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Prin Conferința privind viitorul Europei, Parlamentul 

European, Consiliul și Comisia Europeană au oferit 

cetățenilor europeni din toate cele 27 de state membre 

ocazia de a intra într-o dezbatere privind provocările și 

prioritățile Europei, în scopul de a crea împreună o 

Europă pregătită pentru viitor. Ca parte a procesului 

aferent conferinței, la 19 aprilie 2021 a fost lansată o 

platformă digitală multilingvă (denumită în continuare 

„platforma” - futureu.europa.eu), care va rămâne 

online pe parcursul lucrărilor conferinței. 

Platforma este o componentă-cheie a conferinței; ea 

oferă fiecărui cetățean al UE șansa de a participa în 

oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Cetățenii 

își pot prezenta ideile, pot sprijini ideile altor persoane 

și pot formula comentarii cu privire la acestea. 

Platforma este, de asemenea, locul în care toată 

lumea poate face schimb de informații cu privire la 

evenimentele organizate în cadrul conferinței și poate 

prezenta rezultatele acestora. Toate contribuțiile de pe 

platformă sunt colectate și analizate și servesc drept 

contribuție la activitatea grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni și a adunării plenare a conferinței. 

Scopul prezentului raport este de a oferi o primă 

imagine de ansamblu asupra contribuțiilor cetățenilor 

pe platformă, în special pentru pregătirea grupurilor de 

dezbatere ale cetățenilor europeni, care își vor începe 

activitatea de la jumătatea lunii septembrie. El 

cuprinde constatări privind contribuțiile din cursul unei 

prime perioade cuprinse între 19 aprilie și 2 august 

2021. 

Având în vedere stadiul incipient al conferinței, aceste 

constatări nu pot fi considerate în niciun caz drept 

predicții ale rezultatului discuțiilor din cadrul 

1. Introducere 

https://futureu.europa.eu/
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platformei. În săptămânile și lunile următoare, pe 

măsură ce pe platformă se adaugă noi contribuții, vor 

fi puse la dispoziție rapoarte și sinteze ulterioare ale 

contribuțiilor. 

La lectura acestui raport, este, de asemenea, 

important să se țină seama de faptul că contribuțiile de 

pe platformă reprezintă punctele de vedere ale 

participanților respectivi și nu ar trebui considerate ca 

reprezentând punctele de vedere ale cetățenilor 

europeni în ansamblu. Ele vor face obiectul unor 

discuții și evaluări suplimentare în cadrul grupurilor de 

dezbatere ale cetățenilor europeni și al adunării 

plenare a conferinței. 

Rezultatele analizei sunt prezentate în raport în funcție 
de subiectele definite pe platformă: 

‒ Schimbări climatice și mediu 

‒ Sănătate 

‒ O economie mai puternică, justiție socială și 
locuri de muncă 

‒ UE în lume 

‒ Valori și drepturi, statul de drept, securitate 

‒ Transformarea digitală 

‒ Democrație europeană 

‒ Migrație 

‒ Educație, cultură, tineret și sport 

Având în vedere activitatea viitoare a grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor europeni, ideile menționate 
pe platformă la rubrica „Alte idei” au fost distribuite la 
una dintre cele nouă teme menționate mai sus sau la 
o serie de subiecte în cazul chestiunilor transversale. 
Pentru fiecare subiect, se oferă o prezentare generală 
a grupării tematice a ideilor și evenimentelor propuse, 
pe teme și subteme. O hartă conceptuală oferă o 
reprezentare vizuală a analizei conținutului pentru 
fiecare subiect, pe teme și subteme. 

 

Notă privind metodologia 

Prezentul raport se axează în principal pe o 
analiză calitativă a contribuțiilor de pe platformă. 
Analiza se efectuează pe baza ideilor și a 
comentariilor participanților, pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra conținutului 
platformei. În practică, în cadrul fiecărui subiect, o 
echipă de cercetare a realizat o analiză de text 
necomputerizată și o grupare a ideilor propuse, cu 
ajutorul unui instrument de grupare asistată de 
calculator. Ulterior, a fost pregătită o sinteză a 
temelor comune și a eventualelor subteme. Analiza 
în vederea grupării pe teme și subteme are loc în 
cadrul subiectelor predefinite. Aceasta înseamnă 
că ideile cu caracter transversal sau ideile 
prezentate de participanți în cadrul mai multor 
subiecte sau la rubrica „Alte idei” pot apărea de mai 
multe ori în prezentul raport în cadrul subiectelor 
relevante. Această abordare a fost aleasă astfel 
încât să ofere o perspectivă de ansamblu asupra 
fiecărui subiect al conferinței.  

Gruparea ideilor pe teme și subteme nu redă 
volumul de idei sau de comentarii formulate în 
legătură cu subiectul respectiv. În consecință, și 
chestiunile semnalate de un număr mic de 
participanți figurează în această analiză dacă oferă 
o nouă perspectivă în comparație cu cea a altor 
participanți. Scopul este de a furniza o imagine de 
ansamblu asupra întregii game și diversități a 
ideilor propuse în prezent pe platformă, mai 
degrabă decât de a pune accentul pe sprijinul 
relativ întrunit de anumite idei sau pe amploarea 
temelor și subtemelor identificate în această etapă.  

Cu toate acestea, sunt menționate elemente 
cantitative (numărul de idei, comentarii, aprecieri, 
evenimente) pentru a reflecta stadiul actual al 
discuțiilor de pe platformă, inclusiv un nivel ridicat 
al interesului pentru anumite idei sau al 
dezbaterilor cu privire la acestea. 

Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că în analiza 
furnizată în prezentul raport, termenul 
„contribuții” se referă la o combinație de idei, 
comentarii și evenimente, iar „interacțiuni” la o 
combinație de idei și comentarii. 

Detalii suplimentare privind abordarea 

metodologică sunt prezentate în anexa II. 
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Prezentul raport sintetizează activitatea platformei 
digitale multilingve a Conferinței privind viitorul 
Europei, de la lansarea acesteia până la 2 august 
2021. 

În această perioadă, pe platformă au fost înregistrate 
19 679 de contribuții, cu 6 115 idei, 11 879 de 
comentarii și 1 685 de evenimente, referitoare la toate 
cele zece subiecte. Se poate observa o intensificare 
clară a activității în jurul Zilei Europei (9 mai). 

Subiectele „Democrație europeană” și „Schimbări 
climatice” au atras de departe cel mai mare volum de 
contribuții în această primă perioadă, urmate de 
subiectul deschis „Alte idei”. S-a înregistrat activitate 
din toate țările UE. În ceea ce privește profilul 
participanților, reprezentarea grupurilor de vârstă este 
destul de diversificată, persoanele cu vârste cuprinse 
între 25 și 39 de ani fiind cele mai active. Aproximativ 
63 % dintre participanți s-au identificat ca fiind bărbați, 
iar 15 % ca femei. Cu toate acestea, aproximativ o 

cincime dintre participanți nu au furnizat informații cu 
privire la genul lor. În acest sens, ar trebui subliniat 
faptul că pe platformă pot contribui și organizații. 

Schimbări climatice 
și mediu 

Participanții evidențiază schimbările climatice și 
efectele acestora, precum și numeroasele provocări 
de mediu și solicită măsuri concrete pentru a le 
aborda. Ideile pot fi grupate tematic după cum 
urmează: 

‒ Poluarea este definită drept o sursă majoră de 
presiune asupra mediului. Participanții 
sugerează măsuri vizând combaterea 
emisiilor globale de carbon, a poluării apei și 
a poluării luminoase; 

2. Sinteză  
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‒ Transporturile sunt identificate ca fiind o sursă 
majoră de poluare de către participanți, care 
doresc introducerea de măsuri pentru a 
încuraja dezvoltarea și utilizarea unor 
mijloace de transport alternative și ecologice. 
În acest context sunt discutate diferite formate 
ale transportului public; 

‒ În cadrul temei agriculturii, o subtemă 
puternică o reprezintă apelul de a se renunța 
la utilizarea pesticidelor. Alte măsuri legate de 
mediu includ promovarea agriculturii locale, a 
biodiversității, a alimentației vegetariene sau 
vegane și a prețurilor echitabile pentru 
fermieri; 

‒ În cadrul temei consumului, participanții 
solicită măsuri mai ferme pentru a aborda 
problema deșeurilor, care să vizeze atât 
producătorii, cât și consumatorii. În plus, ei cer 
măsuri de promovare a unui consum mai 
durabil în diverse sectoare, de la turism la 
modă și până la aparate electronice; 

‒ Stoparea subvențiilor care dăunează mediului 
și propunerea unei taxe de durabilitate; 

‒ Promovarea surselor alternative de energie și 
investițiile în acestea. 

 
Sănătate 

Subiectul sănătății include o gamă largă de teme. 
Participanții solicită o mai mare armonizare și 
integrare, printre altele fiind influențați de experiența 
pandemiei de COVID-19 și de impactul acesteia. 
Principalele teme sunt: 

‒ Intensificarea cooperării sau chiar 
consolidarea sistemului de sănătate al UE, 
asigurând accesul tuturor la asistență 
medicală; 

‒ Necesitatea inovării și a investițiilor coordonate 
la nivelul UE în cercetarea în domeniul 
sănătății, în special având în vedere profilul 
demografic în curs de îmbătrânire al UE; 

‒ Mijloace și măsuri de promovare a educației 
în domeniul sănătății, a unor stiluri de viață și 
a unor alimentații sănătoase, precum și o 
abordare în materie de sănătate publică cu 
caracter preventiv mai pronunțat; O evaluare 
a impactului COVID-19 și învățămintele care 
trebuie desprinse. 

 
O economie mai 
puternică, justiție 

socială și locuri de muncă 

Participanții subliniază că este important ca Europa să 
devină mai incluzivă și mai justă din punct de vedere 
social, în special în contextul pandemiei de COVID-19. 
În plus, participanții consideră că bunăstarea 
diferitelor grupuri de persoane, mai ales a celor mai 
dezavantajate, este esențială pentru funcționarea cu 
succes a UE și pentru creșterea în continuare a 
acesteia. Cele mai marcante teme dezbătute în cadrul 
acestui subiect sunt: 

‒ Diverse formate de impozitare pentru o 
economie echitabilă și incluzivă, cum ar fi 
măsuri fiscale menite să asigure o concurență 
loială între întreprinderi, taxe de mediu și o 
impozitare minimă la nivelul UE pentru a 
contracara paradisurile fiscale; 

‒ Participanții consideră că măsurile de 
securitate socială sunt importante pentru 
realizarea justiției sociale. Venitul de bază 
necondiționat este ideea cel mai des 
discutată; 

‒ Sugestii pentru construirea unei Europe mai 
incluzive și mai juste din punct de vedere 
social, în conformitate cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, ca, de exemplu, măsuri de 
protecție socială, eliminarea diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați, drepturile și 
reprezentarea persoanelor LGBTI; 

‒ O politică fiscală comună cu o reformă 
bugetară europeană pentru un viitor european 
mai unit, care să includă mai multe resurse 
proprii ale UE sau un buget independent de 
statele membre; 

‒ Redresarea economică, inclusiv preocupări 
legate de creșterea datoriei publice în UE, 
discuții privind rolul Băncii Centrale Europene, 
cereri de revizuire a Pactului de stabilitate și 
de creștere și de extindere a fondului de 
redresare, precum și privind sprijinul pentru 
producția locală și consumul local în vederea 
stimulării economiei UE; 

‒ Condiții de muncă cu norme mai clare pentru 
munca la domiciliu (și, de asemenea, pentru 
munca din străinătate), săptămâni de lucru 
mai scurte, interzicerea stagiilor 
neremunerate; 

‒ Măsuri specifice pentru a facilita și mai mult 
mobilitatea forței de muncă în cadrul UE și 
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pentru a consolida drepturile cetățenilor 
europeni mobili; 

‒ Stimularea creșterii numărului de locuri de 
muncă prin investiții în inovare, educație și 
cercetare-dezvoltare. 

 

UE în lume 

În general, participanții solicită o prezență mai 
puternică a UE pe scena politică mondială, atât în 
politica sa de vecinătate, precum și în relațiile cu, de 
exemplu, țările din Africa și America Latină. 
Participanții la platformă consideră că UE ar trebui să 
fie mai îndrăzneață în exercitarea atât a puterii blânde, 
cât și a puterii dure. Printre idei se numără: 

‒ O poziție mai asertivă în materie de politică 
externă, cu diferite mijloace și mecanisme, 
pentru ca UE să fie apreciată și luată în serios 
pe scena politică mondială; acest lucru 
include exercitarea puterii blânde, în calitate 
de partizan al multilateralismului, dar și a 
puterii dure, numeroase discuții vizând o 
politică de apărare comună pentru a putea 
interveni, dar și pentru a descuraja și a 
constitui o putere geopolitică în raport cu alte 
puteri mondiale; 

‒ Înființarea unei armate a UE; 

‒ Acțiuni, astfel încât UE să fie percepută, 
împreună cu instituțiile UE, drept un actor 
unitar pe scena politică mondială; o prezență 
mai vizibilă, statele membre încetând 
concurența internă între ele. Această idee se 
corelează cu apelul, la fel de intens discutat la 
alte capitole, privind o Europă federală; și 

‒ O politică externă comună, inclusiv 
competențe sporite pentru Parlamentul 
European și regândirea regulii unanimității. 

Valori și drepturi, 
statul de drept, 
securitate 

O proporție semnificativă a interacțiunilor cu privire la 
acest subiect se referă la ceea ce este descris drept 
„pericolele ascensiunii democrațiilor iliberale” în cadrul 
UE și nevoia de a proteja valorile UE. Principalele 
teme și idei sunt următoarele: 

‒ Un grup de participanți se concentrează 
asupra a ceea ce constituie valorile UE, cu 
apeluri pentru o mai mare egalitate de gen și 
discuții cu privire la rolul valorilor creștine; 

‒ Protecția vieții private în mediul tehnologic 
aflat în schimbare rapidă este adesea 
menționată, ca și necesitatea de a reveni la 
normalitate de îndată ce situația COVID-19 o 
va permite. Se înregistrează, de asemenea, 
apeluri pentru o mai bună protecție a 
persoanelor LGBTI și pentru asumarea rolului 
de lider în ceea ce privește protejarea 
drepturilor animalelor; 

‒ Sunt formulate mai multe sugestii concrete cu 
privire la modul de îmbunătățire a protecției 
valorilor UE și a statului de drept în UE, 
precum și a drepturilor omului în general; 

‒ În cadrul temei privind securitatea, o serie de 
participanți discută ideea unei armate a UE și 
se pune problema necesității unei cooperări 
mai strânse în materie de securitate internă. 

 
Transformarea 
digitală 

În general, participanții subliniază importanța facilitării 
și a realizării transformării digitale într-o gamă largă de 
domenii, de la economie la sănătate. Cu toate 
acestea, ei evidențiază totodată o serie de provocări 
legate de transformarea digitală, cum ar fi 
considerentele etice, deficiențele GPDR și 
amenințările cibernetice. Principalele teme sunt: 

‒ Digitalizarea economiei, cu măsuri legate de 
criptomonede și solicitarea unei monede euro 
digitale; 

‒ Mijloace și măsuri de sprijinire a inovării 
digitale, cum ar fi inteligența artificială și 
îmbunătățirea suveranității digitale. Aici se 
încadrează o varietate de subteme: procese 
de fabricație durabile, mijloace și platforme de 
comunicare socială care să respecte 
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standardele UE în materie de viață privată și, 
mai larg, construirea unui ecosistem digital 
european care să fie competitiv și deschis 
către lume, dar să fie totodată sigur și să 
respecte viața privată; 

‒ Competențe digitale pentru angajați și sprijin 
acordat întreprinderilor în vederea adaptării la 
tranziția digitală; 

‒ O armată cibernetică care să apere UE 
împotriva amenințărilor cibernetice; 

‒ Folosirea în mai mare măsură a votului prin 
internet pentru a face votul mai accesibil, în 
special în contextul pandemiei. Pe de altă 
parte, unii comentatori solicită prudență în 
acest domeniu; 

‒ Confidențialitatea datelor în mediul digital; 

‒ Investiții în educația digitală și în sănătatea 
digitală pentru a promova o utilizare 
sănătoasă și conștientă a tehnologiei. 

 

 

Democrație 
europeană 

Ideile din cadrul acestui subiect acoperă o mare 
diversitate de aspecte. Participanții solicită o 
restructurare a instituțiilor europene sau chiar o 
federalizare a Uniunii Europene. O serie de sugestii 
vizează o mai mare participare și implicare a 
cetățenilor. Cele mai marcante teme sunt: 

‒ Subiectul federalizării UE este abordat în mod 
frecvent, acesta fiind, de asemenea, prezent 
și în cadrul altor subiecte ale platformei. Unii 
participanți pledează pentru descentralizare, 
cu competențe sporite pentru statele membre; 

‒ Sunt propuse reforme instituționale, cu scopul 
de a face instituțiile UE mai eficiente și mai 
transparente și de a le aduce mai aproape de 
cetățeni. Contribuțiile sugerează cel mai 
frecvent votul cu majoritate calificată mai 
degrabă decât unanimitatea în Consiliu și un 
rol mai important pentru Parlamentul 
European; 

‒ Mecanisme de îmbunătățire a participării 
cetățenilor UE, prin alegerea unui președinte 
al UE, liste transnaționale ale partidelor pentru 
alegerile pentru Parlamentul European sau 
campanii transnaționale. Sunt propuse și alte 
măsuri pentru a integra în mod structural în 

guvernanța UE consultarea și participarea 
cetățenilor; 

‒ Mecanisme și mijloace pentru îmbunătățirea 
contactului cu cetățenii UE și pentru a asigura 
faptul că aceștia sunt mai conectați și mai bine 
informați cu privire la UE și la deciziile 
acesteia. Sugestii privind o mai bună 
comunicare, platforme media comune ale UE 
și promovarea unui spirit european figurează, 
de asemenea, în cadrul subiectului educației, 
culturii, tineretului și sportului; 

‒ Mecanisme și mijloace de protejare a valorilor 
democratice în ceea ce privește activitățile de 
lobby, corupția și luarea de măsuri împotriva 
guvernelor care încalcă principiile 
democratice. 

 

 
Migrație 

Interacțiunile din cadrul acestui subiect sunt 
polarizate. Acesta este cel mai polarizant dintre toate 
subiectele, cu puternice voci împotriva migrației de 
orice tip, în timp ce alții pledează pentru politici în 
materie de migrație mai ferm centrate pe drepturile 
omului. Interacțiunile pot fi împărțite în: 

‒ Cei care se opun migrației către UE și își 
exprimă dezacordul, dezamăgirea și 
sentimentul de amenințare la adresa propriei 
identități culturale; 

‒ Cei care dezbat și sugerează măsuri și 
mijloace specifice de reducere a migrației sau 
diferite forme de migrație controlată; 

‒ Cei care solicită o politică în domeniul 
migrației care să respecte drepturile omului, 
cu o mai mare solidaritate și o mai bună 
integrare; 

‒ Mijloace și măsuri de facilitare a integrării și 
de sprijinire a drepturilor persoanelor cu drept 
de ședere permanentă în UE. 
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Educație, cultură, 
tineret și sport 

Conținutul din cadrul acestui subiect este deocamdată 
foarte fragmentat, incluzând o mare varietate de idei, 
cu cel mai puternic accent pe educație și cultură. 
Temele din cadrul acestui subiect sunt transversale și 
apar și în alte părți ale platformei. 

‒ Pentru moment, ideile legate de educație, 
cultură și sport sunt în principal discutate ca 
mijloc de promovare a dezvoltării unei 
identități europene și a unei cetățenii 
europene; sunt incluse aici diverse propuneri 
de promovare a schimburilor și a 
interacțiunilor, cum ar fi prin intermediul 
programului Erasmus și al evenimentelor 
sportive intereuropene; 

‒ În ceea ce privește educația, participanții 
menționează necesitatea de a regândi 
învățământul, printr-o digitalizare sporită, prin 
mobilitate educațională în interiorul Europei și 
promovarea competențelor non-tehnice; 

‒ Se pune un accent puternic pe rolul jucat de 
mass-media și jurnalismul european, precum 
și de producțiile europene în difuzarea 
valorilor și culturii europene; 

‒ Propunerea unei limbi comune cu rol 
unificator este larg răspândită în cadrul 
platformei, la diverse subiecte; 

‒ În plus, în cadrul subiectului sunt prezente idei 
care pun în discuție acțiuni specifice legate 
tineret și de șomajul în rândul tinerilor. 
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Imagine de 
ansamblu a activității 

În cursul perioadei analizate, pe platformă au fost 
colectate în total 19 679 de contribuții, reprezentând 
idei, comentarii și evenimente. Activitatea poate fi 
cifrată după cum urmează: 

‒ Idei: 6 115 

‒ Comentarii: 11 879 

‒ Evenimente: 1 685 

În cursul lunii iulie, numărul mediu al contribuțiilor 
zilnice s-a ridicat la 89 de idei, comentarii și 
evenimente pe zi. În comparație, media zilnică a fost 
de 111 contribuții în iunie, 262 contribuții în luna mai și 
308 contribuții în luna aprilie. Analizând tendința (a se 
vedea Figura 1), se pot observa două vârfuri în 
distribuția contribuțiilor. Primul vârf coincide cu 
lansarea platformei, iar al doilea vârf s-a înregistrat în 
jurul inaugurării Conferinței privind viitorul Europei cu 
ocazia Zilei Europei (9 mai). 

 

3. Imagine de ansamblu 
a contribuțiilor pe 
platformă  

4.  
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Figura 1 – Calendarul contribuțiilor zilnice (19.4.2021-1.8.2021) 
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Înainte de a contribui pe platformă, participanții sunt 
rugați să furnizeze informații privind țara de reședință, 
studiile, vârsta, genul și ocupația actuală. Datele sunt 
prelucrate în mod anonim. Întrucât aceste informații 
sunt comunicate în mod voluntar, există limitări în 
ceea ce privește interpretările care pot fi furnizate pe 
această bază și care sunt prezentate în continuare. De 
exemplu, 27 % din contribuții provin de la participanți 
care nu și-au făcut cunoscută țara de reședință. 

S-a înregistrat activitate provenind din toate țările UE, 
după cum se poate observa din  

Figura 2, care prezintă numărul total de contribuții 
pentru fiecare țară. 

Figura 2 – Volumul contribuțiilor pe țară 
(19.4.2021-1.8.2021)

Pentru a oferi o imagine mai detaliată a volumului 
contribuțiilor în raport cu populația, figura de mai jos 
oferă o imagine a numărului de contribuții din fiecare 
țară la un milion de locuitori. 

Figura 3 – Volumul contribuțiilor pe țară, raportare 
proporțională per milion de locuitori (19.4.2021-
1.8.2021) 
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Cine se implică în 
dezbatere? 

Aproximativ două treimi din persoanele care contribuie 
pe platformă s-au identificat ca fiind bărbați (62,7 %) 
și 15 % ca femei. Cu toate acestea, unul din cinci 
participanți (22 %) nu a furnizat informații cu privire la 
gen, iar 0,3 % s-au identificat ca „altele”, astfel încât 
aceste cifre oferă doar o imagine limitată. În acest 
sens, ar trebui să se țină seama de faptul că pe 
platformă pot contribui și organizații. 

Reprezentarea grupurilor de vârstă este în prezent 
destul de diversificată, persoanele cu vârste cuprinse 
între 25 și 39 de ani fiind grupa de vârstă cea mai 
activă în ceea ce privește contribuțiile (26,1 %), 
urmată de persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 69 
de ani (16,8 %). 

În ceea ce privește ocupația, lucrătorii profesioniști 
(17,4 %), elevii (15,7 %) și cadrele de conducere 
(12 %) sunt cei mai activi pe platformă. Pensionarii 
sunt, de asemenea, destul de activi (9,9 %). Lucrătorii 
care desfășoară activități manuale (7,5 %), lucrătorii 
independenți (7,3 %) și șomerii (2,5 %) au fost mai 
puțin activi pe platformă, la modul relativ, până în 
prezent. 

În ceea ce privește educația, persoanele cu studii 
superioare au fost foarte active (44 %) în perioada 19 
aprilie 2021-2 august 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Vârsta, genul, educația și ocupația 
participanților (19.4.2021-1.8.2021) 
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Subiectele populare 
în materie de 
contribuții 

Încă din primele luni ale conferinței, subiectul 
„Democrație europeană” a înregistrat cel mai ridicat 
nivel de contribuții (idei, comentarii și evenimente) 
(3 641), urmat de „Schimbări climatice și mediu” 
(3 156). Contribuțiile de la rubrica „Alte idei” se află pe 
locul trei, urmate de cele pentru „O economie mai 
puternică, justiție socială și locuri de muncă” (4) și „UE 
în lume” (5) (a se vedea Figura 5). După cum s-a 
menționat anterior, contribuțiile din cadrul rubricii „Alte 
idei” au fost distribuite între celelalte subiecte în cursul 
analizei. Unele subiecte antrenează mai multe 
comentarii sau idei decât altele, de exemplu, subiectul 
„Schimbări climatice și mediu” are cel mai mare număr 
de idei (1 074). În mod similar, subiectul „Educație, 
cultură, tineret și sport” reunește un total de 261 de 
evenimente, semnificativ mai multe decât în cadrul 
oricărui alt subiect. 

Figura 5 – Contribuțiile în funcție de subiectele de 
pe platformă (19.4-1.8.2021) 
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Subiectul „Schimbări climatice și mediu” a generat în 

total 3 156 de comentarii, idei și evenimente de la 

crearea platformei (1 074 de idei, 1 798 de comentarii 

și 284 de evenimente). Conceptul de schimbări 

climatice și conștientizarea efectelor acestora se află 

la baza unei serii de sugestii, participanții subliniind 

numeroasele provocări de mediu și solicitând acțiuni 

concrete neîntrerupte pentru a le face față. Ideile din 

cadrul acestui subiect sunt diverse și pot fi grupate în 

următoarele teme: 

 Poluare 

 Transporturi 

 Agricultură 

 Consum 

 Subvenționare, impozitare 

 Energie 

 Generarea unor schimbări de atitudine și 
comportament 

Poluare 

Participanții identifică poluarea drept o sursă majoră 

de presiune asupra mediului. Se discută despre o 

tranziție verde, cu o varietate de soluții de reducere a 

poluării (iată un eveniment). De exemplu, una dintre 

cele mai susținute idei de pe platformă sugerează că 

4. Schimbări climatice 
și mediu 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
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UE ar trebui să ofere o abordare de guvernanță 

puternică și favorabilă incluziunii, în cadrul căreia atât 

lucrătorii, cât și sindicatele să fie implicate în 

elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de 

adaptare la toate nivelurile. Se subliniază faptul că 

strategia UE de combatere a schimbărilor climatice ar 

trebui să includă măsuri concrete de politică care să 

conserve locurile de muncă și să protejeze sănătatea 

și siguranța lucrătorilor, precum și politici active privind 

piața muncii și recalificarea și formarea pentru a 

preveni pierderea locurilor de muncă (iată ideea). 

Sunt discutate o serie de domenii ale poluării, cu 

următoarele subteme: emisii, defrișări, poluarea apei, 

poluarea luminoasă și utilizarea plasticului. 

În ceea ce privește emisiile, unul dintre cele mai 

discutate aspecte se referă la impozitarea emisiilor, în 

special pentru a încuraja întreprinderile să își reducă 

emisiile de gaze cu efect de seră optând pentru 

sursele mai ieftine regenerabile de energie, lucru care 

ar conduce, la rândul său, la alegeri mai durabile la 

nivelul consumatorilor (iată un exemplu de idee). În 

plus, se solicită extinderea schemei UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (ETS). 

O subtemă a ideilor propuse se referă la defrișări, cu 

solicitarea de investiții în reîmpădurirea Europei (iată 

un exemplu de idee) sau la nivel mondial pentru a 

salva plămânii planetei, și anume pădurea tropicală 

amazoniană și alte păduri tropicale de pe mapamond, 

nu numai pentru a încetini poluarea cu carbon la nivel 

mondial și pentru a salva speciile, ci și pentru a reduce 

presiunile exercitate de migrație asupra Europei (iată 

un exemplu de idee). 

În ceea ce privește subtema poluării apei, se pune un 

accent puternic pe necesitatea de a asigura securitatea 

în viitor a resurselor de apă potabilă și a ecosistemelor 

curate (iată un eveniment). De asemenea, există 

propuneri concrete pentru combaterea creșterii nivelului 

oceanelor și a poluării râurilor (iată un exemplu de 

eveniment). Una dintre idei sugerează crearea de 

instalații pentru reciclarea materialelor plastice scoase 

din râuri și oceane (iată ideea). 

În sfârșit, unele idei de pe platformă doresc să se 

limiteze poluarea luminoasă (iată un exemplu de idee). 

 

Transporturi 

Un set amplu de idei în domeniul transporturilor se 

concentrează asupra relației dintre transport și 

poluare. Unele dintre sugestiile enumerate mai jos se 

referă la modificarea sistemului de transport pentru a 

reduce poluarea. 

Ideile prezentate pe platformă vizând modificarea 

sistemului de transport fac apel, în primul rând, la 

interzicerea zborurilor pe distanțe scurte în UE pentru 

a reduce poluarea (iată un exemplu de idee). 

Participanții subliniază că pandemia a dus deja la o 

reducere a sectorului aviației. 

În general, există un sprijin puternic pentru 

îmbunătățirea sistemelor de transport public din 

Europa (iată un exemplu de idee) ca alternative mai 

ecologice la zborurile pe distanțe scurte. În mod 

specific, se discută pe larg despre o rețea feroviară 

europeană comună (iată un exemplu de idee). Un 

participant propune motorul de căutare Euro 

Trainscanner, pentru a face călătoriile cu trenul mai 

atractive (iată ideea), iar altcineva sugerează 

introducerea unui bilet UE integrat care să fie gratuit 

în orașe (iată ideea). 

Alte idei se referă la o rețea comună de drumuri pentru 

biciclete, propunând, de exemplu, o extindere a rutelor 

cicliste sau crearea unei rețele paneuropene prin 

conectarea rutelor cicliste (iată un exemplu de idee). 

Un alt grup de idei se axează pe inovare și pe 

dezvoltarea vehiculelor electrice, cum ar fi 

autoturismele și bicicletele, precum și pe integrarea 

acestora în mediul actual, de exemplu prin asigurarea 

unei rețele de stații de încărcare (iată un exemplu de 

idee). 

În ceea ce privește decarbonizarea transporturilor și 

un sector mai ecologic, participanții subliniază, de 

asemenea, importanța proiectelor transfrontaliere de 

promovare a transportului naval și feroviar (iată un 

exemplu de idee). Se înregistrează și un apel privind 

dezvoltarea de programe de încurajare a C&D și a 

inovării, pentru a produce mijloace de transport, atât 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
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publice, cât și private, individuale și colective, care să 

nu fie poluante și să fie în proporție de 100 % 

autonome din punct de vedere energetic (iată un 

exemplu de idee). 

 

Agricultură 

În cadrul temei agriculturii, ideea agriculturii ecologice și 

a mai multor ferme mici (iată un exemplu de idee) este 

susținută destul de frecvent de către participanți, 

solicitându-se interzicerea utilizării pesticidelor și a 

agriculturii intensive (iată un exemplu de idee). Unii 

participanți merg chiar mai departe, sugerând că 

interdicția ar trebui să fie extinsă și în ce privește 

utilizarea privată: în timp ce agricultorii sunt obligați să 

documenteze utilizarea de pesticide, proprietarii de 

grădini particulare nu au această obligație, ei putând 

cumpăra astfel de produse fără să fie, adesea, conștienți 

de efectele lor nocive (iată un exemplu de idee). 

Alte idei sugerează că UE ar trebui să depună mai 

multe eforturi pentru a promova o alimentație bazată 

pe plante din motive de protecție a climei și de 

conservare a mediului. Unii participanți adaugă 

preocupări de ordin etic pentru a motiva astfel de 

acțiuni (iată un exemplu de idee). Această chestiune 

este abordată, de asemenea, în cadrul subiectului 

„Sănătate”. 

Necesitatea de a asigura suveranitatea și securitatea 

alimentară prin promovarea agriculturii locale este, de 

asemenea, puternic evidențiată de către participanți 

(iată un exemplu de idee). Agricultura locală ar putea 

fi promovată, de exemplu, prin crearea de centuri 

alimentare în jurul orașelor, prin impunerea plantării 

de pomi fructiferi în zonele urbane, prin sprijinirea 

achiziționării de terenuri de către producători și 

agricultori prin limitarea prețului acestor terenuri, prin 

impunerea utilizării unei părți din spațiul de acoperiș al 

clădirilor publice pentru agricultura urbană, prin 

limitarea presiunii exercitate de locuințe asupra 

terenurilor agricole (iată o idee). 

În plus, participanții doresc să promoveze 

biodiversitatea în Europa, de exemplu prin măsuri 

concrete, cum ar fi acoperișurile verzi (iată un exemplu 

de idee). 

În sfârșit, se poartă o discuție cu privire la veniturile 

fermierilor, unii participanți solicitând ca agricultorii să 

primească un venit garantat prin prețuri echitabile în 

locul subvențiilor (iată un exemplu de idee). 

Consum 

În cadrul temei consumului, există un apel general la 

modificarea sistemului actual de consum în masă de 

bunuri și servicii (iată un exemplu de idee). Unii 

participanți merg și mai departe, propunând stabilirea 

unor cote maxime pentru consum și producție (iată un 

exemplu de idee). 

O serie de participanți la platformă atrag atenția 

asupra volumului considerabil de deșeuri produse și 

propun mai multe măsuri pentru a evita și a combate 

astfel de deșeuri, cum ar fi reciclarea (iată un exemplu 

de idee) ori alegerea de ambalaje pentru produse care 

nu produc deșeuri sau care generează cantități mai 

mici de deșeuri pentru a reduce impactul negativ 

asupra mediului (iată un exemplu de idee). În plus, 

apelul de a opri importurile de produse care cauzează 

defrișări în pădurile tropicale este substanțial (iată un 

exemplu de idee). 

A doua direcție de idei pledează pentru un sistem mai 

avansat de etichetare a produselor (iată un exemplu 

de idee), care să detalieze impactul producției asupra 

mediului sau să indice dacă produsele conțin 

microplastice și, prin urmare, au un efect negativ pe 

termen lung asupra sănătății consumatorilor (iată un 

exemplu de idee). 

A treia direcție se concentrează pe industria modei 

rapide și pe industria textilă, având ca obiectiv 

ecologizarea acestora; participanții evidențiază 

cantitatea imensă de resurse utilizate în producția de 

îmbrăcăminte și faptul că îmbrăcămintea este adesea 

inadecvată pentru reciclare (iată un exemplu de idee). 

În plus, participanții subliniază necesitatea de a 

promova turismul ecologic și durabil în locul turismului 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
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de masă, deoarece se consideră că acesta din urmă 

are un impact considerabil asupra resurselor naturale 

și culturale (iată un exemplu de eveniment). 

Un ultim grup de comentarii și idei în cadrul acestei 

teme exprimă îngrijorarea cu privire la deșeurile 

generate de noile aparate electronice și solicită, 

printre altele, prelungirea termenului obligatoriu de 

garanție a acestora, semnalând și necesitatea de a 

asigura posibilitatea de reparare (iată un exemplu de 

idee). Unii participanți doresc, de asemenea, limitarea 

consumului de energie – în special deoarece 

electricitatea este produsă în mare parte din 

combustibili fosili – prin impunerea unei cote lunare de 

energie electrică pentru consum, excedentul fiind 

impozitat (iată un exemplu de idee). 

Subvenționare, 
impozitare 

În cadrul acestei teme, participanții solicită încetarea 

subvențiilor care dăunează mediului, cum ar fi 

subvențiile pentru pescuit cu efecte nocive (iată o 

idee) sau subvențiile pentru combustibilii fosili (iată o 

idee). În mod similar, sugestiile pledează pentru 

creșterea subvențiilor pentru proiecte în domeniul 

biodiversității și al schimbărilor climatice care ar 

conduce la o perspectivă pozitivă pe termen lung. 

Participanții propun, de asemenea, introducerea unei 

taxe de durabilitate (iată un exemplu de idee), care ar 

face ca produsele nedurabile să fie mai scumpe, astfel 

încât acestea să fie mai puțin atractive atât pentru 

consumatori, cât și pentru producători. În plus, se 

consideră că această taxă ar asigura venituri 

suplimentare pe care UE să le poată investi în 

durabilitate. 

 

Energie 

Participanții la platformă sugerează stimularea atât a 

utilizării la scară mică, cât și la scară largă a energiei 

din surse regenerabile, precum și limitarea utilizării 

energiei nucleare sau, alternativ, dezvoltarea unei 

energii nucleare sigure și utilizarea acesteia în țări și 

locuri în care nu este posibilă utilizarea surselor 

regenerabile de energie (iată un exemplu de idee). 

Totodată, ideea care se plasează pe locul doi ca 

susținere în domeniul schimbărilor climatice de la 

lansarea platformei cere încetarea tuturor subvențiilor 

pentru combustibilii fosili (iată un exemplu de idee). 

În același timp, se solicită explorarea surselor 

alternative de energie (iată un exemplu de eveniment), 

cum ar fi fuziunea termonucleară, energia geotermică 

sau hidrogenul, care ar contribui în mod considerabil 

la diversitatea energetică (iată un exemplu de idee). 

Participanții subliniază însă că și sursele alternative, 

cum ar fi energia eoliană, ar trebui acceptate de 

populațiile locale și că trebuie să se asigure că 

acestea au un impact pozitiv asupra biodiversității, a 

ființelor umane și a peisajelor (iată un exemplu de 

idee). 

 

Generarea unor 
schimbări de 

atitudine și comportament 

Un alt punct asupra căruia se pune accentul este 

educația și sensibilizarea europenilor din toate 

generațiile (iată evenimentul). Deși majoritatea ideilor 

se referă la educația tinerilor (iată un exemplu de 

idee), există, de asemenea, un apel la implicarea 

europenilor în vârstă în inițiativele privind schimbările 

climatice, în special din cauza accelerării îmbătrânirii 

populației în Europa (iată un exemplu de idee). În plus, 

unii participanți subliniază necesitatea promovării 

comunicării cu privire la responsabilitatea ecologică 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
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din partea instituțiilor europene. De exemplu, propun 

elaborarea unor kituri de comunicare privind „cum să 

fii un european responsabil din punct de vedere 

ecologic” și consolidarea educației ecologice pentru a 

crea cartiere care tratează mediul în mod responsabil 

(iată ideea). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Figura 5 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Schimbări climatice și mediu” 
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În cadrul subiectului „Sănătate” participanții 
abordează o gamă largă de teme. Ei propun o mai 
mare armonizare și integrare la nivel european; 
această tendință este influențată și de experiența 
pandemiei de COVID-19 și de impactul acesteia. 
Acest subiect a generat 1 018 contribuții: 392 de idei, 
576 de comentarii și 50 de evenimente. Principalele 
teme explorate în cadrul acestui subiect sunt: 

 Integrarea sistemelor de sănătate din UE 

 Accesul tuturor la asistență medicală 

 Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate 

 Stiluri de viață sănătoase 

 Răspunsuri la COVID-19 

 Prevenire, mai degrabă decât intervenție 

 Sănătatea într-o eră digitalizată 

 Cercetarea în domeniul medical 

 Sănătatea sexuală și reproductivă 

 Alte idei 

 

Integrarea 
sistemelor 
de sănătate din UE 

Participanții la platformă pledează pentru o cooperare 

mai strânsă între statele membre în vederea 

consolidării sistemelor de sănătate europene sub 

diferite aspecte. Printre idei se numără punerea în 

comun a cunoștințelor și capacităților, permițându-le, 

de exemplu, specialiștilor de medicină intensivă să se 

deplaseze liber și să îngrijească pacienții în stare critică 

în întreaga UE (iată ideea), standardizarea asistenței 

de urgență înainte de spitalizare (iată ideea), 

recunoașterea calificărilor personalului de îngrijire în 

întreaga UE (iată ideea), înființarea unui spital 

european pentru boli rare (iată ideea) și îmbunătățirea 

reglementărilor juridice privind transplantul pentru a 

5. Sănătate 

5.  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
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crea un sistem unificat și coordonat de transplantare 

(iată ideea). 

În consecință, discuțiile subliniază necesitatea de a 

acorda Uniunii Europene mai multe competențe și 

putere de a acționa în situații de urgență în domeniul 

sănătății publice prin intermediul unei revizuiri a 

Tratatului de la Lisabona (iată un exemplu de idee). 

Aceste sugestii sunt prezentate cel mai adesea în 

legătură cu modul în care statele membre au abordat 

pandemia de COVID-19 și penuria aferentă de 

echipamente medicale, provocările legate de 

dezvoltarea vaccinurilor și achizițiile comune de 

vaccinuri. 

 

Accesul tuturor la 
asistență medicală 

Ideile prezentate în ceea ce privește accesul la 

asistență medicală sprijină introducerea unui sistem 

european de asigurări medicale (iată exemple de idei 

aici și aici). Ideea deprivatizării sectorului asistenței 

medicale este, de asemenea, propusă drept 

modalitate de a face asistența medicală accesibilă 

pentru toți (iată ideea). În altă ordine de idei, o altă 

sugestie pentru a face asistența medicală mai 

accesibilă pentru toți la nivel practic este aceea de a 

extinde sistemul de sănătate mobil, sub forma unor 

autobuze medicale, care ar facilita accesul rapid și cu 

obstacole minime la sistemele medicale (iată ideea). 

 

Îmbătrânirea în 
condiții bune de 

sănătate și combaterea 
îmbătrânirii 

Având în vedere îmbătrânirea populației din Europa, 

cetățenii subliniază importanța unei stări bune de 

sănătate în timpul „vârstei de argint”. O idee foarte 

susținută și comentată promovează cercetarea și 

tehnologiile în domeniul longevității în condiții de 

sănătate, cu un aport științific intensiv (iată o idee), 

cum ar fi terapiile de întinerire și studiile clinice în acest 

domeniu, și punerea în aplicare a unor angajamente 

juridice, bugetare, de reglementare și instituționale 

eficace, cu scopul de a crește speranța de viață 

sănătoasă în Uniunea Europeană. 

Un cetățean pune în discuție potențialul zonelor rurale 

ca centre de inovare pentru strategii de îmbătrânire în 

condiții bune de sănătate, deoarece aceste „zone 

aflate în dificultate” sunt, în general, mai dens populate 

de către cetățenii în vârstă, iar calitatea asistenței 

medicale nu este la fel de ridicată ca în zonele urbane, 

necesitând, prin urmare, soluții inovatoare (iată ideea). 

Mergând și mai departe pe această temă, un cetățean 

promovează criogenia drept posibilitate de a amâna 

îngrijirea până la găsirea unui tratament, prin 

înghețarea persoanelor care suferă de boli terminale 

(iată ideea). 

 

 

Stiluri de viață 
sănătoase 

Mai multe idei subliniază importanța unei alimentații 

sănătoase, mulți cetățeni sugerând că UE ar trebui să 

promoveze alimentația vegetariană (iată oidee) 

datorită beneficiilor pentru sănătate și mediu. În acest 

context, o idee este creșterea taxelor pentru carne, 

reducând în același timp TVA-ul pe alimentele 

sănătoase (iată ideea). Alte contribuții cer investigarea 

efectelor emulsifianților (iată o idee), interzicerea 

acizilor grași trans artificiali (iată o idee) și 

reglementarea tehnicilor agricole cu impact asupra 

nutriției și a sănătății, precum utilizarea antibioticelor 

în agricultura intensivă (iată o idee). Idei similare apar 

și în cadrul subiectului „Schimbări climatice și mediu”. 

Ideea integrării remediilor naturale în medicină este 

discutată pe larg pe platformă (iată un exemplu de 

idee). În mod specific, participanții sugerează că unele 

intervenții care nu sunt de natură medicală pot 

contribui pozitiv, în mod demonstrabil, la sănătatea și 

autonomia pacienților (iată un exemplu de idee). Un 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
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cetățean menționează, de asemenea, beneficiile 

aduse de fructele de pădure nordice, cu un conținut 

ridicat de antioxidanți, în sprijinirea tratamentelor 

împotriva cancerului (iată ideea). În mod similar, sunt 

sugerate terapii alternative, cum ar fi silvoterapia 

pentru a contracara stresul, epuizarea, depresia și 

anxietatea (iată o idee). 

Pe platformă se propune, de asemenea, sprijin pentru 

promovarea educației pentru sănătate (iată o idee) și 

încurajarea practicilor legate de sănătate de la o 

vârstă fragedă, ca factor-cheie pentru un stil de viață 

sănătos (iată o idee). De exemplu, mai mulți cetățeni 

subliniază necesitatea de a descuraja consumul de 

tutun la nivel european, prin creșterea prețului și 

limitarea punctelor de vânzare la farmacii (iată un 

exemplu de idee). 

 

Răspunsuri la 
COVID-19 

Efectele pandemiei de COVID-19 sunt discutate pe 

larg de participanți care, în general, consideră că este 

necesar să se restabilească credibilitatea discursului 

rațional și științific și încrederea în medicină și politică, 

în contextul difuzării pe scară largă a ideilor greșit 

înțelese și a știrilor false în timpul pandemiei. Atunci 

când discută despre măsurile legate de COVID-19, 

cetățenii de pe platformă sunt de acord că orice 

măsură de combatere a COVID-19 în UE ar trebui să 

fie pusă în aplicare într-un mod bazat pe dovezi, 

pentru a realiza o analiză cost-beneficiu cât mai 

realistă posibil (iată o idee). 

Alte idei evidențiază necesitatea de a dezvolta 

strategii incluzive pentru a face față viitoarelor 

pandemii la nivelul UE, protejând drepturile 

persoanelor cu handicap (iată o idee). Una dintre 

sugestiile formulate este de a se efectua cercetări cu 

privire la impactul măsurilor legate de COVID-19 

asupra rezidenților și a personalului căminelor pentru 

persoanele în vârstă din diferitele țări ale UE, pentru a 

dispune de relatări la prima mână privind experiențele 

persoanelor în vârstă în ceea ce privește măsurile 

legate de COVID-19 (iată ideea). 

O contribuție face referire la procedurile legate de 

achizițiile de vaccinuri la nivelul UE, solicitând o mai 

mare transparență și publicarea informațiilor în ceea 

ce privește contractele cu companiile farmaceutice 

(iată ideea). În același timp, dezbaterile privind 

programul de vaccinare dezvăluie opinii 

contradictorii, de la ideea că vaccinarea ar trebui să 

fie obligatorie pentru toți (iată o idee) până la ideea 

că cetățenii ar trebui să fie liberi să aleagă (iată o 

idee). Un alt participant susține că vaccinurile nu ar 

trebui să fie obligatorii pentru tineri și că UE nu ar 

trebui să îi „șantajeze” prin „facilitarea” călătoriilor 

transnaționale în schimbul vaccinării, precum și că, 

în cazul în care sunt necesare teste PCR, acestea ar 

trebui să fie furnizate gratuit (iată ideea). Se propune, 

de asemenea, ca statele membre ale UE să convină 

asupra recunoașterii standardelor relevante ale OMS 

și a documentului național care certifică nivelul 

anticorpilor (sau vaccinul/rapelurile) (iată ideea). 

Certificatul digital al UE privind COVID face, de 

asemenea, obiectul unor ample discuții, care împart 

publicul între cei care se tem de apariția a două clase 

de cetățeni (iată oidee) și sugerează că Europa ar 

trebui să apere dreptul de a alege să nu te vaccinezi 

(iată o idee), pe de o parte, și cei care sprijină un 

astfel de certificat și vaccinarea obligatorie ca parte 

a efortului colectiv de a învinge virusul și de a asigura 

viabilitatea sistemelor de sănătate (iată un exemplu 

de idee). 

Mai mulți cetățeni solicită o mai mare solidaritate și 

instituirea unui parteneriat și a unei finanțări la nivel 

mondial pentru combaterea și eradicarea globală a 

bolilor și sugerează că Europa poate fi lider mondial în 

combaterea cu succes a pandemiilor, cancerului și 

bolilor cardiace (iată ideea). Un cetățean sugerează că 

Comisia Europeană, în cooperare cu Organizația 

Mondială a Sănătății, ar trebui să promoveze un acord 

internațional care să permită producția și distribuția de 

medicamente la nivel mondial în contextul pandemiilor 

(iată ideea), iar o altă contribuție subliniază necesitatea 

vaccinării la nivelul întregului mapamond pentru a 

preveni apariția unor noi tulpini (iată ideea). În același 

timp, unii participanți propun să se ia măsuri pentru a 

proteja brevetele societăților și sugerează că Comisia 

Europeană ar putea juca un rol semnificativ în calitate 

de mediator și ambasador (iată ideea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
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Prevenire, mai 
degrabă decât 
intervenție 

Mai multe idei prezentate de cetățeni se referă la 

sensibilizarea cu privire la sănătatea mintală și la 

consecințele acesteia, cum ar fi epuizarea, stresul, 

depresia și anxietatea, și solicită un plan european de 

abordare a acestei probleme (iată o idee), în special 

având în vedere impactul măsurilor restrictive impuse 

ca urmare a COVID-19. 

Influența poluării atmosferice asupra sănătății 

cetățenilor este menționată, de asemenea, ca o 

problemă presantă (iată o idee), la fel ca și necesitatea 

de a combate poluarea fonică prin definirea unor 

niveluri stricte privind emisiile sonore permise pentru 

anvelopele autovehiculelor (iată o idee). În plus, se 

solicită reducerea expunerii la substanțe care prezintă 

motive de îngrijorare deosebită, inclusiv la PFAS 

(substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate) 

(iată ideea). 

O subtemă transversală observabilă pe platformă este 

o critică adusă Tratatului EURATOM, despre care se 

consideră că favorizează energia nucleară în 

comparație cu alte surse de energie și nu protejează 

în mod adecvat cetățenii europeni împotriva 

pericolelor reprezentate de energia nucleară, unii 

cetățeni pledând pentru abolirea Tratatului EURATOM 

(iată un exemplu de idee). 

 

 

Sănătatea într-o eră 
digitalizată 

Un grup de cetățeni discută despre oportunitățile și 

amenințările legate de intensificarea digitalizării în 

ultimele decenii. Mai multe contribuții văd în 

digitalizarea, în compatibilitatea și integrarea 

sistemelor europene de e-sănătate, o modalitate de a 

le oferi cetățenilor dosare medicale interoperabile în 

întreaga UE (iată un exemplu de idee). Cu toate 

acestea, unii participanți sunt prudenți și subliniază 

vulnerabilitatea unor date atât de sensibile și 

necesitatea de a limita, atât la nivel național, cât și la 

nivel european, dimensiunea setului de date medicale, 

de exemplu în scopuri de cercetare, la un număr fix de 

informații sau de pacienți (iată ideea). Un cetățean 

solicită interzicerea bazelor de date naționale privind 

genomul, care sunt utilizate în scopuri de cercetare 

medicală, dar care pot fi accesate de alte entități, cum 

ar fi serviciile guvernamentale, în alte scopuri, 

încălcând astfel dreptul la viață privată (iată ideea). 

O altă idee sugerează să se acorde prioritate finanțării 

pentru cercetarea în domeniul exercițiilor fizice și 

propune, în ceea ce privește e-sănătatea, soluții 

digitale care îi ajută pe cetățeni să rămână activi din 

punct de vedere fizic, combătând astfel o gamă variată 

de afecțiuni cronice cauzate de inactivitate (iată 

ideea). 

În altă ordine de idei, se discută despre dependența 

digitală și se propune un plan de acțiune al UE 

împotriva dependenței digitale (iată ideea), unii 

participanți sugerând introducerea de cursuri de 

formare în școli, precum și campanii de informare 

pentru adulți vizând limitarea interacțiunii digitale. 

 

Cercetarea în 
domeniul medical 

Diverși cetățeni susțin ideea creării unui Institut 

european de cercetare în domeniul sănătății 

centralizat, care să coordoneze cercetarea în 

domeniul sănătății între institutele naționale și să 

investească în cercetarea farmaceutică (iată un 

exemplu de idee). Un cetățean subliniază necesitatea 

ca achiziționarea, producția și furnizarea de 

echipamente de protecție și medicamente să aibă loc 

în mai mare măsură pe bază europeană (iată ideea). 

Propunerea de a încuraja cercetarea cu privire la 

mecanismele patologiei encefalomielitei mialgice în 

cadrul programului Orizont Europa (iată ideea) a 

câștigat sprijinul unei serii de participanți. De 

asemenea, este evidențiată necesitatea ca Europa să 

își unească forțele cu universitățile în domeniul 

cercetării în scopul de a dezvolta un nou antibiotic 

împotriva bacteriilor foarte rezistente (iată un exemplu 

de idee). Unii cetățeni solicită, de asemenea, o lege 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
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care să oblige companiile farmaceutice care distribuie 

vaccinuri să publice integral datele din studiile clinice 

pentru vaccinurile respective, pentru a încuraja 

evaluarea siguranței și eficacității acestora (iată 

ideea). Printre alte idei se numără crearea unui 

laborator european pentru boli infecțioase (iată ideea). 

 

Sănătatea sexuală și 
reproductivă 

O idee propune ca în spațiile publice să fie puse la 

dispoziție articole menstruale gratuite pentru a 

combate așa-numita „sărăcie menstruală” (iată ideea). 

Alte propuneri sugerează reducerea taxelor pentru 

absorbantele igienice și rambursarea integrală a 

contraceptivelor feminine. În plus, se subliniază 

necesitatea unei cercetări mai aprofundate privind 

sănătatea reproductivă a femeilor și dezvoltarea unor 

contraceptive mai puțin invazive de uz feminin și 

masculin (iată ideea). De asemenea, se înregistrează 

pe platformă apeluri pentru interzicerea mutilării 

genitale masculine fără consimțământ și înainte de 

vârsta majoratului (iată o idee). O propunere 

sugerează crearea unor clinici de sănătate sexuală 

sponsorizate și promovate de UE (iată ideea). 

 

Alte idei 

Alte idei se referă la recompensarea 

comportamentelor responsabile ca parte a asigurării 

de sănătate, de exemplu sub formă de rambursare în 

cazul în care serviciile nu sunt utilizate într-un anumit 

an (iată o idee). O idee subliniază necesitatea găsirii 

unei soluții pentru eliminarea deșeurilor medicale 

periculoase (cum ar fi acele din trusele de administrare 

a insulinei pentru diabetici) (iată ideea). Mai mulți 

cetățeni solicită și decriminalizarea canabisului din 

rațiuni de sănătate publică (iată această și această 

idee), în timp ce alții pledează în favoarea intensificării 

luptei împotriva drogurilor la nivelul UE (iată o idee). În 

cele din urmă, o idee discutată pe larg sugerează să 

se urmeze ora astronomică în loc să treacă la ora de 

iarnă și de vară (iată ideea) 

. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Figura 6 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Sănătate” 
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Pentru subiectul „O economie mai puternică, justiție 

socială și locuri de muncă” s-au primit în total 708 idei 

și 1 172 de comentarii și s-au organizat 159 de 

evenimente până la 2 august 2021. Participanții 

subliniază că este important ca Europa să devină mai 

incluzivă și mai echitabilă din punct de vedere social, 

mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, și 

indică mai multe provocări pe care le percep în 

această privință, cum ar fi lipsa de sprijin pentru tinerii 

europeni și lipsa de colaborare între statele membre. 

Mecanismul cel mai adesea sugerat pentru ca Europa 

să devină mai incluzivă și mai echitabilă din punct de 

vedere social este venitul de bază necondiționat în 

întreaga UE. În plus, participanții consideră că 

bunăstarea diferitelor grupuri de persoane, mai ales a 

celor mai dezavantajate, este esențială pentru 

funcționarea cu succes a UE și pentru creșterea în 

continuare a acesteia. Diferitele idei pot fi grupate în 

funcție de următoarele teme: 

 Impozitarea pentru o economie incluzivă și 
echitabilă 

 Protecția și securitatea socială 

 Redresarea economică 

 Contestarea modelului economic actual 

6. O economie mai 
puternică, justiție socială 
și locuri de muncă  

6.  
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 O Europă mai incluzivă și mai justă din punct 
de vedere social 

 Stimularea creării de locuri de muncă 

 Inovarea – stimularea creșterii 

 

 

Impozitarea pentru 
o economie 

incluzivă și echitabilă 

Un grup de participanți formulează sugestii pentru 
soluționarea problemelor sociale, economice și de 
mediu prin intermediul regulilor fiscale. 

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

Mai mult decât atât, pe platforma digitală sunt 
evidențiate o varietate de posibile măsuri fiscale 
pentru o economie incluzivă și echitabilă. Subiectele 
legate de impozitare sunt actualmente următoarele: În 
primul rând, este vorba despre măsurile fiscale de 
promovare a concurenței loiale între întreprinderi, cum 
ar fi fie un sistem comun al taxei pe valoarea adăugată 
(TVA) pentru comerțul electronic, fie obligația ca 
întreprinderile să plătească TVA-ul numai în țările lor 
de origine (iată ideea) și un TVA aferent sursei 
bunurilor pentru a se promova consumul local și, 
astfel, pentru a se sprijini economia locală (iată un 
exemplu de idee). În al doilea rând, este vorba despre 
impozitarea legată de mediu și de schimbările 
climatice, împreună cu, printre altele, o taxă UE pe 
carbon sau o taxă pentru durabilitate (iată un exemplu 
de idee). Ultimul grup de măsuri fiscale se încadrează 
în categoria „diverse”, figurând aici, printre altele, taxe 
pentru promovarea egalității de gen, cu un apel privind 
aplicarea cotei zero sau a unei cote reduse de TVA 
pentru produsele sanitare pentru femei (iată ideea). 

În concordanță cu apelurile transversale pentru 
federalizare lansate în cadrul altor subiecte, o serie 
însemnată de idei aferente temei „O economie mai 
puternică, justiție socială și locuri de muncă” se 

concentrează în jurul unei uniuni fiscale. Potrivit mai 
multor participanți, calea de urmat pentru un viitor 
european mai unit ar consta în sporirea resurselor 
proprii ale UE sau într-un buget independent de statele 
membre (iată un exemplu de idee). 

 

 

Protecția și 
securitatea socială 

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

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

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

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

În cele din urmă, există un grup de idei cu caracter mai 
administrativ, de exemplu introducerea unui card de 
securitate socială digitalizat (comun în UE) și a unor 
drepturi sociale transferabile pentru europenii mobili 
(iată un exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Redresarea 
economică 

Dintr-o serie de comentarii și idei de pe platformă 

reiese îngrijorarea legată de creșterea datoriei publice 

în UE: se discută despre rolul Băncii Centrale 

Europene (BCE), se solicită revizuirea normelor din 

Pactul de stabilitate și de creștere (iată ideea), este 

vorba despre legislația referitoare la dezechilibrele de 

cont curent, printre altele (iată un exemplu de idee). 

Ideile care se concentrează pe promovarea 

consumului local și a producției locale, IMM-urile fiind 

motorul creșterii, sunt considerate esențiale pentru 

redresarea economică a UE. În plus, impozitarea este 

propusă la rândul său ca instrument de promovare a 

redresării economice prin intermediul unor facilități 

fiscale pentru industriile strategice sau ca stimulent 

pentru promovarea consumului local sau a 

cumpărăturilor din Europa, prin etichetare și prin 

impozitarea bunurilor de consum în funcție de distanța 

parcursă (iată un exemplu de idee). 

În aceeași ordine de idei, în ceea ce privește COVID-

19, participanții discută despre necesitatea finanțării 

unor măsuri de pregătire pentru posibilele pandemii 

viitoare (iată un exemplu de idee). În plus, participanții 

subliniază că este important să se colaboreze la nivel 

mondial în ceea ce privește redresarea economică 

(iată un exemplu de eveniment). Există apeluri pentru 

o solidaritate sporită între statele membre, de exemplu 

prin extinderea Fondului de redresare (iată un 

exemplu de idee). 

 

Contestarea 
modelului economic 

actual 

În cadrul acestei teme se adoptă o perspectivă mai 

ideologică în discuțiile referitoare la actualul sistem 

economic european. Participanții scot în evidență 

neajunsurile percepute de aceștia ale modelului 

economic actual. Mai precis, un grup de participanți 

propune o consolidare a capitalismului și a pieței 

libere, cu o concurență internă sporită, o sarcină de 

reglementare redusă sau chiar o abordare de 

gestionare a afacerilor (iată un exemplu de idee). 

Un alt grup pledează pentru o economie de piață 

mai socială sau mai centrată pe oameni (iată un 

exemplu de idee). 

În plus, ideea de pe locul doi ca număr de susțineri la 

acest subiect, de la lansarea platformei, propune un 

model actualizat care ar reforma guvernanța 

economică a UE, semestrul european, mandatul BCE 

și resursele proprii ale UE și ar consolida uniunea 

economică și monetară (iată ideea). Această idee 

specifică rezonează cu alte apeluri de pe platformă în 

vederea reformării modelului economic al UE pentru a 

obține o bunăstare europeană incluzivă și echitabilă. 

 

 

 

O Europă mai 
incluzivă și mai  

justă din punct de vedere 
social 
Prin ideile lor privind drepturile și reprezentarea 

persoanelor LGBTI (iată un exemplu de idee), 

diferențele de remunerare dintre femei și bărbați și 

cota de gen, mai mulți participanți de pe platformă 

pledează pentru o Europă mai incluzivă și mai justă 

din punct de vedere social, care ar putea fi realizată, 

de exemplu, prin elaborarea unui indice de măsurare 

a egalității sociale (iată un exemplu de idee). Ideile 

conexe se referă la măsuri de combatere a 

agresiunilor sexuale și a violenței domestice, 

solicitându-se în special inițiative de sprijinire a 

victimelor (iată un exemplu de idee). 

Printre sugestii se numără și continuarea punerii în 

aplicare în continuare a Pilonului european al 

drepturilor sociale pentru a institui dimensiunea 

socială a Europei, pentru a facilita incluziunea 

persoanelor cu handicap, a persoanelor care trăiesc 

sub pragul sărăciei și a altor asemenea persoane 

(iată un exemplu de idee și de eveniment). 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
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Stimularea creării de 
locuri de muncă 

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

În al doilea rând, ei cer să se promoveze condiții de 
muncă mai bune pe tot continentul, de pildă prin 
introducerea unei săptămâni de lucru mai scurte (iată 
un exemplu de idee). Alte idei din cadrul acestei teme 
se referă la facilitarea telemuncii sau a muncii la nivel 
transfrontalier (iată un exemplu de idee), interzicerea 
stagiilor neremunerate, a orelor suplimentare 
obligatorii și a contractelor de muncă precare (iată un 
exemplu de idee), precum și la investirea în 
infrastructuri de îngrijire a copiilor pentru a reconcilia 
viața personală cu cea profesională. 

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

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

 

Inovarea – 
stimularea creșterii 

Potrivit participanților, creșterea poate fi stimulată prin 
investiții în cercetare, competențe, cunoștințe și 
expertiză în domeniul înaltei tehnologii (inteligența 
artificială, tehnologia blockchain, nanotehnologia, 

stocarea energiei, producerea cărnii artificiale etc.). În 
plus, din ideile mai multor participanți reiese nevoia de 
independență tehnologică, de exemplu prin promovarea 
capacității de producție de hardware a UE. 

Investițiile în cercetare și educație sunt considerate 
extrem de importante, alături de sprijinirea schimbului 
de cunoștințe prin intermediul unei rețele deschise de 
laboratoare sau al unei Agenții Europene pentru 
Infrastructură (iată un exemplu de idee). O altă 
sugestie se referă la un fel de Spotify pentru știință, 
care ar fi o bancă de cunoștințe accesibilă care să 
conțină modele de imprimare 3D (iată ideea). Una 
dintre sugestii legate de cercetare este de a se facilita 
obținerea de brevete prin intermediul unui fond al 
brevetelor (iată un exemplu de idee). 

În al doilea rând, economia digitală este considerată o 
condiție prealabilă pentru inovare și creștere. Există 
dezbateri privind criptomonedele și monedele digitale 
locale care ar coexista cu euro (iată un exemplu de 
idee). În ceea ce privește criptomonedele, participanții 
sunt de părere că se impune o reglementare cu scopul 
de a-i proteja pe cetățeni (iată un exemplu de idee). 

Mediul și schimbările climatice fac la rândul lor obiectul 
discuțiilor legate de inovare. Au fost formulate idei 
referitoare la obiectivele neutralității climatice și la rolul 
de lider pe care l-ar putea juca UE în crearea unei 
economii verzi (pe glob) și în investițiile într-o astfel de 
economie (iată un exemplu de idee). Mai multe idei se 
referă la punerea în practică a economiei verzi, de 
exemplu prin investiții în agricultura ecologică și în 
inițiative „de la fermă la consumator” (iată ideea). 

În cele din urmă, finanțarea întreprinderilor nou-
înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
este, în general, percepută drept motor al inovării (iată 
un exemplu de idee). Participanții propun ca IMM-urile 
să fie sprijinite, de exemplu prin intermediul unui fond 
al UE care să ofere capital de pornire pentru IMM-uri 
(iată ideea) sau al unei platforme de comerț online 
destinate IMM-urilor europene (iată ideea). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
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Figura 7 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” 
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Ideile postate în cadrul subiectului „UE în lume” 
acoperă o varietate de teme legate de politica externă, 
de la comerț până la utilizarea puterii blânde și apărare. 
În general, participanții solicită o prezență mai puternică 
a UE pe scena politică mondială, atât în politica sa de 
vecinătate, cât și în relațiile cu, de exemplu, țările din 
Africa și America Latină. Participanții la platformă 
consideră că UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în 
exercitarea atât a puterii blânde, cât și a celei dure. De 
la crearea platformei, acest subiect a reunit un număr 
total de 1 756 de contribuții, și anume 541 de idei, 1 083 
de comentarii și 119 evenimente. Diferitele idei pot fi 
grupate în funcție de următoarele teme: 

 Obiectivele generale ale politicii externe a UE 

 Politici comerciale 

 Apărare 

 Procesul decizional 

 Extindere 

 Politica de vecinătate și relațiile cu părțile terțe 

Obiectivele  
generale ale politicii 

externe a UE 

Participanții își exprimă opinia conform căreia rolul UE 

este în schimbare, în contextul actual caracterizat de 

accentuarea preocupărilor legate de urgența 

climatică, modificarea echilibrului puterii economice și 

geopolitice, provocări majore ale multilateralismului și 

combaterea la nivel mondial a pandemiei de COVID-

19 (iată un exemplu de eveniment și un exemplu de 

idee). Prin urmare, mai mulți participanți consideră că 

UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în exercitarea atât 

a puterii blânde, cât și a celei dure (iată două exemple: 

idee și idee). 

7. UE în lume 

7.  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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În ceea ce privește politica externă a UE, multe idei se 

referă la rolul pe care UE ar trebui să îl joace în ceea 

ce privește drepturile omului și valorile democratice la 

nivel mondial. În acestea, se solicită o poziție mai 

fermă față de țările care încalcă în mod repetat 

convențiile și/sau tratatele internaționale privind 

drepturile omului și se formulează un apel la acțiune 

împotriva acestora (iată un exemplu de idee). De 

exemplu, UE este încurajată să joace un rol de lider în 

procesul de consolidare a păcii dintre Israel și 

Palestina (iată un exemplu de idee). Legat de acest 

subiect, a fost lansat un apel la un regim european 

comun privind exportul de arme, cu norme stricte, 

pentru a se asigura că armele „fabricate în UE” nu 

alimentează conflicte la nivel mondial și nu conduc la 

încălcări ale drepturilor omului (iată ideea). 

 

Politici comerciale 

Un grup de contribuții din cadrul subiectului „UE în 

lume” solicită consolidarea politicilor comerciale și 

reformarea acordurilor comerciale în conformitate cu 

valorile UE, în vederea asigurării respectării drepturilor 

omului sau a standardelor de mediu (iată un exemplu 

de idee). O idee foarte susținută pledează pentru o 

reformă a politicii comerciale și de investiții a UE și o 

relansare a multilateralismului mondial, având ca 

element central crearea de locuri de muncă decente și 

protecția drepturilor fundamentale și ale omului, inclusiv 

a drepturilor lucrătorilor și ale sindicatelor (iată un 

exemplu de idee). 

 

Apărare 

În ceea ce privește consolidarea puterii dure a UE, un 

alt aspect considerat ca fiind extrem de important (iată 

un exemplu de eveniment), participanții pledează 

pentru crearea unei armate europene comune (iată un 

exemplu de idee). Participanții propun, de asemenea, 

crearea unor forțe sau a unor instituții mai specializate 

la nivelul UE, cum ar fi, de exemplu, o Academie 

Militară Europeană (iată un exemplu de idee). 

 
Procesul decizional 

Participanții consideră că este esențial ca UE să 

acționeze ca o entitate solidă și unită pe scena politică 

internațională, pentru a-și menține și consolida în 

continuare rolul. Mai multe contribuții discută despre 

necesitatea unei politici externe comune. Una dintre 

cele mai susținute idei din cadrul acestui subiect 

propune necesitatea unei politici externe și de 

securitate comune în vederea asigurării siguranței 

europenilor, promovând în același timp democrația, 

drepturile omului, statul de drept și protecția mediului 

în vecinătatea UE și la nivel mondial (iată ideea). 

O a doua subtemă este apelul la o cooperare mai 

strânsă între statele membre. Participanții subliniază 

că, în vederea menținerii credibilității, concurența dintre 

statele membre la nivel internațional trebuie să 

înceteze. Prin urmare, aceștia sugerează ca 

ambasadele statelor membre ale UE să fie înlocuite cu 

o singură ambasadă a UE, care să reprezinte și să 

reunească toate statele membre ale UE. De asemenea, 

acest lucru ar putea însemna că, în cadrul oricărei 

instituții internaționale, cum ar fi NATO, statele membre 

ar fi reprezentate de UE, în calitate de membru unic 

(iată un exemplu de idee). În plus, o altă idee este 

crearea unui pașaport comun la nivelul UE pentru toți 

cetățenii europeni (iată un exemplu de idee). 

În cadrul temei privind procesul decizional, 

participanții solicită regândirea regulii unanimității. O 

serie de idei se axează pe opinia conform căreia 

situația actuală, bazată pe regula unanimității, permite 

statelor membre, la nivel individual, să blocheze 

politica externă comună (iată un exemplu de idee și de 

eveniment). Acest lucru este considerat problematic, 

deoarece împiedică prezentarea unei voci credibile, 

stabile și puternice a UE la nivel mondial, după cum s-

a subliniat deja în cadrul temei anterioare. Prin 

urmare, în conformitate cu ideea exprimată, UE ar 

trebui să treacă la un sistem de vot bazat pe 

majoritatea „absolută”. Una dintre cele mai susținute 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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idei din cadrul acestei teme oferă o descriere detaliată 

a unui sistem de vot bazat pe majoritatea absolută 

pentru statele membre, sprijinit de o majoritate simplă 

a deputaților în Parlamentul European, pentru ca UE 

să poată lua măsuri executive și să poată genera o 

politică externă veritabilă și credibilă (iată ideea). Ca 

și în cadrul discuțiilor din cadrul temei privind 

democrația europeană, majoritatea calificată este 

prezentată, de asemenea, ca alternativă la regula 

actuală a unanimității (iată un exemplu de idee). 

O ultimă subtemă se referă la competențele 

Parlamentului European. Participanții consideră că, 

deși Parlamentul European a sprijinit conceptul de 

politică externă și de securitate comună (PESC) încă 

de la început și a încercat să extindă domeniul său de 

aplicare, el are în continuare doar un rol marginal în 

elaborarea politicii externe a UE. Prin urmare, 

participanții consideră că este esențial să se aloce mai 

multe competențe în materie de politică externă 

Parlamentului European (iată un exemplu de idee). 

 

Extindere 

O serie de contribuții au ca temă necesitatea extinderii 

și a integrării țărilor din vecinătatea estică ca 

modalitate de protejare a democrației în aceste țări 

(iată un exemplu de idee), dar și pentru a asigura 

stabilitatea economică în cadrul UE (iată un exemplu 

de idee). Aceste mesaje sunt exprimate în egală 

măsură în cadrul uneia dintre cele mai susținute idei 

referitoare la acest subiect. În aceasta, se solicită 

continuarea extinderii UE prin integrarea țărilor din 

Balcanii de Vest pentru a asigura pacea și stabilitatea 

în regiune (iată ideea). Legat de această idee, a fost 

formulat un apel la recunoașterea deplină a 

Kosovoului (iată un exemplu de idee). 

 

Politica de  
vecinătate și relațiile 

cu părțile terțe 

O subtemă a ideilor propuse se referă la 

reprezentarea diplomatică a UE, cu contribuții în care, 

în termeni generali, se solicită instituțiilor UE să își 

reprezinte și să își apere interesele în lume într-un 

mod mai vizibil (iată un exemplu de idee). 

În majoritatea ideilor se pledează pentru o UE mai unită 

și mai integrată, consolidând astfel rolul UE ca putere la 

nivel mondial în domeniul dreptului și al justiției, 

deschisă interacțiunii cu diferite instituții multilaterale, 

atât la nivel global, cât și la nivel regional (iată două 

exemple: idee și idee). În schimb, în alte contribuții, se 

exprimă dorința ca UE să se concentreze asupra rolului 

său de actor economic, astfel cum era prevăzut inițial. 

În acest sens, autorii acestora consideră că UE nu ar 

trebui să își asume rolul de actor geopolitic, ci mai 

degrabă să își mențină funcția primordială de piață 

economică comună. Participanții consideră că, întrucât 

UE nu este un stat suveran, aceasta nu poate exercita 

un rol politic de actor la nivel mondial (iată un exemplu 

de idee). 

Contribuțiile la această temă se referă în special la 

relațiile politice ale UE cu Rusia și China (iată un 

exemplu de eveniment). Participanții promovează 

necesitatea de a regândi și reevalua în mod 

fundamental abordarea UE în materie de politică 

externă, precum și de a înregistra progrese în 

reformarea acesteia, prin punerea în aplicare a unei 

abordări mai îndrăznețe, în conformitate cu ceea ce s-

a discutat cu privire la temele anterioare. Participanții 

la platformă dezbat opinia potrivit căreia, în ceea ce 

privește China, UE ar trebui nu numai să dezvolte o 

poziție mai unitară și mai fermă în relațiile sale 

diplomatice, având în vedere sistemele de valori 

extrem de divergente, ci și să dezvolte o strategie a 

Uniunii Europene privind investițiile străine pentru a 

contracara influența Chinei la nivel mondial și, în 

special, în țările în curs de dezvoltare (iată ideea). 

În ceea ce privește relațiile UE cu țările din Africa și 

America Latină, participanții își exprimă opinia potrivit 

căreia ar trebui să existe un parteneriat consolidat și 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
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relații comerciale revizuite (iată un exemplu de 

eveniment). Majoritatea participanților solicită un 

parteneriat mai puternic între UE și Uniunea Africană 

în vederea consolidării multilateralismului regional 

(iată un exemplu de idee). Alți cetățeni solicită 

parteneriate bilaterale mai puternice între statele 

membre individuale și țările africane, pentru a aborda 

migrația și alte amenințări la adresa securității Uniunii 

Europene. Însă, acest lucru poate funcționa numai 

dacă relațiile se îndepărtează de menținerea 

moștenirii economice și politice a fostelor sisteme 

coloniale (iată un exemplu de idee). Același lucru este 

valabil și pentru relațiile cu America Latină (iată un 

exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
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Figura 9 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „UE în lume” 
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Subiectul „Valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

a generat un total de 1 635 de contribuții (547 de idei, 

949 de comentarii și 139 de evenimente) de la 

lansarea platformei digitale. O proporție semnificativă 

a interacțiunilor cu privire la acest subiect se referă la 

ceea ce este descris drept „pericolele ascensiunii în 

UE a democrațiilor iliberale”, care nu respectă valorile 

UE și tind către regimuri autocratice. Acestea sunt 

considerate o amenințare. Participanții solicită luarea 

de măsuri în vederea asigurării statului de drept. 

Contribuțiile pot fi grupate în următoarele teme: 

 Valori 

 Drepturi și libertăți 

 Protejarea statului de drept și a drepturilor 
omului 

 Securitate 

 Activități de lobby și corupție 

  

8. Valori și drepturi, 
statul de drept, 
securitate 
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Valori 

O serie de idei expuse pe platformă iau 

în discuție ce înseamnă să fii european, 

precum și valorile pe care UE ar trebui să le 

reprezinte și să le promoveze (de exemplu, iată o 

idee). În mod deosebit, mai mulți cetățeni 

menționează principiile demnității umane, libertății, 

egalității, democrației, statului de drept, drepturilor 

omului, pluralismului, justiției, solidarității și parității de 

gen, printre altele, ca reprezentând sistemul de valori 

al Uniunii Europene și consideră că acestea ar trebui 

să ghideze politicile UE. 

O direcție principală de idei pledează pentru o mai 

mare egalitate de gen (iată un exemplu de idee). Se 

sugerează creșterea numărului de femei în rândul 

factorilor de decizie politică și economică (iată un 

exemplu de idee) și sunt prezentate propuneri de 

încurajare a bunelor practici. Unele dintre sugestiile 

specifice includ un apel la eliminarea discriminării de 

gen în ceea ce privește libertatea de circulație în 

interiorul UE, cu referire la peninsula Muntelui Athos, 

un sit UNESCO al patrimoniului mondial din Grecia, 

unde se interzice intrarea femeilor, în conformitate cu 

normele creștine ortodoxe (iată un exemplu de idee). 

O altă direcție a discuțiilor se concentrează asupra 

rolului valorilor creștine și asupra necesității de a le 

proteja (iată ideea). În acest sens, o idee solicită ca 

UE să adopte o poziție fermă împotriva genocidului 

armenilor și al altor minorități creștine (iată ideea). 

Unii participanți discută, de asemenea, despre 

necesitatea unei Constituții europene care să 

definească în mod clar un set de valori europene 

fundamentale care trebuie respectate în UE (iată un 

exemplu de idee). 

 

Drepturi și libertăți 

În ceea ce privește drepturile și libertățile, o serie de 

contribuții se axează pe aspecte legate de protecția 

vieții private. O idee foarte susținută solicită 

interzicerea sistemelor de credite sociale bazate pe 

recunoașterea facială (iată ideea). Există și alte 

solicitări de limitare a utilizării datelor biometrice 

pentru supraveghere (iată ideea), precum și, la nivel 

general, a colectării și partajării datelor cu caracter 

personal (iată un exemplu de idee). Mai mulți cetățeni 

sugerează că opțiunile de plată în numerar ar trebui 

recunoscute ca drept democratic (iată un exemplu de 

idee). De asemenea, au fost menționate necesitatea 

unei legislații și a unor instrumente mai bune pentru a 

aborda preocupările legate de protecția vieții private în 

contextul internetului și al platformelor de comunicare 

socială, precum și în contextul noilor tehnologii (iată 

ideea). 

Un alt grup de contribuții subliniază necesitatea 

eliminării măsurilor de combatere a COVID-19 de 

îndată ce efectele pandemiei vor permite acest lucru, 

pentru a se asigura revenirea la normalitate și a se 

reinstaura libertățile cetățenilor. Aceasta include un 

apel pentru prevenirea discriminării cetățenilor care au 

ales să nu fie vaccinați sau să nu se supună unor teste 

periodice pentru a avea acces la servicii de bază (iată 

un exemplu de idee). Aspectele legate de vaccinare 

sunt abordate într-un mod mai detaliat în cadrul 

subiectului „Sănătate”. 

O altă discuție se referă la importanța fundamentală a 

drepturilor și libertăților omului în cadrul sistemului de 

valori occidental. În acest context, numeroși 

participanți solicită protejarea persoanelor LGBTI și 

recunoașterea căsătoriilor între persoane de același 

sex în toate statele membre ale UE (iată un exemplu 

de idee). 

Unii participanți solicită dreptul la automedicație cu 

canabis (iată un exemplu de idee) și discută, într-un 

sens mai larg, dezincriminarea și legalizarea unor 

substanțe stupefiante (iată un exemplu de idee). 

Această chestiune este abordată, de asemenea, în 

cadrul subiectului „Sănătate”. 

O idee discutată pe larg și foarte susținută este 

solicitarea ca UE să preia inițiativa în ceea ce privește 

protejarea drepturilor animalelor (iată ideea). 

Participanții consideră că, deși tratatele UE recunosc 

animalele ca ființe sensibile, în sectorul agricol și al 

cărnii există în continuare tratamente abuzive și crude 

(iată un exemplu de idee). 
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Protejarea statului 
de drept și a 
drepturilor omului 

Un număr mare de participanți își exprimă îngrijorarea 

cu privire la democrație și statul de drept în lume și, în 

special, în anumite părți ale UE. Cetățenii care 

contribuie la această temă solicită o poziție mai fermă 

în vederea apărării valorilor UE față de țări precum 

Rusia și China, dar și față de un număr tot mai mare de 

democrații iliberale din UE, referindu-se, în principal, 

dar nu numai, la Ungaria și Polonia (iată un exemplu de 

idee). De asemenea, participanții sunt îngrijorați de 

faptul că femeile, minoritățile LGBTI și drepturile omului 

sunt atacate, în special având în vedere recentele 

evoluții din Polonia și Ungaria (iată un exemplu de 

idee). Mai mulți participanți critică guvernul ungar și 

solicită Comisiei să ia mai multe măsuri în acest sens 

(iată ideea). 

În vederea asigurării respectării statului de drept, unii 

participanți sugerează reducerea granturilor acordate 

țărilor care îl încalcă, eliminarea drepturilor lor de vot 

în cadrul Consiliului sau chiar încetarea calității de 

membru al UE (iată un exemplu de idee). Se solicită 

utilizarea mecanismului de protecție bugetară în noul 

buget pe termen lung al UE (iată ideea) și se 

sugerează ca procedura prevăzută la articolul 7 din 

tratate să fie revizuită pentru a facilita sancționarea 

guvernelor care încalcă valorile UE (iată ideea). Un 

participant a sugerat că Curtea de Justiție ar trebui să 

aibă un rol de monitorizare pentru a proteja 

democrația și statul de drept în UE (iată un exemplu 

de idee). O serie de participanți au susținut o 

propunere de introducere a unui mecanism de 

examinare privind democrația, statul de drept și 

drepturile fundamentale în UE (iată ideea). 

Pe platformă, de asemenea, se solicită eliminarea 

regulii unanimității pentru a garanta că statele membre 

care nu respectă statul de drept nu pot bloca procesul 

decizional în UE (iată ideea). 

În ceea ce privește protecția drepturilor omului în 

general, o idee larg susținută sugerează consolidarea 

caracterului executoriu al diferitelor instrumente din 

domeniul drepturilor omului în ordinea juridică a UE 

(iată ideea). 

Securitate 

În prezent, una dintre cele mai susținute și 

comentate idei de pe platformă este o propunere de 

creare a unei armate a UE, pentru a proteja mai bine 

statele membre împotriva actorilor străini ostili în 

contextul incertitudinilor cu privire la poziția SUA (iată 

ideea). Cu toate acestea, mai mulți participanți au pus 

sub semnul întrebării această propunere, comentând 

în principal implicațiile politice, precum și relația dintre 

apărarea UE și apărarea națională. Această idee este 

discutată și în cadrul subiectului „UE în lume”. 

Având în vedere libertatea de circulație în cadrul UE, 

unii cetățeni sprijină înființarea unei agenții europene 

care să consolideze colaborarea între statele membre 

în ceea ce privește combaterea terorismului și a 

criminalității organizate (iată ideea). 

Activități de lobby 
și corupție 

Ca și în cazul subiectului „Democrație europeană”, 

unii participanți se concentrează asupra unor aspecte 

legate de activitățile de lobby și corupție. Există 

solicitări ca UE să ia măsuri împotriva evitării 

obligațiilor fiscale și a corupției în statele membre (iată 

un exemplu de idee), precum și sugestii privind 

îmbunătățirea reglementării și a transparenței 

activităților de lobby desfășurate de interese private și 

privind limitarea influenței acestora asupra politicii UE 

(iată ideea). Alți participanți discută despre 

modalitățile de combatere a corupției legate de UE și 

de utilizarea fondurilor UE, precum și despre protecția 

avertizorilor (iată un exemplu de idee). 
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Figura 10 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Valori și drepturi, statul de drept, securitate” 
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Subiectul „Transformarea digitală” a generat 346 de 

idei, 815 comentarii și 97 de evenimente, totalizând 

1 258 de contribuții. Ideile variază de la sugestii mai 

abstracte pe teme precum sustenabilitatea și 

durabilitatea, până la sugestii mai specifice privind 

educația digitală, sănătatea digitală și votul prin 

internet. Participanții care au contribuit la acest subiect 

subliniază necesitatea transformării digitale în ceea ce 

privește economia viitorului, colaborarea, sănătatea și 

alte domenii ale vieții. Cu toate acestea, ei evidențiază 

totodată o serie de provocări legate de transformarea 

digitală, cum ar fi considerentele etice, deficiențele 

RGPD și amenințările cibernetice. Diferitele idei pot fi 

grupate în funcție de următoarele teme: 

 

 Economia digitală 

 Inovarea în domeniul digital 

 Suveranitatea digitală și etica 

 Amenințările cibernetice 

 Votul prin internet 

 Datele digitale 

 Votul prin internet 

 Poluarea, sustenabilitatea și durabilitatea 

 Tehnologia pentru oameni 

 Sănătatea digitală 

 Educația și formarea 

  

9. Transformarea 
digitală  
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Economia digitală 

Tema a fost abordată și în cadrul subiectului „O 

economie mai puternică, justiție socială și locuri de 

muncă”, iar un număr mare de idei aferente acestui 

subiect pledează pentru adoptarea economiei digitale. 

De exemplu, o idee se referă la introducerea unei 

platforme blockchain a UE (iată ideea). De asemenea, 

alți participanți discută despre criptomonede, solicitând 

guvernelor să le adopte pentru a dezvolta o societate 

digitală și activă din punct de vedere economic, precum 

și pentru a beneficia de aceasta (iată un exemplu de 

idee), sau, dimpotrivă, despre necesitatea ca 

criptomonedele să fie reglementate sau interzise (iată 

un exemplu de idee). 

În plus, prin ideile lor, mai mulți participanți pledează 

pentru introducerea monedei euro digitale ca 

metodă de plată sigură și convenabilă (iată un 

exemplu de idee). 

 

Inovarea în domeniul 
digital 

Ideile prezentate pe platformă privind creșterea 

digitală pledează în primul rând pentru intensificarea 

rolului UE în dezvoltarea în continuare a 

instrumentelor de inteligență artificială (IA) (iată 

evenimentul). Prin una dintre idei se solicită 

planificarea și reglementarea sporite în ceea ce 

privește posibilitățile actuale ale IA, pentru a le 

îmbunătăți siguranța și accesibilitatea (iată un 

exemplu de idee). Cu toate acestea, utilizarea și 

dezvoltarea IA fac obiectul unor dezbateri între 

participanți, unii dintre aceștia evidențiind riscul viitor 

de a crea o IA mai capabilă decât capacitatea 

cognitivă umană (iată un exemplu de idee). 

În acest context, potrivit participanților, o societate tot 

mai digitală pune mai multe probleme. De exemplu, în 

cadrul acestui eveniment s-a discutat despre 

digitalizarea sporită a societății noastre și inegalitatea 

în rândul grupurilor de populație (un grup fiind cel al 

„perdanților digitalizării”). Printre celelalte dezavantaje 

ale unei digitalizări sporite despre care s-a discutat se 

numără dezumanizarea, robotizarea și intensificarea 

monitorizării și a supravegherii persoanelor (iată 

ideea). 

La un nivel mai elementar, participanții solicită servicii 

și aparate digitale accesibile și la prețuri abordabile 

(iată un exemplu de idee). 

 

Suveranitatea 
digitală și etica 

Ideile prezentate pe platformă în vederea sporirii 

suveranității digitale se axează pe independența 

strategică a Europei în ceea ce privește componentele 

hardware, software și platformele de comunicare 

socială, precum și pe promovarea dezvoltării și 

producției digitale a UE, în special în raport cu alți 

actori, cum ar fi SUA sau China (iată un exemplu de 

idee). De pildă, una dintre idei sugerează dezvoltarea 

și promovarea propriei producții de cipuri a Europei 

(iată ideea). 

O serie similară de idei pun un accent puternic pe 

aspectele etice. În mod specific, participanții doresc să 

fie consolidată suveranitatea digitală a UE prin 

intermediul unor platforme europene de comunicare 

socială, care să fie în deplină concordanță cu valorile, 

standardele, transparența și etica europene (iată un 

exemplu de idee). În plus, prin una din ideile prezentate 

se solicită o digitalizare echitabilă, bazată pe drepturile 

omului, inclusiv pe drepturile lucrătorilor și ale 

sindicatelor, pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și pe 

negocierea colectivă (iată ideea). 

 

Amenințările 
cibernetice 

În ceea ce privește tema amenințărilor cibernetice, 

ideile se axează pe siguranța și securitatea 

internetului (iată un exemplu de eveniment). De 

exemplu, participanții subliniază că UE ar trebui să fie 

în măsură să se apere în cazul amenințărilor online și 
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al războiului cibernetic. Unii dintre aceștia merg și mai 

departe, propunând crearea unei armate cibernetice 

europene, care ar putea, de asemenea, să ofere 

sprijin pentru digitalizare în țările UE rămase în urmă 

(iată un exemplu de idee). 

 

Votul prin internet 

În cadrul temei privind votul prin internet, o serie de 

participanți de pe platformă subliniază avantajele 

acestuia, în special în contextul pandemiei (iată un 

exemplu de idee). Această temă, care, de la lansarea 

conferinței, a primit un număr semnificativ de 

comentarii în cadrul subiectului intitulat 

„Transformarea digitală”, a fost explorată din punctul 

de vedere al eficienței, siguranței și inovării, și nu din 

perspectiva consolidării democrației. Cu toate 

acestea, există unele opinii divergente exprimate prin 

comentarii, care evidențiază o serie de dezavantaje 

ale votului prin internet. Participanții propun să se 

aplice tehnologia blockchain sau să se creeze propriul 

sistem al Europei de e-mailuri cu un grad ridicat de 

criptare, ca potențială modalitate de a asigura 

securitatea votului electronic în UE. 

 

Datele digitale 

În ceea ce privește tema datelor digitale, participanții 

subliniază progresele înregistrate până în prezent, 

menționând că UE este lider în protejarea persoanelor 

în lumea digitală. Cu toate acestea, există cereri de noi 

îmbunătățiri în acest domeniu (iată un exemplu de 

eveniment). De exemplu, sugestiile se axează pe 

modificarea legislației RGPD pentru a facilita refuzarea 

colectării online a datelor cu caracter personal, precum 

și pe îmbunătățirea securității datelor nu numai în UE, 

ci și în țările candidate (iată ideea). 

În același timp, se solicită o legislație mai inteligibilă, 

fără a împovăra utilizatorii cu cereri constante de 

consimțământ (iată un exemplu de idee). 

 

Poluarea, 
sustenabilitatea și 

durabilitatea 

În mai multe cazuri, participanții corelează 

digitalizarea cu schimbările climatice, subliniind, de 

exemplu, că intensificarea eforturilor de digitalizare ar 

contribui la reducerea poluării. De exemplu, se solicită 

introducerea unui pașaport digital al produselor, 

accesibil prin intermediul unor coduri QR, care să 

ofere informații privind originea, compoziția, impactul 

asupra mediului, reciclarea și manipularea finală a 

produsului (iată ideea). 

O altă serie de idei se referă la deșeurile digitale, 

solicitând, de exemplu, ca produsele noi să fie 

fabricate din deșeuri electronice reciclate (iată ideea). 

În plus, se pune accentul pe echipamentele digitale 

durabile, care să poată fi reparate și să fie produse în 

mod echitabil și etic, care ar putea fi promovate, de 

exemplu, prin introducerea unor taxe reduse. (iată 

ideea). 

În cele din urmă, unii participanți subliniază că 

utilizarea sateliților contribuie la poluarea spațiului și 

cer ca această problemă să fie abordată (iată un 

exemplu de idee). 

Tehnologia pentru 
oameni 

Propunerile conțin o serie de idei specifice prin care 

se propun instrumente tehnologice și digitale pentru 

cetățenii europeni. 

Numeroase idei se referă la crearea unei cetățenii 

digitale și la unificarea digitală a UE (iată ideea), de 

exemplu prin crearea unui cadru care să ajute toate 

țările UE să colaboreze în ceea ce privește proiectele 

informatice. Această idee este dezvoltată în 

continuare printr-o serie de sugestii privind portaluri 

digitale globale pentru participarea cetățenilor, privind 

nevoile cotidiene de identificare (iată ideea), o rețea 

socială europeană dedicată exprimării opiniei publice 

(iată ideea), precum și identificarea în întreaga Europă 
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prin intermediul unui document de identitate în format 

electronic (iată ideea). 

În plus, se solicită o mai bună protecție a 

consumatorilor în mediul online (iată un exemplu de 

idee), de exemplu, prin facilitarea, pe viitor, a 

posibilității consumatorilor de a se răzgândi în ceea ce 

privește achizițiile. 

O altă idee abordează necesitatea de a se garanta că 

principalele platforme de finanțare participativă pot fi 

accesate din toate statele membre (iată ideea). 

 

Sănătatea digitală 

 

În cadrul temei sănătății digitale, într-o serie de idei de 

pe platformă se propun măsuri concrete de 

îmbunătățire a sănătății cetățenilor în lumea digitală, 

cum ar fi drepturile angajaților de a se deconecta de la 

locul de muncă (iată ideea), introducerea unei zile fără 

platforme de comunicare socială (iată ideea) sau 

încurajarea formării tinerilor în domeniul digital pentru 

a promova utilizarea sănătoasă și conștientă a 

tehnologiei. 

În același timp, se solicită integrarea digitală a 

sănătății în UE (iată un exemplu de idee), de exemplu, 

prin crearea unei platforme unice pentru gestionarea 

electronică a sănătății, care ar fi deosebit de utilă 

pentru numeroșii europeni care recurg la posibilitățile 

de mobilitate transfrontalieră, și prin introducerea unei 

cărți de identitate (europene) electronice în domeniul 

sănătății (iată un exemplu de idee) care să conțină 

informații privind vaccinările și asigurările de sănătate. 

Cu toate acestea, există preocupări legate de 

protecția vieții private și a datelor. Aceste teme sunt 

abordate și în cadrul subiectului „Sănătate”. 

Educația și formarea 

În cadrul temei privind educația și formarea, o serie de 

idei prezentate pe platformă pledează în favoarea 

unor activități cuprinzătoare de sensibilizare în 

întreaga UE la toate nivelurile, începând de la nivelul 

școlii primare și continuând de-a lungul etapelor 

școlarizării (iată un exemplu de idee și de eveniment), 

subliniind că dezvoltarea și promovarea 

competențelor digitale reprezintă o prioritate majoră 

pentru economie (iată un exemplu de idee). 

În cadrul unei subteme se solicită investiții și eforturi 

pentru a stimula digitalizarea educației (iată un 

exemplu de idee). În acest context, participanții 

discută despre necesitatea de a stimula alfabetizarea 

digitală în toate țările UE, de exemplu prin lansarea 

unei campanii publicitare în mass-media pentru a 

conferi o mai mare vizibilitate transformării digitale 

(iată ideea). 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
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Figura 11 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Transformarea digitală” 
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Până la 2 august 2021, tema „Democrație europeană” 

a totalizat 1 016 idei, 2 296 de comentarii și 329 de 

evenimente prezentate pe platforma digitală. 

Participanții solicită o restructurare a instituțiilor 

europene sau chiar o federalizare a Uniunii Europene. 

O serie de sugestii vizează, de asemenea, o mai mare 

participare și implicare a cetățenilor. În ansamblu, 

interacțiunile din cadrul acestui subiect sunt 

constructive și orientate spre viitor, chiar dacă unele 

interacțiuni exprimă temerea că UE este expusă 

riscului unei implozii din cauza tensiunilor, 

populismului și naționalismului. Contribuțiile acoperă o 

gamă largă de teme: 

 Federalizarea Uniunii Europene 

 Reforme instituționale 

 Alegerile pentru Parlamentul European 

 Reprezentarea cetățenilor 

 Participarea cetățenilor și consultările 
cetățenești 

 Mass-media 

 Limbile și promovarea spiritului european 

 Protejarea și consolidarea democrației 

 

10. Democrație 
europeană 
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Federalizarea Uniunii 
Europene 

În cadrul subiectului „Democrație europeană”, un 

număr mare de participanți solicită o federalizare a 

Uniunii Europene. De asemenea, aceasta reprezintă 

o temă recurentă a unor evenimente legate de acest 

subiect (iată un exemplu de eveniment). 

Participanții consideră că federalizarea este cea mai 

bună cale de urmat pentru ca UE să își atingă întregul 

potențial (iată un exemplu de idee), dar și ca mijloc de 

a conferi UE mai multă credibilitate și influență pe 

scena politică mondială, precum și puterea de a face 

față problemelor transnaționale cu care ne confruntăm 

în prezent, cum ar fi schimbările climatice și pandemia 

de COVID-19 (iată ideea). În plus, federalizarea ar 

învinge împotriva euroscepticismului și a 

sentimentelor naționaliste, potrivit participanților care 

susțin această idee. 

De exemplu, o idee foarte susținută și dezbătută 

pledează pentru o adunare constituantă care să 

elaboreze o Constituție europeană în care să se 

definească elementele și principiile esențiale ale unei 

Federații europene democratice (iată ideea). Discuția 

include, de asemenea, apeluri mai specifice pentru o 

politică bugetară și economică comună, o armată 

europeană, precum și federalizarea politicii externe, 

alături de o redefinire a instituțiilor UE în conformitate 

cu principiile federaliste. 

Cu toate acestea, unii participanți sunt sceptici în 

ceea ce privește federalizarea UE și promovează 

descentralizarea cu o mai mare putere pentru statele 

membre în locul federalizării (iată un exemplu de 

idee), cu mai multă libertate și respect pentru 

identitatea statelor membre și cu o cooperare liberă 

în domenii în care acest lucru este util (iată un 

exemplu de idee). 

 

Reforme 
Instituționale 

Un număr semnificativ de idei se referă, de 

asemenea, în mod specific, la reformarea instituțiilor 

europene, cu scopul de a le face mai eficiente și mai 

transparente și de a le aduce mai aproape de 

cetățeni. Printre acestea se înregistrează propuneri 

pentru o revizuire mai amplă a structurii instituționale 

(iată un exemplu de idee). 

În ceea ce privește Parlamentul European, 

participanții solicită cel mai adesea ca acestuia să i se 

acorde o putere reală de inițiativă legislativă (iată un 

exemplu de idee). De asemenea, se solicită acordarea 

unei competențe bugetare Parlamentului European 

(iată ideea). Se discută, de asemenea, despre sediul 

Parlamentului European, participanții solicitând să se 

aleagă între Strasbourg și Bruxelles (iată un exemplu 

de idee). 

Discutând despre Consiliul European și Consiliul 

Uniunii Europene, o idee recurentă prezentată pe 

platformă și în cadrul subiectului „Democrație 

europeană” este trecerea la votul cu majoritate 

calificată pentru a pune capăt puterii de veto naționale 

(iată un exemplu de idee). 

De asemenea, există discuții cu privire la rolul 

Consiliului în structura instituțională a UE (iată un 

exemplu de idee), precum și sugestii de aprofundare 

a unui organ legislativ bicameral în UE (iată un 

exemplu de idee). 

În ceea ce privește Comisia Europeană, o serie de 

contribuții discută alegerea președintelui Comisiei și 

numirea comisarilor, inclusiv procedura candidaților 

cap de listă (Spitzenkandidaten) (iată un exemplu de 

idee), precum și alegerea directă de către cetățeni a 

președintelui Comisiei (iată un exemplu de idee). De 

asemenea, participanții au menționat chestiunea 

numărului de comisari (iată un exemplu de idee). 

În plus, se menționează reformarea Comitetului 

Regiunilor și Comitetului Economic și Social, de 

exemplu pentru a asigura o funcționare mai eficientă 

a acestora. Se înregistrează aici sugestii de a reforma 

Comitetul Regiunilor pentru a include canale adecvate 

de dialog atât pentru regiuni, cât și pentru orașe și 

municipalități (iată ideea) sau pentru a-i conferi un rol 

mai important (iată ideea). 

Ideea de a avea un președinte al UE ales în mod 

direct, de exemplu prin fuzionarea rolurilor de 

președinte al Comisiei Europene și al Consiliului 

European (iată un exemplu de idee), este discutată pe 

larg. Există, de asemenea, cereri de a avea un punct 

de contact unic pentru ca UE să vorbească cu o 

singură voce în ceea ce privește relațiile externe (iată 

un exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Alegerile pentru 
Parlamentul 

European 

Într-o serie de idei legate de reformele instituționale se 
solicită modificarea modului în care sunt organizate 
alegerile pentru Parlamentul European, ca modalitate 
de a crea un angajament cetățenesc mai puternic în 
procesele democratice ale UE. Una dintre cele mai 
discutate propuneri se referă la crearea unor liste 
electorale transnaționale la nivelul UE pentru a 
încuraja candidații să se concentreze asupra 
chestiunilor europene, mai degrabă decât asupra 
celor interne (iată ideea). De asemenea, sunt 
dezbătute și alte idei privind promovarea dezbaterilor 
paneuropene și apropierea deputaților în Parlamentul 
European de cetățeni (iată un exemplu de idee). 

Unele dintre propuneri abordează în mod specific 
modalitățile de creștere a prezenței la vot la alegerile 
europene. Există solicitări de introducere a votului 
obligatoriu (iată ideea), precum și sugestii de facilitare 
a participării, de exemplu prin permiterea votului prin 
corespondență și a înregistrării votanților în aceeași zi 
sau prin transformarea zilei de votare într-o zi de 
sărbătoare legală (iată ideea). Unii participanți discută, 
de asemenea, despre votul prin internet, inclusiv 
despre ideea de a crea un grup de alegători digitali 
paneuropeni (iată ideea). Chestiunea votului prin 
internet este abordată și în cadrul temei 
„Transformarea digitală”. 

Există, de asemenea, propuneri de armonizare a 
vârstei minime pentru exercitarea dreptului de vot în 
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (iată un 
exemplu de idee) și de stabilire, de preferință, a vârstei 
de 16 ani în acest sens (iată ideea). 

 

Participarea 
cetățenilor și 

consultările cetățenești 

Printre contribuțiile de pe platformă se numără o serie 
de sugestii privind consolidarea implicării cetățenilor și 
a sentimentului de asumare a responsabilității în ceea 
ce privește procesul decizional al UE. 

O serie de idei și de evenimente discută despre 
dezvoltarea unor mecanisme mai permanente, bazate 
pe democrația participativă și interacțiunea dintre 
cetățeni, pentru a consolida și completa democrația 

reprezentativă, inclusiv prin valorificarea experienței 
Conferinței privind viitorul Europei. Participanții au 
propus, de exemplu, o utilizare mai sistematică a 
adunărilor și a grupurilor de experți ale cetățenilor 
pentru a pregăti cele mai importante și dificile decizii 
politice din UE (iată un exemplu de idee). Alți 
participanți propun un forum digital online în cadrul 
căruia cetățenii UE ar putea discuta despre legislația 
UE, utilizând un sistem de voturi pozitive și comentarii 
similar arhitecturii platformelor de comunicare socială 
(iată ideea). O idee conexă implică o platformă de 
lobby a cetățenilor, ca o modalitate alternativă pentru 
cetățenii obișnuiți ai UE și pentru întreprinderile mai 
mici de a-și canaliza expertiza și opiniile cu privire la 
legislație în procesul decizional al UE (iată ideea). 

Contribuțiile includ, de asemenea, o propunere de 
creare a unei platforme online de tip ghișeu unic care 
să centralizeze toate contribuțiile publice, fie că este 
vorba despre inițiative cetățenești europene, plângeri 
sau petiții, în arhitectura participativă instituțională a 
UE (iată ideea). 

Unii participanți au propus un „Parlament al 
cetățenilor”, o „Adunare dedicată organizațiilor 
societății civile” (iată ideea) sau o „Adunare 
constituantă” (iată ideea) pentru a consilia 
Parlamentul European. Participanții discută, de 
asemenea, despre ideea unor referendumuri la nivelul 
UE ca alternativă la referendumurile naționale pe teme 
instituționale și de politică ale UE (iată un exemplu de 
idee). 

 

Reprezentarea 
cetățenilor 

În ceea ce privește tema reprezentării cetățenilor, pe 
platformă se face apel, de mai multe ori, la acordarea 
unei atenții deosebite diferitelor generații. Printre 
acestea se numără propuneri de a avea un comisar 
european dedicat persoanelor în vârstă (iată ideea) și 
de a le oferi tinerilor posibilitatea de a-și prezenta în 
mod regulat punctele de vedere în cadrul 
Parlamentului European (iată ideea). Printr-o 
contribuție conexă se sugerează stabilirea unei cote 
pentru deputații în Parlamentul European cu vârsta 
sub 35 de ani (iată ideea). 

Există, de asemenea, o idee prin care se propune 
crearea unei liste care să respecte paritatea de gen în 
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (iată 
ideea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27820http:/futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/30196
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
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O idee sprijinită și discutată pe scară mai largă 
sugerează crearea unei cetățenii europene care să nu 
fie legată de cetățenia unui stat membru al UE (iată 
ideea). Participanții menționează, de asemenea, 
chestiunea permiterii cetățenilor din afara UE care 
locuiesc pe termen lung într-un stat membru să voteze 
în țara lor de reședință pentru alegerile europene (iată 
ideea). 

Printr-o altă idee, se solicită ca UE să pledeze pentru 
instituirea unui Parlament al ONU care să le permită 
cetățenilor să își exprime voința în mod direct, 
independent de guvernele lor naționale, în ceea ce 
privește deciziile luate la nivel mondial (iată ideea). 

 
 
 

Mass-media 

O serie de contribuții din cadrul subiectului 
„Democrație europeană” se axează pe mass-media. 
Această temă de idei este discutată, de asemenea, de 
către participanți în cadrul subiectului „Educație, 
cultură, tineret și sport”. 

O sugestie recurentă este aceea de a crea canale sau 
rețele paneuropene de mass-media (iată un exemplu 
de idee) sau de a crea un singur organism public de 
radiodifuziune al UE (iată un exemplu de idee). Acest 
lucru este propus în principal pentru a spori gradul de 
cunoaștere a chestiunilor legate de UE în rândul 
cetățenilor, de exemplu, transmițând discuții și 
evenimente prin live streaming, dar și pentru a 
promova un spirit comun al UE care să celebreze 
valorile și culturile europene, cu documentare despre 
țările UE. Unii participanți solicită, de asemenea, 
crearea unui canal de televiziune și radio al UE prin 
care aceasta să își proiecteze valorile dincolo de 
granițele sale (iată un exemplu de idee). 

Alți participanți sugerează formarea jurnaliștilor în 
ceea ce privește relatările referitoare la UE sau 
impunerea unei obligații pentru radiodifuzorii publici de 
a dedica un procent din timpul de emisie chestiunilor 
legate de UE. 

Limbile și 
promovarea spiritului 

european 

O altă serie de idei prezentate pe platformă se referă 
la aspecte legate de limbi și de o identitate și un spirit 
europene comune. Aceasta este o temă recurentă și 
în cadrul subiectului „Educație, cultură, tineret și 
sport”. 

Un număr mare de participanți discută despre ideea 
de a alege o limbă comună pentru o mai bună 
comunicare și înțelegere între cetățenii din întreaga 
UE (iată un exemplu de idee), inclusiv propunerea de 
a avea în vedere esperanto ca limbă unificatoare (iată 
un exemplu de idee). Ambele sugestii dau naștere 
unor opinii ferme, atât pentru, cât și împotrivă, care 
sunt prezentate în secțiunile de comentarii. Unii 
participanți solicită, de asemenea, o mai bună 
respectare a principiului multilingvismului (iată un 
exemplu de idee). 

În plus, există idei referitoare la crearea unei echipe 
sportive a UE (iată un exemplu de idee), stabilirea 
datei de 9 mai drept zi de sărbătoare legală în toate 
statele membre (iată ideea) sau crearea unui pașaport 
al UE (iată ideea) pentru a promova spiritul european. 

 
 
 

Protejarea și 
consolidarea 

democrației 

O serie de idei din cadrul acestei teme se referă la 
protecția democrației în UE, cu apeluri la acțiuni ferme 
împotriva guvernelor care încalcă principiile 
democratice, în special în ceea ce privește Ungaria și 
Polonia (iată un exemplu de idee). Această chestiune 
este abordată mai detaliat în cadrul subiectului „Valori 
și drepturi, statul de drept, securitate”. 

Participanții recunosc, de asemenea, pericolul pe care 
îl pot reprezenta dezinformarea și știrile false pentru 
democrații. Există apeluri pentru o abordare 
consolidată în vederea combaterii răspândirii 
informațiilor înșelătoare, inclusiv propuneri de creare 
a unei aplicații de verificare a veridicității informațiilor 
pentru dispozitivele mobile (iată ideea) sau a unui 
institut independent al UE de verificare a veridicității 
informațiilor din mass-media (iată ideea). 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
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Într-o serie de idei și comentarii se abordează 
necesitatea reglementării activităților de lobby, 
solicitându-se elaborarea unui cod de conduită pentru 
politicieni sau înființarea unui organism european 
independent care să dispună de mijloacele necesare 
pentru combaterea corupției și a influenței nedorite a 
lobby-urilor (iată un exemplu de idee). În acest sens, 
se solicită, de asemenea, luarea unor măsuri generale 
de combatere a corupției, de exemplu, în ceea ce 
privește atribuirea de contracte în urma unor achiziții 
publice la nivel local. 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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Figura 12 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Democrație europeană” 
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De la lansarea platformei, subiectul migrației a reunit 

un număr total de 1 157 de contribuții, incluzând 306 

idei, 827 de comentarii și 24 de evenimente. 

Contribuțiile din cadrul acestui subiect evidențiază trei 

tendințe generale. Pe de o parte, un grup de 

participanți dorește mai multe acțiuni pentru a controla 

și a reduce migrația, în timp ce, pe de altă parte, alți 

participanți fac apel la o mai mare solidaritate și la 

proceduri de integrare îmbunătățite. Adoptând o 

poziție intermediară, un grup de participanți ar dori să 

promoveze mobilitatea internațională, dar numai între 

democrațiile dezvoltate din punct de vedere economic. 

În consecință, se analizează următoarele teme: 

 Migrația nereglementată din afara UE privită ca 
amenințare 

 Poziția umanistă privind migrația 

 Migrația legală 

 Abordarea cauzelor profunde ale migrației 

 Controalele la frontieră 

 Integrarea 

 Facilitarea și sprijinirea dobândirii cetățeniei UE 

 

Migrația 
nereglementată din 

afara UE privită ca 
amenințare 

Comentatorii își exprimă ideile și contribuțiile pe tema 
migrației cu franchețe. O temă identificată este 
sentimentul că migrația din țările terțe reprezintă o 
amenințare la adresa civilizației, identității, valorilor și 
culturii UE (iată un exemplu de idee). Unii participanți 
exprimă opinii conform cărora migrația din afara UE 
contribuie la terorism și la crearea de ghetouri și de 

11. Migrație 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
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zone unde nu domnește legea în UE (iată ideea). 
Acești participanți solicită măsuri de restricționare a 
migrației din afara UE, o politică de repatriere mai 
strictă și strategii care să împiedice mobilitatea 
migranților, cum ar fi controale mai stricte la frontieră 
(iată un exemplu de idee). 

 

Poziția umanistă 
privind migrația 

Participanții cu opinii contrare solicită soluții de 
combatere a migrației ilegale și o politică a UE în 
domeniul imigrației, cu proceduri de azil mai simple 
și mai accesibile în țările de origine, rute de migrație 
legale și sigure și o reprimare a traficului de ființe 
umane pentru a se evita decesul refugiaților la 
frontierele UE (iată un exemplu de idee). În cele din 
urmă, unii participanți doresc un cadru juridic prin 
care să se oprească deportarea către țări de origine 
nesigure a persoanelor și a familiilor integrate (iată 
ideea). 

 

Migrația legală 

În cadrul temei migrației legale, cei care pledează în 
favoarea unor politici mai stricte în materie de migrație 
solicită o politică comună a UE privind migrația 
selectivă, cu cote, proceduri de selecție mai stricte și 
proceduri stricte de acceptare (iată un exemplu de 
idee). Un sistem european de imigrație bazat pe 
puncte este uneori considerat necesar pentru a 
reglementa fluxurile de migrație într-un mod mai 
eficient (iată ideea). 

În cadrul contribuțiilor care sunt mai deschise în ceea 
ce privește migrația, se solicită, în mod similar, o 
abordare unificată și mai eficientă, însă mai conformă 
cu drepturile omului și cu valorile europene (sociale). 
De exemplu, în unele contribuții se abordează în mod 
specific ideea unei proceduri de azil unice și eficiente 
la nivelul UE (iată ideea), subliniindu-se, de 
asemenea, necesitatea de a reforma Convenția de la 
Dublin pentru a preveni distribuția inegală a 
solicitanților de azil și a migranților (iată un exemplu de 
idee). Cetățenii pledează, de asemenea, pentru o 
politică a UE în domeniul migrației forței de muncă sau 
pentru strategii ale UE de recrutare a studenților și a 
angajaților calificați care provin din țări din lumea a 

treia. În acest context, un cetățean subliniază 
necesitatea unor competențe sporite ale UE în materie 
de migrație, astfel încât aceasta să poată asigura 
gestionarea migrației în conformitate cu principiile și 
valorile Uniunii (iată ideea). 

Un grup de participanți propun ideea promovării unui 
tip selectiv de imigrație. De obicei, acest tip de 
participanți consideră că migrația este pozitivă datorită 
avantajelor economice pe care le creează. Aceștia 
propun vizarea anumitor țări pentru a atrage talentele 
lor (iată ideea) sau relaxarea criteriilor de mobilitate 
între democrațiile avansate din punct de vedere 
economic, atât din vest, cât și din Asia, în special în 
contextul unor acorduri de liber schimb (iată ideea). 

În unele contribuții se menționează, de asemenea, 
aspecte legate de inegalitatea care afectează 
procesul actual de solicitare a azilului. De exemplu, în 
acestea se subliniază că, în rândul solicitanților de azil, 
proporția bărbaților este semnificativ mai mare decât 
cea a femeilor sau a familiilor (iată ideea). Alți 
participanți raportează dificultățile cu care se 
confruntă solicitanții de azil LGBTI, solicitând o 
protecție sporită și un sprijin îmbunătățit în ceea ce 
privește serviciile de traducere pentru acest grup (iată 
ideea). 

 

Abordarea cauzelor 
profunde ale migrației 

Reflectând asupra viitorului Europei, participanții 
subliniază necesitatea de a aborda cauzele profunde 
ale migrației pentru a soluționa problemele legate de 
migrație cu care UE se confruntă în prezent. 

Sugestiile în acest sens variază de la stabilirea unor 
relații comerciale egale, investirea în mai multe planuri 
de ajutor pentru dezvoltare și formare academică și 
dezvoltarea profesională a persoanelor care trăiesc în 
țări din lumea a treia (iată ideea). 

Într-un anumit grup de contribuții, UE este criticată 
pentru rolul pe care l-a jucat în destabilizarea 
regională, de exemplu, prin implicarea militară 
europeană sau prin exporturi de produse agricole 
subvenționate, cu efect destabilizant, către țări în curs 
de dezvoltare (iată ideea). 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Controalele la 
frontieră 

În cadrul temei privind controalele la frontiere, sunt 
expuse, din nou, cele două poziții opuse privind 
migrația. 

În general, există sprijin pentru eforturi mai bine 
organizate și coordonate în ceea ce privește 
controalele la frontiere și se solicită controale mai 
cuprinzătoare la frontieră, inclusiv o autoritate de 
returnare (iată un exemplu de idee), un sprijin sporit 
pentru Frontex, cu o mai bună definire a funcțiilor sale 
(iată ideea) și o abordare obligatorie din punct de 
vedere juridic în ceea ce privește eforturile de căutare 
și salvare în Marea Mediterană (iată ideea). 

În cadrul altor contribuții, se solicită mai multă 
solidaritate și o mai bună respectare a drepturilor 
omului. Ideile discutate în acest context sunt, de 
exemplu, un sistem centralizat de distribuție la nivelul 
UE bazat pe solidaritate, finanțare pentru 
îmbunătățirea infrastructurilor de primire la frontieră 
(cazare și alimente) sau o agenție supranațională care 
să gestioneze taberele europene de refugiați, 
gestionată în comun de diferite țări și finanțată din 
resurse ale UE (iată un exemplu de idee). 

 

Integrarea 

O altă temă din cadrul subiectului migrației se referă 
la idei în care se discută integrarea, solicitându-se un 
parcurs monitorizat pentru migranți, pentru a se 
asigura integrarea deplină a acestora în statul 
membru al UE. În cadrul unei idei, se identifică un 
potențial major în ceea ce privește recunoașterea și 
activarea în continuare a migranților și a membrilor 
comunităților gazdă ca factori de schimbare (iată 
ideea). Educația este considerată esențială pentru 
integrare, limba și valorile europene jucând un rol 
central. În acest context, participanții consideră că 
sunt necesare programe cu o finanțare suficientă 
pentru a sprijini includerea copiilor migranți de vârstă 
școlară în sistemul public de învățământ (iată ideea). 
Participanții își exprimă opinia conform căreia o 
distribuire geografică a migranților este esențială 
pentru realizarea integrării (iată un exemplu de idee) 
și pentru evitarea creării de ghetouri (iată ideea). 
Există apeluri pentru campanii și programe de 
informare care să sensibilizeze cetățenii UE cu privire 
la combaterea rasismului, pentru ca UE să se îndrepte 
către o societate cu adevărat favorabilă incluziunii. În 

legătură cu opiniile privind rasismul și excluderea de 
pe piața forței de muncă, există apeluri pentru un 
tratament egal și echitabil al resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere legală (iată ideea). 

 

Facilitarea și 
sprijinirea dobândirii  

cetățeniei UE 

Unii participanți deplâng lipsa de drepturi a rezidenților 
permanenți din UE. Ei observă că Uniunea nu acordă 
dreptul de vot rezidenților săi permanenți care locuiesc 
în UE de mult timp și nu le acordă nici alte avantaje 
care ar putea face mai atractivă solicitarea cetățeniei 
UE (iată ideea). 

 
Unii participanți consideră că această chestiune este 
deosebit de presantă în ceea ce privește cetățenii 
Regatului Unit care locuiau în UE înainte de Brexit. O 
idee care conduce la discuții controversate este 
introducerea unei proceduri accelerate pentru obținerea 
de drepturi la nivelul UE de către cetățenii britanici care 
locuiau în UE înainte de Brexit (iată ideea).

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
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Figura 13 – Hartă conceptuală cu privire la subiectul „Migrație” 
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Ideile postate la subiectul „Educație, cultură, tineret și 

sport” se referă la o varietate de teme, având în vedere 

natura multitematică a acestuia. La fel ca în alte locuri 

de pe platformă, apelul la promovarea unei identități a 

UE se face simțit în mod recurent în cadrul temelor 

aferente acestui subiect. Intervențiile se referă, printre 

altele, la schimburi, expunere și mobilitate. Acest 

subiect a generat un volum total de 1 437 de 

contribuții, constând în 484 de idei, 692 de comentarii 

și 261 de evenimente. Diferitele idei pot fi grupate în 

funcție de categoriile prezentate pe platforma digitală 

multilingvă: 

 Promovarea unei identități comune a UE 

 Educația adaptată exigențelor viitorului 

 Mobilitatea în interiorul UE 

 Șomajul în rândul tinerilor 

 Patrimoniul european 

12. Educație, cultură, 
tineret și sport 
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Promovarea unei 
identități comune  
a UE 

Mai multe idei se referă la crearea unui număr mai mare 
de portaluri media ale UE (TV, radio și platforme de 
comunicare socială) pentru a-i implica mai bine pe 
cetățenii europeni în aspectele legate de UE, obiectivul 
suprem fiind de a consolida identitatea europeană și 
valorile europene fundamentale (iată un exemplu de 
idee). Favorizarea circulației producțiilor mediatice 
europene, de exemplu prin crearea unei piețe comune 
a mass-mediei în UE, este o altă idee propusă de mai 
mulți participanți (iată un exemplu de idee). O altă idee 
este de a se crea o platformă media specifică UE, 
destinată învățării limbilor străine. (iată ideea). 

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

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

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

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

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

Educația adaptată 
exigențelor viitorului 

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

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

O subtemă de idei evidențiază necesitatea de a 
reforma practicile educative pentru a forma adulți 
capabili să fie cetățeni activi ai UE. Pe lângă ideile 
despre organizarea de schimburi și de cursuri privind 
UE, cum s-a arătat mai sus, această subtemă 
reunește idei referitoare la necesitatea de a încuraja 
participarea socială activă a tinerilor elevi în școli (iată 
ideea) sau de a favoriza dezvoltarea competențelor 
interculturale, de exemplu prin diversificarea 
metodelor de învățare a limbilor străine (iată ideea). 

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

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

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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Mobilitatea în 
interiorul UE 

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

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

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

Șomajul în rândul 
tinerilor 

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

 

 

Patrimoniul european 

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

patrimoniul european, de exemplu prin numirea unui 
comisar european pentru cultură (iată ideea) și, în 
general, să se investească mai mult în conservarea 
memoriei culturale comune a UE. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Figura 14 – Harta conceptuală cu privire la subiectul "Educație, cultură, tineret și sport" 
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ANEXA I: Lista celor 
mai susținute și 
comentate până în 
prezent idei pentru 
fiecare subiect 

 



 

 
© Kantar Public 2021 62 

 

Ideile cele mai comentate și susținute 
pentru fiecare subiect 

 

 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Schimbări climatice și 
mediu 

Idee: Tranziție justă (iată ideea) 

Susțineri: 308 

Comentarii: 10 

Idee: Promovarea energiei nucleare 
în situațiile în care energia din 
surse regenerabile nu poate fi 

utilizată (iată ideea) 

Susțineri: 103 

Comentarii: 134 

Idee: Încetarea tuturor subvențiilor 
pentru combustibilii fosili (iată 
ideea) 

Susțineri: 189 

Comentarii: 20 

Idee: O mai bună protecție a 
naturii, a mediului, a biodiversității 
și a oamenilor atunci când se 
dezvoltă centrale eoliene 
industriale în Europa (iată ideea) 

Susțineri: 32 

Comentarii: 69 

Idee: Euro Trainscanner (iată 

ideea) 

Susțineri: 129 

Comentarii: 34 

Idee: Reducerea poluării mediului 
prin politica de imigrare (iată ideea) 

Susțineri: 7 

Comentarii: 64 

Idee: Asigurarea faptului că 
rețeaua feroviară europeană este 
mai accesibilă și că este 
preferabilă ca înlocuitor pentru 
conexiunile intra-UE (iată ideea) 

Susțineri: 116 

Comentarii: 23 

Idee: Încurajarea oamenilor să 
consume mai puțină carne (iată 
ideea) 

Susțineri: 40 

Comentarii: 51 

 

Idee: Economie circulară, 
schimbarea obiceiurilor de 
consum (iată ideea) 

Susțineri: 106 

Comentarii: 12 

Idee: Plasarea energiei nucleare în 
centrul transformării ecologice (iată 

ideea) 

Susțineri: 22 

Comentarii: 47 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Sănătate Idee: Tehnologiile în domeniul 
longevității în condiții de sănătate, 
cu un aport științific intensiv: 
dezvoltare și acces (iată ideea) 

Susțineri: 414 

Comentarii: 77 

Idee: Încetarea trecerii la ora 
oficială de vară: adoptarea orei 
astronomice corecte și, eventual, 
translarea obligatorie a 
programului de lucru 1 oră mai 
devreme (iată ideea) 

Susțineri: 32 

Comentarii: 126 

Idee: Acces egal la servicii publice 
la prețuri abordabile și de înaltă 
calitate, inclusiv la servicii de 

sănătate (iată ideea) Susțineri: 296 

Comentarii: 9 

Idee: Tehnologiile în domeniul 
longevității în condiții de sănătate, 
cu un aport științific intensiv: 
dezvoltare și acces (iată ideea) 

Susțineri: 414 

Comentarii: 77 

Idee: Cercetare privind 
encefalomielita mialgică (ME/CFS) 

(iată ideea) 

Susțineri: 215 

Comentarii: 5 

Idee: Accent pe cercetarea în 
domeniul longevității și al 
combaterii îmbătrânirii (iată ideea) 

Susțineri: 137 

Comentarii: 31 

Idee: Accent pe cercetarea în 
domeniul longevității și al 

combaterii îmbătrânirii (iată ideea) 

Susțineri: 137 

Comentarii: 31 

Idee: NU pașapoartelor digitale 
(verzi) privind vaccinurile, 
certificatelor și eventualelor 
implanturi de cipuri, deoarece ar 
crea două clase de cetățeni pe 
bază de vaccinare (iată ideea) 

Susțineri: 10 

Comentarii: 25 

Idee: Modificarea tratatelor pentru 
a consolida competențele UE în 
domeniul sănătății (iată ideea) 

Susțineri: 74 

Comentarii: 5 

Idee: Înlocuirea schimbării orei cu 
noi zone de fus orar în Europa (iată 

ideea) 

Susțineri: 14 

Comentarii: 13 

 

 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

O economie mai puternică, 
justiție socială și locuri de 
muncă 

Idee: Pilonul european al 
drepturilor sociale pentru o 
economie socială de piață (iată 
ideea) 

Susțineri: 313 

Comentarii: 21 

Idee: Venit de bază necondiționat 

(iată ideea) 

Susțineri: 70 

Comentarii: 80 

Idee: Un nou model economic și 
guvernanță a UE (iată ideea) 

Susțineri: 307 

Comentarii: 20 

Idee: Venituri de bază 
necondiționate (VBN) în întreaga 
UE, care să asigure existența 
materială a fiecărei persoane și 
posibilitatea de a participa în 
societate (iată ideea) 

Susțineri: 166 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
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Comentarii: 58 

Idee: Un contract social reînnoit 
pentru Europa în vederea unei 
redresări echitabile (iată ideea) 

Susțineri: 294 

Comentarii: 20 

Idee: Demararea luptei împotriva 
paradisurilor fiscale în interiorul și 
în afara UE (iată ideea) 

Susțineri: 221 

Comentarii: 49 

Idee: Demararea luptei împotriva 
paradisurilor fiscale în interiorul și 
în afara UE (iată ideea) 

Susțineri: 221 

Comentarii: 49 

Idee: Propunere privind orașe de 
limbă engleză în Europa (iată ideea) 

Susțineri: 2 

Comentarii: 34 

 

Idee: Să facem ca bugetul UE să 
funcționeze pentru europeni: o 
uniune fiscală (iată ideea) 
Susțineri: 198 

Comentarii: 23 

Idee: Creșterea bugetului UE prin 
includerea unor contribuții mai 
directe (iată ideea) 

Susțineri: 36 

Comentarii: 33 

 

 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

UE în lume Idee: Crearea armatei europene (iată 
ideea) 

Susțineri: 395 

Comentarii: 201 

Idee: Crearea armatei europene (iată 
ideea) 

Susțineri: 395 

Comentarii: 201 

Idee: Confederația Europeană a 
Sindicatelor cere reformarea 
politicii UE în materie de 
comerț și investiții și relansarea 
multilateralismului mondial (iată 

ideea) 

Susțineri: 310 

Comentarii: 8 

Idee: Unirea Europei: continuarea 
extinderii UE (iată ideea) 

Susțineri: 158 

Comentarii: 42 

Idee: Politică externă la nivelul UE 
bazată pe majoritate absolută, nu 
pe unanimitate (iată ideea) 

Susțineri: 208 

Comentarii: 39 

Idee: Politică externă la nivelul UE 
bazată pe majoritate absolută, nu 

pe unanimitate (iată ideea) 

Susțineri: 208 

Comentarii: 39 

Idee: O acțiune unitară: UE ca actor 
global (iată ideea)   

Susțineri: 197 

Comentarii: 16 

Idee: Integrarea forțelor armate ale 
statelor membre la nivel european 

(iată ideea) 

Susțineri: 14 

Comentarii: 33 

 

Idee: Autonomie strategică (iată 
ideea) 

Susțineri: 186 

Comentarii: 27 

Idee: Autonomie strategică (iată 
ideea) 

Susțineri: 186 

Comentarii: 27 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/47
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
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 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Valori și drepturi, statul de 
drept, securitate 

Idee: Egalitatea de gen (iată ideea) 

Susțineri: 303 

Comentarii: 11 

Idee: Crearea unei armate 
europene comune (iată ideea) 

Susțineri: 53 

Comentarii: 175 

Idee: Consolidarea caracterului 
executoriu al instrumentelor în 
materie de drepturi ale omului (iată 
ideea) Susțineri: 296 

Comentarii: 19 

Idee: Armată europeană (iată 
ideea) 

Susțineri: 4 

Comentarii: 57 

Idee: UE ar trebui să asigure 
aplicarea obligației de a respecta 
statul de drept în interiorul 
frontierelor sale (iată ideea) 

Susțineri: 179 

Comentarii: 13 

Idee: Există o „problemă estică” 

(iată ideea) 

Susțineri: 19 

Comentarii: 22 

Idee: Protejarea valorilor noastre 

fundamentale comune: crearea unui 
mecanism al UE pentru democrație, 
statul de drept și drepturile 
fundamentale (iată ideea) 

Susțineri: 175 

Comentarii: 13 

Idee: Dezactivare: EURATOM 
Dizolvarea acordului care 
protejează și finanțează industria 
nucleară. Pentru un veritabil pact 
verde și o tranziție energetică 
echitabilă (iată ideea) 

Susțineri: 30 

Comentarii: 22 

Idee: Uniunea Europeană ar trebui 
să preia inițiativa în ceea ce privește 
eliminarea brutalei industrii de 
exploatare a animalelor și acordarea 
de drepturi animalelor (iată ideea) 

Susțineri: 55 

Comentarii: 20 

Idee: Uniunea Europeană ar 
trebui să preia inițiativa în ceea 
ce privește eliminarea brutalei 
industrii de exploatare a 
animalelor și acordarea de 
drepturi animalelor (iată ideea) 

Susțineri: 55 

Comentarii: 20 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
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 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Transformarea digitală Idee: Digitalizarea echitabilă (iată 
ideea) 

Susțineri: 329 

Comentarii: 29 

Idee: UE-SCE = Platformă de 
sensibilizare pentru cetățenii 
europeni (iată ideea) 

Susțineri: 0 

Comentarii: 81 

Idee: Sprijin public pentru 
software și hardware cu sursă 
deschisă (iată ideea) 

Susțineri: 131 

Comentarii: 9 

Idee: Interzicerea criptomonedelor 

(iată ideea) 

Susțineri: 12 

Comentarii: 39 

Idee: Producție europeană de 
cipuri (iată ideea) 

Susțineri: 101 

Comentarii: 25 

Idee: Venit universal pentru cei 
care întrețin software cu sursă 
deschisă (iată ideea) 

Susțineri: 47 

Comentarii: 32 

Idee: Kickstarter ar trebui să fie 
accesibil în mod egal pentru toți 
cetățenii UE (iată ideea) 

Susțineri: 95 

Comentarii: 11 

Idee: Digitalizarea echitabilă (iată 
ideea) 

Susțineri: 329 

Comentarii: 29 

Idee: RGPD: refuzul colectării 
datelor cu caracter personal ar 
trebui să devină cel puțin la fel de 
ușor ca acceptarea acesteia (iată 
ideea) 

Susțineri: 84 

Comentarii: 5 

Idee: Cooperare la nivel mondial în 
domeniul IA (iată ideea) 

Susțineri: 21 

Comentarii: 27 

 

 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Democrație europeană Idee: Împreună suntem mai 

puternici: o federație europeană 
democratică (iată ideea) 

Susțineri: 472 

Comentarii: 133 

Idee: Avem nevoie de o limbă 
europeană comună (iată ideea) 

Susțineri: 107 

Comentarii: 167 

Idee: Alegeri cu adevărat 

europene: liste electorale 
transnaționale la nivelul UE (iată 
ideea) 

Susțineri: 359 

Comentarii: 86 

Idee: Împreună suntem mai 
puternici: o federație europeană 
democratică (iată ideea) 

Susțineri: 472 

Comentarii: 133 

Idee: Un proces decizional mai bun 
pentru o Europă mai echitabilă 

(iată ideea) Susțineri: 318 

Comentarii: 14 

Idee: Alegerea directă a 
președintelui Uniunii Europene (iată 
ideea) 

Susțineri: 181 

Comentarii: 93 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Idee: Protocol privind progresul 
social (iată ideea) 

Susțineri: 317 

Comentarii: 13 

Idee: Alegeri cu adevărat europene: 
Liste electorale transnaționale la 
nivelul UE (iată ideea) 

Susțineri: 359 

Comentarii: 86 

Idee: Democrația economică (iată 
ideea) 

Susțineri: 306 

Comentarii: 25 

Idee: Democrație europeană începe 
cu o limbă comună: Esperanto (iată 
ideea) 

Susțineri: 29 

Comentarii: 75 

 

 

 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Migrația Idee: O politică comună în materie 
de migrație și azil, bazată pe 
respectarea drepturilor și a 
egalității de tratament (iată ideea) 

Susțineri: 313 

Comentarii: 15 

Idee: Eliminarea imigrației din țări 
non-europene sau din afara „lumii 
întâi” (iată ideea) 

Susțineri: 93 

Comentarii: 104 

Idee: Eliminarea imigrației din țări 
non-europene sau din afara „lumii 
întâi” (iată ideea) 

Susțineri: 93 

Comentarii: 104 

Idee: Expulzarea solicitanților de 
azil/ migranților neautorizați (iată 
ideea) 

Susțineri: 33 

Comentarii: 69 

Idee: Migrație și integrare (iată 
ideea) 

Susțineri: 61 

Comentarii: 55 

Idee: Migrație și integrare (iată ideea) 

Susțineri: 61 

Comentarii: 55 

Idee: Expulzarea din UE (iată ideea) 

Susțineri: 57 

Comentarii: 30 

Idee: Acordarea de drepturi la nivelul 
întregii UE cetățenilor britanici care 
sunt rezidenți într-o țară din UE (iată 

ideea) 

Susțineri: 12 

Comentarii: 35 

Idee: Viziunea LYMEC privind 
prioritățile politice – azil și migrație 

(iată ideea) 

Susțineri: 41 

Comentarii: 1 

Idee: Contribuția lui Irenäus Eibl-
Eibesfeldt la experimentul uman din 
secolul 21 (iată ideea) 

Susțineri: 2 

Comentarii: 33 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13864
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Cu cele mai multe susțineri Cu cele mai multe comentarii 

Educație, cultură, tineret și 
sport 

Idee: Tineretul: UE nu poate finanța 
precaritatea (iată ideea) 

Susțineri: 310 

Comentarii: 7 

Idee: E necesară îmbunătățirea 
învățării limbilor străine în UE (iată 
ideea) 

Susțineri: 220 

Comentarii: 59 

Idee: Învățarea pe tot parcursul vieții 
și dreptul la formare trebuie să devină 
o realitate pentru toată lumea în 
Europa (iată ideea) 

Susțineri: 307 

Comentarii: 12 

Idee: Predarea limbilor străine în 
Europa (iată ideea) 

Susțineri: 112 

Comentarii: 43 

Idee: E necesară îmbunătățirea 
învățării limbilor străine în UE (iată 
ideea) 

Susțineri: 220 

Comentarii: 59 

Idee: Haideți să creăm un serviciu 
public european de radiodifuziune 

(iată ideea) 

Susțineri: 161 

Comentarii: 33 

Idee: Haideți să creăm un serviciu 
public european de radiodifuziune 

(iată ideea) 

Susțineri: 161 

Comentarii: 33 

Idee: Promovarea latinei în școlile 
europene (iată ideea) 

Susțineri: 28 

Comentarii: 25 

Idee: Predarea limbilor străine în 
Europa (iată ideea) 

Susțineri: 112 

Comentarii: 43 

Idee: Esperanto – limbă auxiliară 
internațională (iată ideea) 

Susțineri: 56 

Comentarii: 22 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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Parametrii utilizați pentru analiză în prezentul 
raport provin de pe o platformă online unde 
datele sunt actualizate în permanență, inclusiv 
pe parcursul perioadei în care echipa de 
cercetare a analizat datele. 

Principalii indicatori utilizați pentru analiza 
cantitativă sunt următorii: 

 Date numerice privind ideile 
prezentate de participanți, fie ca 
persoane fizice, fie ca reprezentanți ai 
unei organizații. Datele numerice se 
referă la numărul de idei în ansamblu 
și în cadrul diferitelor subiecte. 

 Date numerice privind susținerile: 
susținerile sunt similare cu un „like” 

sau cu un vot pozitiv pe platformele de 
comunicare socială. Ele contribuie la 
evidențierea interesului participanților 
față de o idee și, în general, a opiniei 
favorabile față de aceasta, fără a oferi 
indicații cu privire la eventuala 
opoziție față de idee. Prin urmare, 
numărul de susțineri nu este în sine 
un indicator al sprijinului general 
pentru ideea respectivă, ci doar unul 
dintre numeroasele aspecte care sunt 
avute în vedere în analiza 
contribuțiilor pe platformă. Datele 
numerice constau în numărul de 
susțineri – în ansamblu, în cadrul 
diferitelor subiecte și legate de o 
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anumită idee (fiind utilizate, de 
asemenea, pentru alcătuirea listei de 
idei în funcție de numărul de 
susțineri). 

 Date numerice privind comentariile 
furnizate de participanți: analiza 
vizează și numărul de comentarii ale 
participanților la ideile celorlalți, 
întrucât acest indicator evidențiază 
nivelul de activitate pe marginea unei 
idei. La nivel de conținut, comentariile 
pot acoperi o serie de reacții, de la 
comentarii neutre la acord sau 
dezacord categoric. Acest lucru se 
reflectă în analiza calitativă (a se 
vedea mai jos). Datele numerice 
constau în numărul de comentarii – în 
ansamblu, în cadrul diferitelor 
subiecte și legate de o anumită idee 
(fiind utilizate, de asemenea, pentru 
alcătuirea listei de idei în funcție de 
numărul de comentarii). 

 Date numerice privind evenimentele: 
participanții pot organiza evenimente 
pe platformă și pot încărca rapoarte 
referitoare la evenimente. Datele 
numerice se referă la numărul de 
evenimente în ansamblu și în cadrul 
diferitelor subiecte. 

 Date sociodemografice 
(anonimizate): Înainte de a contribui 
pe platformă, participanții sunt rugați 
să furnizeze informații privind țara de 
reședință, studiile, vârsta, genul și 
ocupația actuală. Datele sunt 
prelucrate în mod anonim. Întrucât 
aceste informații sunt comunicate în 
mod voluntar (în prezent, aproximativ 
78 % dintre participanți le furnizează), 
există limitări în ceea ce privește 
interpretările care pot fi furnizate 
referitor la profilurile participanților. 
Probabilitatea ca participanții să 
furnizeze informații mai ales cu privire 
la ocupația lor, la studii și la țara lor de 
reședință este mică. Pentru 
organizații, se poate indica numai țara 
de reședință. 

Raportul se axează în principal pe analiza 
calitativă pe baza ideilor și a comentariilor, 
pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra 
conținutului platformei. În cadrul subiectelor 
predefinite sunt identificate teme și, în unele 
cazuri, subteme. 

În practică, în cadrul fiecărei teme, o echipă 
de cercetare a realizat o analiză de text 
necomputerizată și o grupare a tuturor ideilor 
propuse, cu ajutorul unui instrument de 
grupare asistată de calculator. Ulterior, echipa 
de cercetare a citit ideile și comentariile din 
cadrul grupului identificat pentru a oferi un 
rezumat al temelor comune și al posibilelor 
subteme, observând, de asemenea, variațiile 
și potențialele puncte de dezacord în 
secțiunile de comentarii. 

Scopul final al acestei abordări calitative este 
nu numai de a înregistra temele sau ideile 
care atrag cea mai mare atenție pe platformă, 
ci și de a înregistra amploarea și 
diversitatea ideilor care se încadrează 
într-un singur subiect. În cazul în care mai 
multe idei prezentate pe platformă sunt, în 
practică, expresii ale aceleiași idei sau 
subteme, în rezumat sunt furnizate indicații 
calitative în acest sens, făcându-se referire la 
o idee sau subtemă „recurentă” sau 
„marcantă”. 

Rezumatele conțin, de asemenea, linkuri 
către idei ilustrative, care descriu o propunere 
concretă sau oferă o sinteză utilă a 
argumentației generale a temei sau subtemei 
identificate. 

Defalcarea unui subiect pe teme și subteme 
sau idei este reprezentată vizual în harta 
conceptuală relevantă. 
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