru ca Europa dorită să se transforme în realitate, apoi le-au ilustrat cu propuneri concrete care să fie 

puse în aplicare. Prin acest proces au fost obținute în total 515 schimbări și 1 301 propuneri concrete la 

nivel național. 

În urma fiecărei conferințe regionale a fost elaborat un raport de sinteză regional, care a fost transmis 

tuturor participanților înainte de conferința națională. 

Conferința națională de sinteză a reunit 98 de cetățeni selectați prin tragere la sorți din rândul 

participanților la cele 18 conferințe regionale. Pentru a asigura diversitatea grupului de dezbatere 

național, au fost selectați prin tragere la sorți șase cetățeni din rândul voluntarilor la conferințele 

regionale din regiunea metropolitană și Réunion și patru cetățeni pentru conferințele din regiunile de 

peste mări, cu respectarea parității și a diversității grupelor de vârstă la fiecare tragere la sorți regională (a 

se vedea anexa II). 

În pregătirea conferinței naționale, cele 515 schimbări identificate în cadrul conferințelor regionale au 

fost analizate și grupate atunci când intenția lor de bază părea să fie similară sau apropiată, astfel încât să 

formeze 14 grupuri de schimbări care reflectă un deziderat comun pentru Europa (a se vedea partea 6). 

Cele 14 deziderate pentru Europa au servit drept bază pentru activitatea celor 98 de participanți la 

conferința națională, a căror misiune a fost de a duce mai departe lucrările desfășurate în regiuni și de a 

compara dezideratele pentru Europa, schimbările și propunerile, cu ajutorul a aproximativ douăzeci de 

experți pentru a ajunge la o listă de schimbări prioritare. În cele din urmă, fiecare grup a selectat trei 

schimbări esențiale, prima dintre ele fiind supusă votului tuturor celor 98 de cetățeni, realizându-se un 

clasament final al celor 14 schimbări prioritare. Un raport de sinteză prezintă toate activitățile acestei 

conferințe. 
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Consultarea online „Parole aux Jeunes”, realizată în parteneriat cu Make.org, a avut loc în perioada mai-

iulie 2021. Au participat peste 50 000 de persoane, care au prezentat aproape 3 000 de propuneri pentru 

Europa. Pe baza tuturor reacțiilor tinerilor cetățeni, au fost identificate 35 de idei majore, din care 22 s-au 

bucurat de un sprijin larg, iar 13 au generat controverse în rândul participanților (a se vedea partea 11). 

Punctul final și datoria de monitorizare 

Prezentul raport va fi prezentat guvernului de către cetățeni la 29 noiembrie 2021, în prezența membrilor 

francezi aleși în Adunarea Plenară a Conferinței privind viitorul Europei. Raportul va fi prezentat trioului 

de președinții al conferinței în cursul președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene (PFUE). 

La finalul conferinței naționale de sinteză organizate la CESE și pentru a răspunde așteptărilor mari ale 

cetățenilor selectați prin tragere la sorți, a fost înființat un comitet de monitorizare cetățenesc, care 

reprezintă dreptul participanților de a urmări evoluția situației. Acest comitet, alcătuit din 15 membri – 

14 reprezentanți ai conferințelor regionale și un reprezentant al consultării „Parole aux Jeunes” – va avea 

sarcina să informeze cetățenii cu privire la rezultatele propunerilor lor. La fiecare sesiune plenară a 

conferinței va participa un membru al comitetului de monitorizare în calitate de reprezentant al 

exercițiului francez pentru a evidenția propunerile prezentate în prezentul raport, construind, în același 

timp, o poziție comună cu toți cetățenii europeni reprezentați. 

Toate documentele aferente consultării franceze vor fi publice și accesibile tuturor pe platforma de 

participare civică a statului francez: mandatul de participare, sintezele regionale, sinteza națională, 

raportul garanților și raportul final. 
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Prezentarea principalelor rezultate 
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Prezentarea grupurilor de dezbatere ale conferințelor 

regionale 
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Angajamente și abordări metodologice 
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a. Angajamentele statului în ceea ce privește democrația participativă 

Componenta franceză a Conferinței privind viitorul Europei se înscrie în seria de angajamente luate de 

stat în ceea ce privește democrația participativă, care se bazează pe trei principii: transparență, 

neutralitate și datoria de monitorizare. 

O abordare participativă obligă organizatorul să respecte o metodologie riguroasă. Metoda de participare 

cetățenească ar trebui să le permită cetățenilor să participe în cele mai bune condiții și să își exprime 

opiniile în mod liber și motivat. 

Transparență 

Echipa organizatoare a conferinței s-a angajat să pună la dispoziția cetățenilor toate informațiile privind 

consultarea: 

• cadrul de consultare; 

• angajamentele asumate față de cetățeni; 

• scopurile consultării; 

• rezultatele consultării. 

Astfel, metodologia Conferinței privind viitorul Europei a fost stabilită cu obiectivul constant de a 

garanta cetățenilor transparența acestui demers. Metodologia de recrutare a cetățenilor prin tragere la 

sorți, abordările metodologice și tratarea opiniilor cetățenilor au fost stabilite în mod clar. De asemenea, 

participanții au primit prin e-mail o sinteză a conferinței regionale la care au participat, la finalul 

conferinței. În plus, toate documentele de lucru și finale vor fi făcute publice la sfârșitul programului pe 

platforma de participare cetățenească a statului1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralitate 

În cursul unei consultări, echipa organizatoare trebuie să se asigure că rămâne neutră atunci când 

moderează schimburile și când redactează sintezele care prezintă rezultatele. Părțile interesate – 

moderatori, facilitatori, experți – nu ar trebui să își exprime propriile opinii sau să încerce să orienteze 

dezbaterea într-un mod subiectiv. 

Obiectivul neutralității a fost urmărit în toate etapele pregătitoare ale acestei consultări, în special prin 

asigurarea unei selecții imparțiale a participanților, a libertății depline de exprimare în cadrul dezbaterilor 

și a lipsei de influență din partea sponsorului sau a părților interesate asupra opiniilor exprimate de 

cetățeni. Această cerință de neutralitate s-a manifestat printr-un proces obiectiv și transparent de recrutare 

a participanților, printr-o abordare metodologică consecventă (expertiză inversă, lipsa unui cadru tematic 

pentru dezbateri) și printr-o atenție specială acordată poziției diferitelor părți interesate (moderatori, 

facilitatori, experți). În cele din urmă, echipa organizatoare s-a asigurat că toate contribuțiile sunt luate în 

considerare și că nu este exclusă nicio propunere a cetățenilor. 

Un colegiu format din trei garanți, numiți de președinții Adunării Naționale și Parlamentului European 

și de guvern, s-a asigurat, de asemenea, că toate opiniile exprimate au fost respectate și luate în 

considerare. 

Datoria de monitorizare 

Indiferent dacă au participat sau nu la consultare, cetățenii au dreptul de a fi informați cu privire la 

elementele care au fost reținute din propunerile lor și opiniile rezultate, precum și cu privire la motivele 

acestora. Este vorba de datoria de monitorizare. 
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Aceasta este definită de Centrul interministerial pentru participarea cetățenească (CIPC) și de Direcția 

interministerială pentru transformare publică (DITP) ca fiind angajamentul asumat de factorul de decizie 

public de a oferi cetățenilor un răspuns clar și inteligibil despre acțiunile ulterioare planificate în urma 

consultării. În practică, datoria de monitorizare presupune a reintra în contact cu cetățenii pentru a le 

explica modul în care contribuțiile lor sunt luate în considerare și modul în care acestea influențează 

deciziile și practicile administrației. 

Guvernul și-a asumat această datorie de monitorizare în cadrul Conferinței privind viitorul Europei și a 

anunțat un mecanism ambițios de monitorizare la finalul conferinței naționale, descris în secțiunea 

următoare a prezentului raport (a se vedea „Abordări metodologice”). 
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b) Abordări metodologice 

Aceste trei angajamente ale statului au fost reflectate în metodologia de consultare sub forma a șapte 

abordări metodologice solide. 

1. Acoperire teritorială și proximitate 

Componenta națională a Conferinței privind viitorul Europei a constat din 18 conferințe regionale, în cele 

13 regiuni metropolitane și în cele cinci regiuni de peste mări franceze, urmate de o conferință națională 

la Paris. Grupuri de dezbatere au fost organizate la nivel local cu scopul de a fi cât mai aproape de 

cetățeni pentru a le afla opiniile. În plus, această abordare a îmbogățit consultarea, făcând posibilă 

identificarea unor opinii convergente și divergente între teritorii cu privire la diferite subiecte. 

2. Diversitatea profilurilor cetățenilor și tragerea la sorți 

Înainte de începerea procesului, a fost stabilit un obiectiv de recrutare a 50 de cetățeni pentru fiecare 

conferință regională, cu excepția conferințelor din regiunile de peste mări din Martinica, Mayotte, 

Guadelupa și Guyana, pentru care obiectivul a fost de 30-40 de cetățeni, precum și a conferinței din 

regiunea Grand Est, la care au fost prezenți și cinci cetățeni germani din cele trei landuri de frontieră. Un 

sistem de generare aleatorie de numere de telefon a făcut posibilă tragerea la sorți a cetățenilor invitați 

să participe la conferințele regionale. 

Pentru a fi eligibili, cetățenii selectați prin tragere la sorți trebuiau să aibă peste 18 ani și să aibă cetățenie 

franceză sau rezidență permanentă legală. Fiecare grup de dezbatere regional al cetățenilor trebuia să fie 

reprezentativ pentru diversitatea populației regionale și să reunească o diversitate de puncte de 

vedere privind Europa. Detalii privind metodologia de recrutare prin tragere la sorți sunt prezentate în 

anexa II. 

3. Transparența procesului 

Un colegiu format din trei garanți numiți de Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene, Președintele 

Adunării Naționale și Președintele Parlamentului European a monitorizat întregul proces pentru a asigura 

neutralitatea și regularitatea acestuia. Printre activitățile garanților s-au numărat în special: verificarea 

faptului că cetățenii selectați prin tragere la sorți au fost recrutați în mod onest, formularea de 

recomandări privind alegerea experților și verificarea la fața locului că dezbaterile s-au desfășurat în 

condiții bune. La finalul procesului, garanții își vor face publice opiniile cu privire la consultare. Acest 

document va fi pus la dispoziție online pe platforma de participare cetățenească a statului. 

De asemenea, pe platforma de participare cetățenească a statului vor fi publicate următoarele documente: 

sintezele celor 18 conferințe regionale, documentul de sinteză a tuturor schimbărilor indicate în cadrul 

conferințelor regionale, o sinteză a conferinței naționale și raportul final prezentat guvernului. 
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4. O dezbatere deschisă fără o tematică impusă 

În cadrul acestei consultări naționale, cetățenilor participanți li s-a adresat o singură întrebare: „Ca 

cetățeni francezi, ce schimbări doriți pentru Europa?” 

Ca urmare a activității desfășurate și a metodologiei puse în aplicare, cetățenii au putut hotărî ei înșiși 

cum să abordeze schimbările dorite fără a fi constrânși de un anumit subiect sau de un cadru normativ 

prealabil. 

Astfel, intenția era de a le da participanților la conferințele regionale libertate deplină în ceea ce privește 

subiectele pe care doreau să le abordeze. Prin urmare, pentru componenta națională a Conferinței privind 

viitorul Europei Ministerul Europei și afacerilor externe a ales să dezvolte o abordare care să fie 

complementară exercițiului european, structurată în jurul a nouă teme: schimbări climatice și mediu; 

sănătate; o economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă; UE în lume; valori și drepturi, 

statul de drept, securitate; transformare digitală; democrația europeană; migrație; educație, cultură, tineret 

și sport; alte idei2. 

Temele de discuție în cadrul conferințelor regionale au fost astfel definite de cetățenii înșiși, și nu de 

sponsorul exercițiului. 

5. Expertiză inversă 

Pentru a influența cât mai puțin participanții în procesul de identificare a dezideratelor lor pentru Europa, 

s-a ales să nu se furnizeze în prealabil informații sau expertiză (de exemplu, cu privire la proiectul 

actual al Uniunii Europene, la competențele sale sau la funcționarea instituțiilor), ci să se înceapă cu 

întrebări din partea cetățenilor înșiși. Această abordare metodologică se bazează pe principiul „expertizei 

inverse”, potrivit căruia reflecția colectivă se bazează pe experiențele și opiniile cetățenilor, care 

adresează apoi întrebări experților pentru a le sprijini discuțiile și a le consolida ipotezele de lucru. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv, au fost mobilizați experți (trei în medie) în diferite regiuni, în special 

din mediul academic și din centrele de informare Europe Direct din teritoriile respective. Aceștia au fost 

prezenți sâmbăta și duminica pentru a răspunde la întrebările cetățenilor, intervenind doar la cererea 

acestora. De asemenea, au putut fi contactați verificatori ai veridicității informațiilor (fact checkers) 

pentru a verifica rapid întrebările faptice adresate de cetățeni. 

La conferința națională de sinteză de la CESE, în cadrul grupurilor de lucru au fost prezenți 19 experți la 

nivel înalt din mediul academic, grupuri de reflecție și personal din corpul diplomatic. Acești experți au 

însoțit grupurile pe parcursul weekendului, permițându-le să aprofundeze schimbările identificate în 

regiuni. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Colegialitate și guvernanță agilă 

Întregul proces a fost elaborat în comun de Ministerul Europei și afacerilor externe (MEAE), sprijinit, 

în ceea ce privește strategia participativă, de Centrul interministerial pentru participarea cetățenilor 

(CIPC) din cadrul Direcției interministeriale pentru transformare publică (DITP) și de ministerul 

responsabil cu relațiile cu Parlamentul și cu participarea cetățenilor (MRPC). Procesul a fost pus în 

aplicare de un consorțiu format din Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques și Harris Interactive, 

responsabil pentru coordonarea procesului, moderarea conferințelor, selectarea prin tragere la sorți a 

cetățenilor și redactarea rapoartelor și sintezelor, în colaborare cu prefecturile regionale în ceea ce 

privește organizarea locală a conferințelor regionale. 

A fost instituită o guvernanță specifică constând dintr-o echipă de proiect condusă de MEAE și formată 

din CIPC, MRPC și consorțiu. 

7. Datoria de monitorizare și coerența cu exercițiul european 

În cadrul conferinței naționale au fost anunțate mai multe elemente componente ale datoriei de 

monitorizare care le revine instituțiilor franceze la finalul exercițiului desfășurat pentru Conferința 

privind viitorul Europei: 

- punerea la dispoziție a tuturor informațiilor privind consultarea, a prezentului document și a 

rapoartelor de sinteză ale conferințelor regionale și naționale, în mod transparent și accesibil 

tuturor, pe noua platformă de participare cetățenească lansată cu ocazia prezentării raportului 

final către guvern; 

- organizarea unui eveniment de prezentare către guvern a raportului final al componentei 

naționale a Conferinței privind viitorul Europei, în noiembrie 2021; 

- înființarea unui comitet de monitorizare cetățenesc pentru a se asigura că acțiunile întreprinse 

sunt în concordanță cu propunerile formulate. Acest comitet va fi alcătuit din 15 cetățeni, și 

anume 14 participanți la conferințele regionale și un participant la consultarea „Parole aux 

Jeunes”; 

- prezentarea contribuției franceze la Conferința privind viitorul Europei către instituțiile 

europene în ianuarie 2022; 
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Propunerile cetățenilor francezi vor fi supuse reflecției colective a statelor membre și a instituțiilor 

europene. Fiind țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 

2022, Franța va avea sarcina de a fi vocea cetățenilor săi, încercând totodată să obțină o poziție comună 

la nivel european. 
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Prima parte: prezentarea rezultatelor conferințelor 

regionale privind viitorul Europei 

La fiecare dintre cele 18 conferințe regionale, cetățenii și-au exprimat, individual și apoi în grupuri, 

dezideratele lor pentru Europa anului 2035. În fiecare regiune s-au formulat între trei și opt grupuri de 

deziderate, ajungându-se la un număr total de 101 viziuni pentru Europa pe întreg teritoriul Franței. 

Apoi, cetățenii au formulat schimbările pe care le-au considerat necesare pentru a ca Europa dorită să 

devină realitate, apoi le-au ilustrat cu acțiuni concrete. Prin acest proces au fost obținute în total 515 

schimbări și 1 301 acțiuni concrete în toată Franța. 

În săptămânile dintre conferințele regionale și conferința națională, echipa de proiect a lucrat la 

repartizarea celor 515 schimbări în grupuri coerente. Toate schimbările indicate la nivel regional au fost 

supuse unei analize lexicologice și au fost grupate atunci când intenția lor de bază părea similară sau 

apropiată, astfel încât să se instituie grupuri de lucru pentru conferința națională care să împărtășească 

aceleași deziderate pentru Europa. În cele din urmă, schimbările identificate în regiuni au fost grupate 

în 14 deziderate distincte pentru Europa. 
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a) Clasamentul celor 14 deziderate pentru Europa 

La sfârșitul fiecărei conferințe regionale, cetățenii participanți au votat să își exprime sprijinul pentru 

schimbările identificate de diferitele grupuri de lucru. 

Pe baza grupărilor realizate înainte de conferința națională de sinteză, este posibil să se stabilească – 

datorită voturilor privind schimbările din fiecare regiune – dezideratele pentru Europa care au întrunit cea 

mai largă susținere din partea cetățenilor. Astfel, dezideratele „o Europă care plasează educația în prim 

plan” și „o Europă mai apropiată și accesibilă” au fost în topul preferințelor, schimbările fiind sprijinite, 

în medie, de 56 % dintre cetățeni în cadrul conferințelor regionale. 

 

Clasamentul dezideratelor pentru Europa în funcție de popularitate 
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b. Prezentarea celor 14 schimbări prioritare necesare identificate în urma conferinței 

naționale 

Cu ocazia conferinței naționale de sinteză, cei 100 de cetățeni participanți au lucrat la unul dintre cele 14 

grupuri de deziderate identificate. La încheierea lucrărilor, fiecare grup a ales, ca ilustrare a viziunii sale 

asupra Europei, o schimbare prioritară care ar trebui pusă în practică până în 2035. Aceste 14 

schimbări prioritare au fost apoi supuse votului celor 100 de cetățeni în ultima zi a conferinței naționale. 

Rezultatul acestui vot este prezentat mai jos, în ordine descrescătoare, în funcție de numărul de voturi 

obținute de fiecare schimbare. 

Cea mai populară schimbare sub aspectul numărului de voturi exprimate de cei 100 de cetățeni 

participanți la conferința națională este „Cultivarea cumpătării energetice pentru a se consuma mai puțin, 

punându-se capăt risipei”. 
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Pentru fiecare schimbare prioritară, cetățenii din grupul în cauză au oferit o definiție a schimbării, au 

propus acțiuni concrete de întreprins pentru punerea în practică a acesteia și au stabilit criteriile de reușită 

în perspectiva anului 2035.  
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Schimbarea 1 – Cultivarea cumpătării energetice pentru a se consuma mai 

puțin, punându-se capăt risipei 

Deziderat asociat privind Europa: o Europă angajată în confruntarea cu provocările climatice și de 

mediu 

 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: avântul energiei din surse regenerabile, reducerea consumului de energie 

Această schimbare își propune să încurajeze reducerea consumului de energie în Europa și avântul 

energiei din surse regenerabile. Statutul prioritar conferit acesteia de cetățeni reflectă dorința lor de a 

mobiliza Europa și pe locuitorii săi să adopte o poziție fermă în fața provocărilor climatice și de mediu. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Această schimbare capătă un caracter concret prin dezvoltarea unor programe ambițioase de cercetare 

privind energia din surse regenerabile și prin introducerea de fonduri europene de investiții care să 

dețină participații directe în întreprinderile de resort. 

Din punctul de vedere al cetățenilor, această schimbare ar fi considerată o reușită dacă s-ar stabili 

obiective obligatorii de reducere a consumului de energie și indicatori-cheie de cumpătare, cum ar fi 

reducerea parcului auto european sau a consumului de carne. Ambiția este, de asemenea, de a se reuși 

introducerea unor cote de consum pentru fiecare sector, ținându-se seama de fluctuațiile consumului 

întreprinderilor și respectându-se confidențialitatea datelor acestora. 
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Schimbarea 2 – Consolidarea apărării și securității comune a Uniunii 

Europene 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă puternică pe scena mondială  

 

 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: armata europeană, autonomia strategică 

Această schimbare este în concordanță cu dorința unanimă a cetățenilor de a se ajunge la autonomie în 

materie de apărare și de securitate în Europa, astfel încât să nu se depindă de puterile străine. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Din punctul de vedere al cetățenilor, această schimbare ar fi considerată o reușită dacă s-ar desemna un 

comisar european responsabil pentru apărare și securitate. 

În domeniul apărării, crearea unei armate permanente, cu capacitate de reacție și care să poată interveni 

peste tot în lume, ar permite Europei să își protejeze frontierele și să intervină, dacă este cazul, la cererea 

unor țări terțe. 

În ceea ce privește securitatea, Europa ar trebui, în opinia cetățenilor, să garanteze securitatea 

aprovizionării și să își protejeze cercetarea strategică în sectoare prioritare, precum sectorul spațial, 

securitatea cibernetică, sectorul medical și mediul. O mai bună protecție a frontierelor externe ar trebui, 

totodată, să conducă la împiedicarea imigrației ilegale și a traficului de diverse tipuri. 
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Schimbarea 3 – Promovarea performanței economice colective printr-o 

industrie autonomă, competitivă și valorificată de Uniunea Europeană 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă care își apără interesele 

 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: preferința pentru ceea ce este european, protecția know-how-ului, crearea unor campioni 

europeni 

Această schimbare are un triplu obiectiv: consolidarea unei politici care să promoveze „preferința 

pentru ceea ce este european” în Uniune, garantarea protecției bunurilor și know-how-ului cu 

caracter esențial și crearea unor „campioni europeni”. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Atingerea acestor obiective presupune, în primul rând, punerea în aplicare a unei politici care să 

promoveze „preferința pentru ceea ce este european” în contextul cererilor de oferte și introducerea 

unei taxe pe dioxid de carbon la importuri. 

Protecția know-how-ului s-ar înfăptui printr-un control sporit al preluărilor și al investițiilor străine, 

precum și prin dezvoltarea ajutorului pentru relocalizare. 

Nu în ultimul rând, crearea unor „campioni europeni” înseamnă încurajarea alianțelor industriale 

europene în sectoarele strategice și stimularea investițiilor publice cu capital de risc. 

Din punctul de vedere al cetățenilor, această schimbare ar fi considerată o reușită dacă are loc o 

dezvoltare a alianțelor industriale europene în sectoare-cheie, o creștere a numărului de relocalizări de 

întreprinderi și o îmbunătățire a balanței comerciale. 
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Schimbarea 4 – Organizarea puterii cetățenești pe mai multe niveluri: 

participare, decizii, control 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă mai democratică 

 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: creșterea prezenței la vot, barometrul european al satisfacției, generalizarea 

consultărilor cu cetățenii 

Prin această schimbare, cetățenii propun articularea unei „experiențe civice depline” pentru europeni, 

prin creșterea implicării acestora în toate etapele procesului decizional. Aceasta reflectă voința 

cetățenilor de a-și face auzită vocea și de a influența politicile publice care le afectează viața de zi cu zi. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Pentru cetățeni, prioritatea este de a dezvolta și de a permanentiza inițiativele de participare a cetățenilor. 

În acest scop, ar putea fi utilizate mai multe pârghii: crearea unei camere consultative permanente, 

consfințirea puterii cetățenești în tratatele europene sau crearea unei mărci prin care să se certifice 

legile care au făcut obiectul unei consultări cetățenești. 

Această schimbare ar fi considerată o reușită dacă ar avea loc îmbunătățirea unor indicatori precum 

prezența la vot, interesul pentru Uniunea Europeană și încrederea în aceasta, precum și frecvența 

consultării site-urilor web europene. Mai sunt considerate indicatori ai reușitei și creșterea numărului 

de decizii luate în urma unei consultări cetățenești ori recurgerea sporită la inițiativele cetățenești 

europene (ICE). 

  



 

 

  

Contribuția cetățenească la Conferința privind viitorul Europei 27 

Schimbarea 5 – Aspirația către o federație a statelor Europei înzestrată cu 

competențe puternice în domenii de interes comun 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă mai unită 

 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: unificare instituțională, președinte ales, sporirea competențelor UE 

Această schimbare reflectă ambiția cetățenilor de a unifica instituțiile politice europene. Modelul 

preconizat este cel al unei federații de state, cu scopul de a spori competențele partajate sau exclusive 

ale Uniunii Europene, fără însă a se merge în direcția unui stat federal. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Pe plan intern, această schimbare ar putea implica stimularea participării cetățenești, crearea de 

ministere pentru Europa în cadrul statelor membre și, pe termen mai lung, alegerea președintelui 

Comisiei Europene prin vot universal. 

Pe plan extern, creșterea impactului vocii europene în străinătate s-ar putea produce dacă aceasta ar fi 

personificată de un reprezentant unic al Europei pe scena internațională. 

Federația de state în cauză ar beneficia, totodată, de un buget european majorat, existând ambiția ca 

acesta să ajungă la 10 % din PIB (față de 2 % în prezent). 
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Schimbarea 6 – Propunerea unor programe de schimb de-a lungul vieții 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă care plasează educația în prim plan 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: schimburi școlare, Erasmus 

Această schimbare, care a întrunit un sprijin aproape unanim, reflectă importanța pe care o acordă 

cetățenii întâlnirilor și experiențelor de viață acumulate în străinătate, văzute drept un catalizator puternic 

al sentimentului european. Ambiția avută în vedere este de a se trece de la „o cunoaștere la nivel pur 

academic la o percepere interiorizată, trăită și plină de sensibilitate a Europei”, precum și de a înțelege 

educația, în sens larg, ca însemnând un efort de formare pe tot parcursul vieții. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Succesul unei astfel de schimbări ține, în principal, de introducerea unei oferte de mobilitate extinsă, 

care să includă, printre altele, schimburile școlare, înfrățirile, călătoriile și mobilitatea profesională. Din 

punctul de vedere al cetățenilor, această ofertă trebuie să fie accesibilă tuturor, în special persoanelor cu 

resurse limitate sau cu handicap. De exemplu, programul Erasmus ar putea fi deschis tuturor europenilor, 

fără limite de vârstă sau de resurse. Aceste programe trebuie să fie concepute pentru a fi diverse, 

incluzive și accesibile, cu proceduri administrative simplificate. 

În afară de mobilitate, a fost menționată, de asemenea, importanța stabilirii unor punți între sistemele 

de învățământ (echivalarea diplomelor etc.) și a sporirii atractivității Europei, pentru a se evita pierderea 

talentelor prin strămutarea lor în străinătate. 
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Schimbarea 7 – Dialogul culturilor europene prin manifestații și evenimente 

unificatoare 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă cu identități și culturi care intră în dialog 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: festivalul european, ziua europeană de sărbătoare, expoziția universală a Europei 

Ambiția acestei schimbări este de a zămisli și de a insufla viață unui spirit european cu ajutorul 

experiențelor comune, al evenimentelor și manifestărilor festive. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Evenimentele imaginate de cetățeni se doresc ludice, unificatoare și populare, pentru ca la acestea să 

poată participa cât mai multe persoane cu putință. În acest scop, ele ar trebui să mobilizeze toate 

categoriile de public (mai ales copiii, publicul școlar, tinerii și studenții Erasmus) și să se desfășoare în 

locuri diverse (centre de îngrijire pentru vârstnici, școli, administrații publice, închisori etc.). 

Două evenimente, mai ales, au fost avute în vedere pentru a-i mobiliza pe europeni: o expoziție 

universală a Europei, în cadrul căreia ar urma să fie reprezentate toate statele membre, și o regândire a 

Zilei Europei, care se sărbătorește pe 9 mai, și care ar urma să includă și un eveniment pedagogic, astfel 

încât „să nu uităm pacea pe care o asigură Europa și valorile sale”. Concomitent, reprezentanți europeni 

s-ar putea întâlni cu elevii de pe continent, în școlile lor, pentru a consolida apropierea față de Europa și 

înțelegerea sa de către cetățeni de la cea mai fragedă vârstă. 
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Schimbarea 8 – Armonizarea sistemelor de sănătate și garantarea unei 

sănătăți accesibile pentru toți europenii printr-o politică comună în domeniul 

sănătății 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă solidară, care protejează 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: acoperire universală pentru serviciile de sănătate, armonizarea serviciilor medicale 

decontate, sănătatea ca drept fundamental 

Pentru a asigura accesul tuturor europenilor la serviciile de sănătate și pentru a răspunde „nevoii de 

protecție și de solidaritate”, a fost propus, în unanimitate, un sistem de sănătate supranațional. Acesta 

s-ar baza pe o finanțare echitabilă din partea statelor membre și ar folosi drept model cele mai bune 

sisteme ale Uniunii. O astfel de schimbare reflectă dorința cetățenilor de a vedea cum Europa își asumă 

un rol mai activ în protejarea locuitorilor săi, în special în domeniul sănătății, unde acțiunile întreprinse 

până în prezent sunt considerate prea timide. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Pentru a pune în practică această schimbare, principiul unui sistem de asigurări sociale europene 

universale a fost aprobat de majoritatea participanților. Cu toate acestea, nu a fost posibil să se decidă 

asupra modului în care acest sistem ar putea fi pus în aplicare. În timp ce unii se declară în favoarea 

„centralizării datelor, astfel încât lucrătorii [europeni] din domeniul asistenței medicale să aibă acces la 

toate antecedentele medicale ale pacientului”, alții, dimpotrivă, percep această măsură drept „o privare 

suplimentară de libertate și un sistem de control”. 

Cu toate acestea, transparența și armonizarea normelor în materie pe întregul continent, precum și 

conceperea unui Plan european pentru sănătate au fost identificate drept condiții prealabile necesare 

pentru ca orice transformare semnificativă să aibă loc. 
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Schimbarea 9 – Dezvoltarea și coordonarea la nivel european a filierelor 

strategice pentru a ne asigura suveranitatea 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă competitivă și inovatoare 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: crearea unor campioni europeni, controlul investițiilor străine, autonomia digitală și 

energetică 

Dirijarea de la nivel european a sectoarelor considerate strategice, precum sănătatea, aprovizionarea cu 

alimente, energia, sectorul digital, apărarea, transporturile și noile materiale, răspunde nevoii de 

suveranitate identificate de cetățeni. Această dirijare ar limita concurența între întreprinderile europene, 

ar încuraja apariția unor campioni continentali și ar conduce la reindustrializarea Europei prin 

practicarea unei preferințe pentru ceea ce este european. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Pentru a se ajunge la această suveranitate, o autoritate europeană ar putea fi însărcinată cu dirijarea 

sectoarelor respective, având rolul de a elibera autorizații de preluare a întreprinderilor europene de către 

concurenți străini și de a veghea ca produsele importate să respecte aceleași standarde ca și producția UE. 

Pe termen mediu, între 30 % și 50 % din consumul european în aceste sectoare strategice ar trebui să fie 

asigurat de producția europeană, procentul urmând să crească până la 70 % pe termen lung. 

Îndeplinirea acestor criterii ar asigura autonomia și propagarea modelului industrial european, acesta 

putând fi chiar și exportat. 
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Schimbarea 10 – Îmbunătățirea protejării mediului și a ecosistemelor și 

crearea unor zone protejate în interiorul zonelor urbane, periurbane și rurale 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă care promovează dezvoltarea durabilă 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: urbanizare mai ecologică, respectarea și protecția solului 

Obiectivul urmărit este de a limita impactul negativ al urbanizării asupra solului. Acțiunile ferme ar 

face posibilă limitarea dezastrelor legate de degradarea solului, cum ar fi alunecările de teren, și ar 

îmbunătăți calitatea vieții în zonele urbane, mai ales datorită plantării de arbori. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Au fost propuse acțiuni pe două niveluri: mai întâi, o schimbare de macaz în ceea ce privește noile 

construcții pentru a reduce ritmul impermeabilizării solului, apoi stimularea refacerii solului pentru „a 

da naturii ceea ce îi aparține”. 
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Schimbarea 11 – Crearea unor puncte de contact europene în teritorii, pentru 

a asculta dorințele cetățenilor și a-i consilia 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă mai apropiată și mai accesibilă 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: casele Europei, referent local pentru Europa, acces mai bun la informații 

Obiectivul acestei schimbări este de a oferi răspunsuri concrete la lipsa unei prezențe concrete a 

Uniunii Europene în viața de zi cu zi, invocată de mulți participanți, și de a depune eforturi pentru a 

aduce Europa mai aproape de cetățenii săi. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Pentru a remedia problema distanței dintre UE și cetățeni, ar putea fi desemnat un referent specializat în 

fiecare primărie, care să aibă sarcina de a asculta și de a consilia cetățenii. Informațiile transmise prin 

intermediul acestei persoane de contact ar putea să aibă fie un caracter socioeconomic, vizând în special 

accesul la ajutoarele europene, fie un caracter informativ, vizând, de pildă, rolul lobby-urilor. 

Informațiile furnizate ar fi destinate atât publicului larg, cât și profesioniștilor, urmărindu-se în special 

consilierea IMM-urilor și ajutarea autorilor de proiecte să acceseze fondurile europene. Pe termen lung, 

această schimbare ar putea culmina cu crearea unor spații dedicate Europei, asemănătoare caselor 

Europei deja existente, dar la nivel local, permițând crearea unei rețele teritoriale dense. 

Succesul acestei schimbări ar fi complet dacă fiecare cetățean ar avea cunoștință „de fapt” de existența 

acestui referent și a acestui spațiu de resurse dedicate Europei, care i-ar putea oferi mijloace, ascultare, 

informare și consiliere. 
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Schimbarea 12 – Armonizarea modului de alegere a Parlamentului European 

pentru cele 27 de state și aducerea UE mai aproape de cetățeni prin 

înlocuirea tipului de scrutin actual cu un scrutin uninominal la nivelul 

regiunilor 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă dotată cu o guvernanță mai eficace 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: schimbări instituționale, urmărirea de către cetățeni a evoluției acțiunilor pe tot 

parcursul mandatului 

Această schimbare reflectă dorința cetățenilor de a-și consolida apropierea față de reprezentanții aleși 

și de a urmări acțiunile acestora din urmă pe tot parcursul mandatului lor. Acesta răspunde constatării 

larg răspândite că preocupările cetățenilor nu se concretizează în acțiuni ale reprezentanților aleși în 

Parlamentul European. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Modificarea metodei electorale ar consta într-o unificare a sistemului de vot la nivel european și în 

tranziția de la circumscripțiile electorale naționale la circumscripțiile regionale, care a fost estimată a fi 

posibilă până în 2035. 
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Schimbarea 13 – Definirea unei politici comune care să facă posibilă 

îmbunătățirea primirii și integrării sociale și profesionale a migranților 

(inclusiv a migranților aflați în situație ilegală) 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă garant al respectării drepturilor fundamentale 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: biroul european pentru migrație, garanția unei primiri decente pe tot teritoriul Europei 

Obiectivul acestei schimbări este de a îmbunătăți modul în care migranții sunt primiți în Uniunea 

Europeană, o problemă identificată în unanimitate ca fiind o urgență de către cetățeni. Prin disociere față 

de situația actuală, instituirea unei politici comune, concertate și bazate pe solidaritate în domeniul 

imigrației este percepută ca fiind un vector important al păcii. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

O astfel de schimbare ar fi considerată încununată de succes dacă ar duce la punerea în aplicare 

progresivă a unei politici comune vizând primirea migranților. 

Ar urma ca o inițiativă cetățenească să aducă această chestiune în atenția Comisiei și, pe termen mediu, 

să permită adoptarea unui standard comun care să definească un cadru pentru primirea și integrarea 

socială a migranților. Pe termen lung, acest standard ar fi susținut prin instituirea unui birou european 

specializat în domeniul imigrației și prin recunoașterea politicii în domeniul migrației drept competență 

a Uniunii Europene. 
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Schimbarea 14 – Păstrarea specificului diferitelor regiuni europene 

(etichetele produselor alimentare, producția artizanală, tradițiile), pentru a se 

evita uniformizarea stilurilor de viață și pentru a se asigura trasabilitatea și 

calitatea produselor 

Deziderat asociat privind Europa: O Europă în care primează interesele fiecărui stat 

Ce se încadrează la această schimbare? 

Cuvinte-cheie: etichete europene, valorificarea diversității culturilor și tradițiilor 

Ambiția urmărită de această schimbare este de a conserva diversitatea tradițiilor și a producțiilor 

europene și de a evita uniformizarea stilurilor de viață, care face adesea ținta criticilor la adresa Uniunii 

Europene. 

Care sunt principalele etape și criteriile de reușită? 

Din punctul de vedere al cetățenilor, este vorba mai ales de a face mai accesibilă baza de date existentă 

care regrupează diferitele etichete europene și naționale. În acest scop, se propune crearea unui site web 

„în trei clicuri”: un clic pentru a accesa site-ul, un al doilea clic pentru a afișa harta regiunilor Uniunii 

Europene și un ultim clic pentru a afișa descrierea desfășurată a etichetelor specifice fiecărei regiuni. 

Această schimbare ar fi considerată un succes dacă ar conduce la o îmbunătățire a eforturilor de 

comunicare a realizărilor existente, ceea ce ar genera o mai bună cunoaștere a diversității culturilor 

europene în rândul cetățenilor. 
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Partea a doua: prezentarea rezultatelor consultării „Parole 

aux Jeunes” 

 

Perioada consultării 

de la 9 mai 2021 la 18 iulie 2021 

 

Cifre legate de participare 

50 008 participanți 

2 918 participanți 

338 330 de voturi 

 

Consultarea „Parole aux jeunes” a fost lansată la inițiativa Secretariatului de Stat pentru Afaceri 

Europene. Această consultare are legătură cu Conferința privind viitorul Europei, un exercițiu de 

democrație participativă fără precedent, desfășurat de instituțiile europene, al cărui scop este de a permite 

tuturor cetățenilor europeni să își exprime opiniile cu privire la așteptările pe care le au de la Uniunea 

Europeană. Rezultatele consultării vor informa lucrările Conferinței privind viitorul Europei și ale 

președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene. 

Patru lecții principale 

1. O mobilizare masivă a tinerilor: la consultare au participat peste 50 000 de tineri cetățeni 

francezi, din toate teritoriile. 

2. Cel mai covârșitor consens privește politicile europene de combatere a schimbărilor climatice, 

relocalizarea producției în Europa, revitalizarea democrației europene, ponderea UE în lume 

(economie, cercetare, drepturile omului, diplomație). 
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3. Ideea unei Europe mai puternice și mai unite emană din întreaga consultare și generează 

consens cu privire la mai multe puncte: 

- o Europă mai puternică din punct de vedere economic (mai ales mulțumită relocalizării), pentru a 

ține piept Chinei sau Statelor Unite 

- o Europă diplomatică, cu mai multă greutate pe scena internațională 

- o Europă care este lider mondial în lupta împotriva schimbărilor climatice 

- o Europă a cărei forță unificatoare sunt tinerii 

- o Europă unită în activitatea de cercetare și inovare 

 

4. Totodată, tinerii au susținut patru idei complementare celor ale grupurilor de dezbatere 

cetățenești: 

- o economie europeană responsabilă din punct de vedere social și ecologic 

- o Europă mai conectată din punct de vedere geografic prin calea ferată 

- o Europă mai echitabilă sub aspectul impozitelor 

- acțiuni ferme ale Uniunii Europene pentru promovarea drepturilor femeilor 
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22 de idei sprijinite și 13 idei controversate, integrate în cele 9 tematici ale Conferinței privind 

viitorul Europei 

 

Ideile sprijinite se bazează pe propuneri aprobate de majoritatea participanților la consultare. 

Propunerile sprijinite sunt cele care s-au bucurat de cea mai largă adeziune, cu o medie de 79 % de 

„voturi pentru”. 

 

Ideile controversate se bazează pe propunerile cele mai dezbătute de către participanții la consultare, cu 

un echilibru între voturile pentru și cele împotrivă. Propunerile controversate sunt propunerile cel mai 

intens dezbătute în cadrul consultării, cu o medie de 40 % de „voturi pentru” și 38 % de „voturi 

împotrivă”. 

 

Analiza acestor propuneri a condus la identificarea a 22 de idei sprijinite și a 13 idei controversate. 

Aceste 22 de idei sprijinite și 13 idei controversate au fost repartizate pe 9 direcții, care corespund 

principalelor teme ale Conferinței privind viitorul Europei. 
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Rezumatul ideilor sprijinite și al celor controversate 
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Concluzie 

 

 

 

„Pe scurt, pentru dumneavoastră, Europa în 2035 va trebui să fie...”: 

 

 

 

 

Răspunsul oferit de cetățenii participanți la conferința națională la întrebarea finală: 

„Pe scurt, pentru dumneavoastră, Europa în 2035 va trebui să fie...” 

 

 

 


