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1. Prezentarea celei de a treia sesiuni 

În perioada 11-13 februarie 2022, 175 de cetățeni europeni selectați aleatoriu, cu vârste diferite, din 

medii diverse și provenind din întreaga Uniune Europeană, s-au întâlnit a treia oară pentru a discuta 
pe tema „UE în lume / migrație”, continuând deliberările care au avut loc în cursul sesiunilor 1 și 2. 

Pentru această sesiune finală, participanții la grupul 4 au fost găzduiți la Centrul de conferințe și 

expoziții de la Maastricht (MECC), la Maastricht, de Studio Europa Maastricht, în cooperare cu 

Universitatea din Maastricht și cu Institutul European de Administrație Publică (EIPA). Ei au avut, de 
asemenea, posibilitatea de a participa online. Pornind de la orientările pe care le-au elaborat în a 

doua sesiune, participanții au formulat și au aprobat 40 de recomandări finale, care vor fi prezentate 
și discutate în adunarea plenară a conferinței. Din cei 175 de participanți, 17 au participat și au 

intervenit de la distanță.  

Discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în trei formate: 

                                                
1
 Declarație de declinare a responsabilității: responsabilitatea asupra conținutului prezentului raport aparține exclusiv 

autorilor săi, acesta nereflectând opiniile instituțiilor UE. 
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● În subgrupuri. Fiecare dintre cele 15 subgrupuri a fost alcătuit din aproximativ 10-13 

cetățeni. În fiecare subgrup, s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean putând 

vorbi în propria limbă sau într-o limbă la alegerea sa. Fiecare subgrup a beneficiat de 
sprijinul unui moderator profesionist din grupul de deliberări sau din partea altor furnizori 
de servicii externi. Pentru a sprijini activitatea moderatorilor, Institutul European de 

Administrație Publică (EIPA) a pus la dispoziția fiecărui subgrup câte un asistent. 
● În plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi moderatori principali 

din grupul de deliberări, asigurându-se servicii de interpretare în cele 24 de limbi oficiale ale 

UE, la MECC din Maastricht. 

Cu sprijinul experților și al verificatorilor veridicității informațiilor, pe baza propriilor cunoștințe și 

experiențe, precum și prin intermediul dezbaterilor, cetățenii au început lucrările sesiunii prin 
analiza tuturor orientărilor formulate în cadrul celei de a doua sesiuni a grupului de dezbatere2 într-

un cadru de „forum deschis”. Pe lângă cunoștințele de specialitate puse la dispoziție, aceștia au 

beneficiat și de sprijinul moderatorilor alocați subgrupurilor. Fiecare cetățean a primit 50 de etichete 

autocolante (10 de culoare verde pentru direcția de lucru 1, 10 de culoare roșie pentru direcția de 

lucru 2, 10 de culoare albastră pentru direcția de lucru 3, 10 de culoare galbenă pentru direcția de 

lucru 4 și 10 de culoare portocalie pentru direcția de lucru 5) și a procedat la stabilirea priorității în 

legătură cu cel mult 10 orientări pentru fiecare direcție de lucru. După finalizarea acestei activități de 

stabilire a priorității, cetățenii au fost alocați în aceleași subgrupuri în care și-au desfășurat 

activitatea în doua sesiune și au confirmat împreună căror orientări ale grupului lor le-a fost 

acordată prioritate de către restul grupului de dezbatere.  

Pentru elaborarea recomandărilor, fiecărui subgrup i s-a alocat un număr orientativ de recomandări, 
respectiv între una și trei recomandări, până la maximum cinci. Primele trei orientări clasate de grup 
în cadrul subdirecției au fost adăugate la pozițiile 1, 2 și 3. Subgrupul a utilizat apoi autocolante 

negre (cinci de persoană) pentru a acorda prioritate orientărilor rămase și pentru a le adăuga la 
pozițiile 4 și 5.  

În continuare, activitatea la nivel de subgrup s-a axat pe transformarea orientărilor în recomandări. 
În acest scop, cetățenii au utilizat un model de recomandare:  

 Descriere Limită de semne în 
EN 

Recomandare finală Recomandăm ca… 1000 

Justificare finală Formulăm această recomandare deoarece…  300 

Elementele/întrebările care au trebuit avute în vedere de grup (nereprezentând o obligație strictă, ci 
o recomandare fermă) pe parcursul formulării justificărilor aferente recomandărilor au fost:  
 

1. De ce este această recomandare importantă și relevantă pentru temele discutate în cadrul 
grupului de dezbatere? 

2. De ce este important să se acționeze la nivelul UE? 

3. Care sunt efectele nedorite/compromisurile necesare din perspectiva acestei recomandări și 

de ce considerăm că, în pofida lor, este important să se acționeze astfel? 

 

                                                
2 

Raportul întocmit în urma celei de a doua sesiuni a Grupului 4 este disponibil la adresa: Grupul 4 - Sesiunea 2 - 

Raport 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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Pe parcursul activității subgrupurilor, au avut loc patru sesiuni de feedback între subgrupuri, fiecare 

cu o durată de aproximativ 30 de minute, cu scopul de a ajuta participanții să înțeleagă activitățile 

desfășurate în cadrul celorlalte subgrupuri și de a-și îmbunătăți recomandările. Pentru fiecare 
sesiune de feedback, câte un participant din fiecare subgrup s-a deplasat într-o altă sală. Acest 
participant a prezentat proiectele de recomandări pregătite de subgrupul său până la momentul 
respectiv și a ținut seama de observațiile celorlalți participanți. Asistentul a introdus feedback-ul într-

un fișier online de tip foaie de calcul, pentru ca subgrupul care a formulat proiectele de recomandări 
să poată consulta aceste informații, alături de prezentarea orală ținută de reprezentantul său. 

Recomandările fiecărui subgrup au fost supuse votului în cadrul grupului de dezbatere duminică, 
13 februarie. Înainte de vot, toți participanții au primit un document care a inclus toate proiectele de 

recomandări elaborate în ziua precedentă, pentru a le putea parcurge în propria limbă (acestea fiind 
traduse automat din limba engleză). Votul a avut loc prin intermediul unui formular online. Procesul 

de vot a fost împărțit în cinci părți, fiecare dintre acestea corespunzând uneia dintre direcțiile de 

lucru ale grupului de dezbatere. Recomandările au fost prezentate pe direcții de lucru în intervale de 

30 minute și au început cu câte un cetățean din fiecare subgrup, care a prezentat feedback-ul despre 

activitatea realizată în cursul weekendului. Moderatorul principal a citit fiecare recomandare 

aferentă direcției de lucru respective în limba engleză, pentru a le permite cetățenilor să asculte 
traducerea simultan. Participanții au votat pe rând fiecare recomandare. Toți interpreții au primit în 

prealabil în scris proiectele de recomandări în limba engleză pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
calitate posibil al serviciilor de interpretare la momentul votului. 

În urma rezultatelor votului final, recomandările au fost clasificate după cum urmează:  

- recomandările care au atins sau au depășit pragul de 70 % din voturile exprimate au fost 
adoptate de grupul de dezbatere;  

- recomandările care nu au atins acest prag au fost considerate nevalidate de către grupul de 
dezbatere; acestea sunt incluse în anexa III a prezentului raport. 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare ale grupului de dezbatere sunt disponibile aici: 

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 11 februarie 2022 

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 13 februarie 2022 

2. Contextul celei de a treia sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială a Conferinței 

privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni, pentru 

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

Europeană. 

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin selecție 

aleatorie, din cele 27 de state membre; 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE, avându-se în vedere 

originea geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), genul, vârsta, mediul 

socioeconomic și nivelul de educație; 

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

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). S-a creat o 

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

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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Fiecare grup de dezbatere se reunește de trei ori în perioada septembrie 2021-februarie 2022. Prima 

sesiune a avut loc la Strasbourg, la Parlamentul European. A doua sesiune a avut loc online, prin 

intermediul Interactio, un instrument online care permite organizarea de reuniuni multilingve cu 

interpretare simultană în 24 de limbi. A treia sesiune are loc în patru state membre diferite: grupul 
de dezbatere 1 se reunește la Dublin, la Institutul de Afaceri Internaționale și Europene și la Dublin 

Castle, grupul de dezbatere 2 se întâlnește la Florența, la Institutul Universitar European, grupul de 

dezbatere 3 la Natolin, la Colegiul Europei și la Palatul Culturii și Științei din Varșovia, iar grupul de 

dezbatere 4 în Maastricht, la Centrul de Conferințe și Expoziții din Maastricht (MECC) și la Studio 

Europa Maastricht, în cooperare cu Universitatea din Maastricht și Institutul European de 

Administrație Publică (EIPA).  

În timp ce prima sesiune a fost o sesiune introductivă care a urmărit conturarea unei viziuni, 
stabilirea agendei și stabilirea priorității temelor asupra cărora doresc să se concentreze cetățenii, iar 

a doua sesiune a urmărit analizarea acestor teme și formularea de orientări, a treia sesiune a fost 
dedicată elaborării unor contribuții pentru adunarea plenară a conferinței prin formularea unui set 

de recomandări pentru instituțiile Uniunii. 

 

3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandări adoptate de grupul de dezbatere (de 
transmis reuniunii plenare) 

 

Direcția 1 – Autonomie și stabilitate  
 

Subdirecția 1.1 – Autonomia UE  
 

1. Recomandăm ca produsele strategice de fabricație europeană (cum ar fi produsele agricole, 
semiconductorii, produsele medicale, tehnologiile digitale și de mediu inovatoare) să fie mai bine 
promovate și sprijinite financiar pentru a le menține disponibile și accesibile consumatorilor 
europeni și pentru a reduce cât mai mult posibil dependența de furnizorii din afara Europei. Acest 
sprijin ar putea include politici structurale și regionale, ajutoare pentru menținerea industriilor și a 
lanțurilor de aprovizionare în UE, facilități fiscale, subvenții, o politică activă privind IMM-urile, 
precum și programe educaționale care să păstreze calificările și locurile de muncă conexe în 
Europa. Cu toate acestea, politica industrială activă ar trebui să fie selectivă și axată pe produsele 
inovatoare sau pe cele care sunt relevante pentru asigurarea nevoilor și serviciilor de bază. 
 

Recomandăm aceste măsuri întrucât Europa a intrat în prea multe relații de dependență față de 
țările din afara Europei, în domenii-cheie care au potențial de a provoca conflicte diplomatice și ar 
putea duce la penurii de produse sau servicii fundamentale sau relevante din punct de vedere 
strategic. Întrucât costurile de producție din UE sunt adesea mai mari decât în alte părți ale lumii, o 
politică de promovare și de sprijinire mai activă a acestor produse va permite europenilor să 
cumpere produse europene competitive și îi va încuraja să facă acest lucru. Astfel va crește și 
competitivitatea europeană și se vor păstra industriile și locurile de muncă orientate spre viitor în 
Europa. O regionalizare mai puternică a producției va reduce și costurile de transport și daunele 
aduse mediului. 
 

 

2. Recomandăm ca UE să reducă dependența de importurile de petrol și gaze. Acest lucru ar trebui 
realizat prin sprijinirea activă a proiectelor de transport public și de eficiență energetică, a unei 
rețele feroviare și de transport de marfă de mare viteză la nivel european, a extinderii furnizării de 
energie curată și regenerabilă (în special în domeniul energiei solare și eoliene) și a tehnologiilor 
alternative (cum ar fi hidrogenul sau valorificarea energetică a deșeurilor). Uniunea ar trebui, de 
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asemenea, să promoveze schimbarea culturală de la autoturismul individual la transportul public, 
utilizarea în comun a autoturismelor electrice și mersul cu bicicleta. 
 

Recomandăm aceste măsuri deoarece ele creează o situație reciproc avantajoasă atât pentru 
autonomia Europei față de dependența externă, cât și pentru obiectivele ambițioase în materie de 
climă și de reducere a emisiilor de CO2. De asemenea, se va permite astfel Europei să devină un actor 
puternic în domeniul tehnologiilor orientate spre viitor, să își consolideze economia și să creeze 
locuri de muncă. 
 

 

3. Recomandăm adoptarea unei legi la nivelul UE care să asigure că toate procesele de producție și 
furnizare din UE și bunurile importate respectă standardele europene de calitate, de etică, de 
durabilitate și toate standardele europene aplicabile în materie de drepturi ale omului, oferind o 
certificare pentru produsele care respectă această lege. 
 

Recomandăm aceste măsuri, întrucât ele permit atât consumatorilor, cât și comercianților să obțină 
acces cu ușurință la informații despre produsele pe care le cumpără/le comercializează. Acest lucru 
se realizează prin verificarea sistemului de certificare; certificarea contribuie și la reducerea 
decalajului dintre produsele ieftine și cele scumpe disponibile pe piață. Produsele ieftine nu vor 
respecta standardul cerut și, prin urmare, nu vor putea fi considerate de bună calitate. Calificarea 
pentru această certificare ar servi la protejarea mediului, la economisirea resurselor și la 
promovarea consumului responsabil. 
 

 

4. Recomandăm punerea în aplicare a unui program la nivel european de sprijinire a micilor 
producători locali din sectoarele strategice din toate statele membre. Acești producători ar urma 
să fie formați profesional, sprijiniți financiar prin subvenții și încurajați să producă (acolo unde 
sunt disponibile materiile prime în UE) mai multe mărfuri care îndeplinesc cerințele, în 
detrimentul importurilor. 
 

Recomandăm aceste măsuri deoarece, prin sprijinirea producătorilor din sectoarele strategice aflați 
în UE, Uniunea poate ajunge la autonomie economică în aceste sectoare. Astfel s-ar contribui la 
consolidarea întregului proces de producție, fiind promovată inovarea. Rezultatul ar fi o producție 
mai durabilă de materii prime în UE, care ar reduce costurile de transport și ar proteja mediul. 
 

 

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

 

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

Subdirecția 1.2 – Frontiere  
 

7. Recomandăm crearea unui sistem de migrație a forței de muncă în UE bazat pe nevoile reale ale 
piețelor europene ale forței de muncă. Ar trebui să existe un sistem unificat de recunoaștere a 
diplomelor profesionale și academice din afara și în interiorul UE. Ar trebui să existe oferte de 
calificare profesională, precum și oferte de integrare culturală și lingvistică pentru migranții 
calificați. Solicitanții de azil cu calificări relevante ar trebui să aibă acces la piața forței de muncă. 
Ar trebui să existe o agenție integrată pentru care Rețeaua europeană de cooperare a serviciilor 
de ocupare a forței de muncă ar putea constitui baza. 
 

Facem această recomandare deoarece Europa are nevoie de forță de muncă calificată în anumite 
domenii care nu pot fi acoperite pe deplin la nivel intern. În prezent, nu există suficiente modalități 
viabile de a solicita în mod legal un permis de muncă în UE. Un sistem european de recunoaștere a 
diplomelor profesionale și academice va facilita acoperirea acestor nevoi și va permite o migrație 
mai simplificată a forței de muncă în interiorul și din afara Uniunii. Decalajele în materie de ocupare 
a forței de muncă ar putea fi eliminate mai eficient, iar migrația necontrolată ar putea fi mai bine 
gestionată. Deschiderea sistemului de migrație a forței de muncă pentru solicitanții de azil ar putea 
contribui la accelerarea integrării acestora în economiile și societățile europene. 
 

 

8. Recomandăm Uniunii Europene să își extindă legislația pentru a conferi mai multă putere și 
independență agenției Frontex. Aceasta îi va permite să intervină în toate statele membre, astfel 
încât să poată asigura protecția tuturor frontierelor externe ale UE. Cu toate acestea, Uniunea ar 
trebui să organizeze audituri ale procedurilor privind organizarea Frontex, deoarece este nevoie de 
transparență deplină în funcționarea sa, cu scopul de a se evita toate tipurile de abuzuri. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece considerăm inacceptabil faptul că agenției Frontex i se poate 
refuza accesul la frontiere, în special în situațiile în care sunt încălcate drepturile omului. Dorim să ne 
asigurăm că Frontex pune în aplicare legislația europeană. Frontex însăși trebuie să fie controlată și 
verificată pentru a preveni comportamentul necorespunzător în cadrul organizației.  
 

 

9. Recomandăm Uniunii Europene să organizeze, în special pentru migranții economici, posibilitatea 
de a verifica cetățenii (pe baza competențelor dovedite, a experienței dobândite etc.) în țara de 
plecare; scopul este de a stabili cine este eligibil să vină și să lucreze în UE, în funcție de nevoile 
economice/posturile vacante din țara gazdă. Aceste criterii de examinare trebuie să fie publice și 
să poată fi consultate de toată lumea. Acest lucru poate fi realizat prin crearea unei Agenții 
europene pentru imigrație (online).  
 

Recomandăm aceste măsuri deoarece, astfel, oamenii nu ar mai trebui să treacă frontiera în mod 
ilegal. Ar exista un flux controlat de persoane care intră în UE, ceea ce ar duce la o scădere a 
presiunii la frontiere. În același timp, acest lucru facilitează ocuparea locurilor de muncă vacante în 
țările-gazdă. 
 

 
10. Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că politica de primire și facilitățile la fiecare frontieră 

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

 

Direcția 2: UE ca partener internațional  
 

Subdirecția 2.1 – Comerț și relații dintr-o perspectivă etică 
 

11. Recomandăm UE să impună restricții la importul de produse din țări care permit munca copiilor. 
Acest lucru ar trebui realizat prin intermediul unei liste negre a societăților, care să fie actualizată 
periodic în conformitate cu condițiile actuale. În plus, recomandăm să se asigure accesul treptat la 
școlarizare pentru copiii care părăsesc forța de muncă și să se promoveze sensibilizarea 
consumatorilor cu privire la munca copiilor prin intermediul informațiilor furnizate de canalele 
oficiale ale UE, de exemplu campanii și povestiri. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece recunoaștem legătura dintre lipsa accesului la educație și 
prezența muncii copiilor. Prin această recomandare dorim să sensibilizăm consumatorii, pentru a 
reduce cererea de produse obținute prin munca copiilor, astfel încât, în cele din urmă, această 
practică să poată fi abolită.  
 

 

12. Recomandăm Uniunii să stabilească parteneriate cu țările în curs de dezvoltare, sprijinind 
infrastructura acestora și partajând competențele, în schimbul unor acorduri comerciale reciproc 
avantajoase pentru a le ajuta în tranziția către surse de energie verzi. 
 

Recomandăm acest lucru pentru a facilita tranziția către surse regenerabile de energie în țările în 
curs de dezvoltare prin parteneriate comerciale și acorduri diplomatice. Acest lucru ar stabili relații 
bune pe termen lung între UE și țările în curs de dezvoltare și ar contribui la combaterea 
schimbărilor climatice. 
 

 

13. Recomandăm ca UE să introducă un scor ecologic obligatoriu care să fie afișat pe partea din față a 
tuturor produselor care pot fi achiziționate de către consumatorul general. Scorul ecologic ar fi 
calculat în funcție de emisiile generate de producție și transport, precum și de conținutul 
dăunător, pe baza unei liste de produse periculoase. Scorul ecologic ar trebui gestionat și 
monitorizat de o autoritate a UE. 
 

Formulăm această recomandare pentru a sensibiliza mai mult consumatorul din UE cu privire la 
amprenta de mediu a produselor pe care le cumpără. Scorul ecologic ar fi o metodă de standardizare 
la nivelul UE, pentru a arăta cu ușurință cât de ecologic este un produs. Scorul ecologic ar trebui să 
includă un cod QR pe spatele unui produs, oferind informații suplimentare cu privire la amprenta sa 
de mediu.  
 

 

Subdirecția 2.2 – Politici climatice internaționale 

 

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

 

15. Recomandăm standarde de mediu mai ridicate pentru exportul de deșeuri în interiorul și în afara 
UE, precum și controale și sancțiuni mai stricte cu scopul de a pune capăt exporturilor ilegale. UE 
ar trebui să stimuleze mai mult statele membre să își recicleze propriile deșeuri și să le utilizeze 
pentru producția de energie. 
 

Facem această recomandare pentru a opri daunele aduse mediului atunci când unele țări își elimină 
deșeurile în detrimentul altora, în special atunci când acest lucru se realizează fără a se respecta 
nicio normă de mediu. 
 

 

16. Recomandăm ca UE să încurajeze mai puternic tranziția ecologică în curs, prin stabilirea unui 
obiectiv de eliminare a ambalajelor poluante. Acest fapt ar implica reducerea utilizării ambalajelor 
sau promovarea unor ambalaje mai ecologice. Pentru a se asigura adaptarea întreprinderilor mai 
mici, ar trebui să se ofere ajutor și ajustări. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să reducem utilizarea resurselor naturale, în special a 
materiilor prime din afara UE. De asemenea, trebuie să reducem daunele produse de europeni 
asupra planetei și a climei noastre. Sprijinul sporit acordat întreprinderilor mici este esențial pentru 
ca acestea să se poată adapta fără a-și majora prețurile. 
 

 

17. Recomandăm ca țările Uniunii Europene, împreună, să analizeze cu mai multă seriozitate 
problema energiei nucleare. Ar trebui să existe o colaborare sporită în ceea ce privește evaluarea 
utilizării energiei nucleare și rolul acesteia în tranziția pe care Europa trebuie să o realizeze către 
energia verde. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece problema nucleară nu poate fi soluționată de o singură țară. În 
prezent, există peste o sută de reactoare în jumătate dintre statele membre, iar altele sunt în curs de 
construcție. Având în vedere că avem o rețea electrică comună, energia electrică cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon pe care o produce aduce beneficii tuturor europenilor și sporește autonomia 
energetică a continentului nostru. În plus, deșeurile nucleare expuse sau un accident ar afecta mai 
multe țări. Indiferent de alegerea de a utiliza sau nu energia nucleară, europenii ar trebui să o 
discute împreună și să construiască strategii mai convergente, respectând în același timp 
suveranitatea națională. 
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Subdirecția 2.3 Promovarea valorilor europene 

 
18. Uniunea ar trebui să fie mai aproape de cetățeni. Recomandăm ca UE să creeze și să consolideze 

legăturile cu cetățenii și cu instituțiile locale, cum ar fi administrațiile locale, școlile și primăriile. 
Acest lucru ar trebui realizat pentru a îmbunătăți transparența, a ajunge la cetățeni și a comunica 
mai bine cu aceștia cu privire la inițiativele concrete ale UE și la informațiile generale despre UE.  
 

Facem această recomandare deoarece informațiile actuale despre UE nu sunt suficient de accesibile 
tuturor grupurilor societății și nu ajung la cetățenii obișnuiți. Adesea, informațiile sunt plicticoase, 
greu de înțeles și de utilizat. Acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca cetățenii să aibă o viziune 
clară asupra rolului și acțiunilor UE. Pentru a suscita interesul, informațiile despre UE trebuie să fie 
mai ușor de găsit, motivante, interesante și formulate în limbajul curent. Sugestiile noastre sunt 
următoarele: vizite în școli efectuate de politicienii Uniunii, radio, podcasturi, poștă directă, presă, 
campanii publicitare pe autobuze, platforme de comunicare socială, adunări locale ale cetățenilor și 
crearea unui grup operativ special pentru îmbunătățirea comunicării privind UE. Aceste măsuri vor 
permite cetățenilor să obțină informații despre UE care nu sunt filtrate prin mass-media națională. 
 

 

19. Recomandăm o mai mare participare a cetățenilor la viața politică a UE. Propunem organizarea de 
evenimente cu implicarea directă a cetățenilor, similare Conferinței privind viitorul Europei. 
Acestea ar trebui organizate la nivel național, local și european. Uniunea ar trebui să ofere o 
strategie coerentă și orientări centralizate privind aceste evenimente. 
 

Recomandăm aceste măsuri întrucât astfel de evenimente privind democrația participativă vor oferi 
informații corecte despre UE și vor mări calitatea politicilor UE. Evenimentele ar trebui organizate în 
scopul promovării valorilor fundamentale ale UE – democrația și participarea cetățenilor. Ele ar 
putea oferi politicienilor ocazia de a arăta cetățenilor că este important pentru ei ca cetățenii să fie 
conștienți de evenimentele actuale și implicați în determinarea direcției acestora. Orientările 
centralizate vor oferi conferințelor naționale și locale o formă coerentă și uniformă.  
 

 

Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică 

 
Subdirecția 3.1 – Securitate și apărare 

 

20. Recomandăm ca viitoarele Forțe armate comune ale Uniunii Europene să fie utilizate în principal 
în scopuri de autoapărare. Orice tip de acțiune militară agresivă este exclusă. În Europa, acest 
lucru ar presupune capacitatea de a oferi sprijin în perioade de criză, cum ar fi în cazul 
catastrofelor naturale. În afara frontierelor europene, ar permite capacitatea de a fi desfășurate 
pe teritorii, în circumstanțe excepționale și exclusiv în temeiul unui mandat juridic corespunzător 
din partea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și, prin urmare, în conformitate 
cu dreptul internațional. 
 

Aplicarea acestei recomandări ar permite Uniunii Europene să fie percepută ca un partener credibil, 
responsabil, puternic și pașnic pe scena internațională. Capacitatea sa sporită de a răspunde 
situațiilor critice, atât pe plan intern, cât și extern, ar urma, astfel, să-i protejeze valorile 
fundamentale. 
 

 

Subdirecția 3.2 Procesul decizional și politica externă a UE 
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21. Recomandăm ca toate chestiunile decise în unanimitate să poată fi decise cu majoritate calificată. 
Singurele excepții ar trebui să fie admiterea de noi membri în UE și modificarea principiilor 
fundamentale ale Uniunii, așa cum se prevede la articolul 2 din Tratatul de la Lisabona și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 

Aceasta va întări poziția UE în lume, prezentând-o ca un front comun față de țările terțe și îi va 
permite să reacționeze cu mai mare agilitate în general și în situații de criză în special. 
 

 

22. Recomandăm Uniunii Europene să își consolideze capacitatea de a sancționa statele membre, 
guvernele, entitățile, grupurile sau organizațiile, precum și persoanele care nu respectă principiile 
sale fundamentale, acordurile și legile sale. Este imperativ ca sancțiunile deja existente să fie puse 
în aplicare și executate rapid. Sancțiunile împotriva țărilor terțe ar trebui să fie proporționale cu 
acțiunile care le-au declanșat și să fie eficace și aplicate în timp util. 
 

Pentru ca UE să fie credibilă și fiabilă, ea trebuie să aplice sancțiuni celor care-i încalcă principiile. 
Aceste sancțiuni ar trebui să fie aplicate eficient și rapid și ar trebui să facă obiectul unui control. 
 

 

Subdirecția 3.3 Țările învecinate și extinderea 
 

23. Recomandăm Uniunii Europene să aloce un buget special pentru a dezvolta programe 
educaționale privind funcționarea Uniunii și valorile sale. Acestea vor fi apoi propuse statelor 
membre care doresc să le integreze în programele școlare (școli primare, licee și universități). În 
plus, un curs special despre UE și funcționarea acesteia ar putea fi oferit studenților care doresc să 
învețe într-o altă țară europeană prin intermediul programului Erasmus. Studenților care aleg 
acest curs li se va acorda prioritate în alocarea programelor Erasmus menționate. 
 

Recomandăm aceste măsuri pentru a întări sentimentul de apartenență la UE. Cetățenii vor putea 
astfel să se identifice mai bine cu Uniunea și să transmită valorile acesteia. Pe lângă aceasta, în acest 
fel va crește transparența funcționării Uniunii, beneficiile apartenenței la aceasta și lupta împotriva 
mișcărilor antieuropene. Toate acestea ar trebui să aibă un efect disuasiv pentru statele membre 
care ar dori să părăsească Uniunea. 
 

 

24. Recomandăm Uniunii să își utilizeze mai mult ponderea politică și economică în relațiile sale cu 
alte țări pentru a împiedica ca anumite state membre să fie supuse la presiuni economice, politice 
și sociale bilaterale. 
 

Recomandăm acest lucru din trei motive. În primul rând, se va consolida astfel sentimentul de 
unitate în cadrul UE. În al doilea rând, o reacție unilaterală va oferi un răspuns clar, ferm și mai rapid 
pentru a evita orice încercare a altor țări de a intimida statele membre ale UE și de a duce politici 
represive împotriva lor. În al treilea rând, acest fapt va consolida securitatea Uniunii și va garanta că 
niciun stat membru nu se simte neglijat sau ignorat. Reacțiile bilaterale divizează Uniunea și 
constituie un punct slab utilizat de țările terțe împotriva noastră. 
 

 

25. Recomandăm ca Uniunea Europeană să își amelioreze strategia în domeniul mass-mediei. Pe de o 
parte, UE ar trebui să își mărească vizibilitatea pe platformele de comunicare socială și să 
promoveze activ conținutul pe care îl produce. Pe de altă parte, UE ar trebui să continue să 
organizeze conferințe, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei, fiind necesar ca aceste 
evenimente să aibă loc anual, în prezența fizică a persoanelor invitate. În plus, recomandăm ca 
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Uniunea să încurajeze în continuare inovarea prin promovarea unei platforme europene accesibile 
de comunicare socială. 
 

Recomandăm măsurile enumerate mai sus, deoarece prin intermediul lor Uniunea nu numai că ar 
putea să influențeze generația tânără, ci ar putea genera un interes și o implicare sporite în rândul 
cetățenilor europeni prin utilizarea unui instrument de comunicare mai interactiv și mai eficace. 
Aceste evenimente, cum ar fi Conferința privind viitorul Europei, ar trebui să le permită cetățenilor 
să se implice mai mult în procesul decizional și să se garanteze că vocea lor este auzită. 
 

 

26. Recomandăm statelor membre să convină asupra unei viziuni puternice și a unei strategii comune 
pentru a armoniza și a consolida identitatea și coeziunea Uniunii înainte de a le permite altor țări 
să adere la UE. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că este esențial ca Uniunea Europeană să se 
consolideze și, totodată, să se întărească relația dintre statele membre înainte de a lua în 
considerare integrarea altor țări. Cu cât numărul statelor care aderă la UE crește, cu atât procesul 
decizional va deveni mai complicat în cadrul Uniunii; prin urmare, este important să se revizuiască 
aceste procese decizionale care presupun recurgerea la vot cu respectarea principiului unanimității. 
 

 

Direcția 4: Migrația din perspectivă umană  
 
Subdirecția 4.1 – Remedierea cauzelor migrației 
 

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

Recomandăm acest lucru deoarece, deși UE depune eforturi pentru a sprijini dezvoltarea 
internațională, este necesar ca Uniunea să continue cu perseverență aceste demersuri și să 
investească în asigurarea transparenței și a vizibilității în politica și în acțiunile pe care le întreprinde. 
 

 

28. Recomandăm să se definească un cadru european comun în domeniul muncii, armonizând astfel 
condițiile de muncă din întreaga Uniune (de exemplu, în ceea de privește salariul minim, timpul de 
lucru etc.). UE ar trebui să încerce să creeze standarde comune de bază în domeniul muncii pentru 
a preveni migrația cetățenilor care își părăsesc țările de origine în căutare de condiții de muncă 
mai bune. Ca parte a acestor standarde, UE ar trebui să întărească rolul sindicatelor la nivel 
transnațional. Procedând în acest mod, UE ar demonstra că acordă o importanță esențială 
migrației economice interne (migrației cetățenilor UE).  
 

Recomandăm acest lucru deoarece am constatat că, la nivelul Uniunii, un număr mare de persoane 
migrează din motive economice, deoarece există o discrepanță între condițiile de muncă din diferite 
state membre ale UE. Acest lucru duce la un efect de exod al creierelor în țările afectate, care ar 
trebui evitat, pentru ca statele membre să își poată păstra pe plan intern talentele și forța de muncă. 
Deși sprijinim libera circulație a cetățenilor, considerăm că migrația cetățenilor Uniunii către alte 
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state membre ale UE, atunci când are loc în mod involuntar, se datorează unor motive economice. 
Din acest motiv, este important să se stabilească un cadru comun în domeniul muncii.  
 

 

Subdirecția 4.2 – Considerații pe plan uman  
 

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

 

30. Recomandăm Uniunii să își intensifice eforturile de informare și educare a cetățenilor statelor 
membre cu privire la subiectele legate de migrație. Acest obiectiv ar trebui atins prin educarea 
copiilor, dintr-o etapă cât mai timpurie, dacă este posibil de la începutul școlii primare, în legătură 
cu subiecte precum migrația și integrarea. Dacă combinăm această educație timpurie cu 
activitățile ONG-urilor și ale organizațiilor de tineret, precum și cu campanii mediatice ample, ne-
am putea atinge pe deplin obiectivul. În plus, ar trebui să se utilizeze o gamă largă de mijloace de 
comunicare, de la pliante la canale de televiziune și platforme de comunicare socială. 
 

Este important să se arate că migrația are, de asemenea, multe aspecte pozitive, cum ar fi forța de 
muncă suplimentară. Dorim să subliniem importanța sensibilizării publicului cu privire la ambele 
procese, astfel încât oamenii să înțeleagă cauzele și consecințele migrației, pentru a elimina 
stigmatizarea care decurge din perceperea anumitor persoane ca fiind migranți.  
 

 

Subdirecția 4.3 – Integrare  
 

31. Recomandăm ca Directiva 2013/33/UE privind standardele minime pentru primirea solicitanților 
de azil în statele membre să fie înlocuită cu un regulament obligatoriu al UE, care va fi aplicabil în 
mod uniform în toate statele membre. O prioritate ar trebui să fie îmbunătățirea centrelor de 
primire și a infrastructurii de cazare. Recomandăm crearea unui organism de monitorizare specific 
al UE pentru a supraveghea punerea în aplicare a regulamentului.  
 

Considerăm necesar acest lucru deoarece directiva existentă nu este aplicată uniform în toate 
statele membre. Este necesar să se evite cazarea refugiaților în condiții precum cele oferite de 
taberele de refugiați din Moria. Prin urmare, regulamentul recomandat ar trebui să fie pus în 
aplicare și să prevadă dispoziții obligatorii privind sancțiunile. În ceea ce privește organismul de 
monitorizare, acesta ar trebui să fie solid și fiabil. 
 

 

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

 

Direcția 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

 
Subdirecția 5.1 – Distribuirea migrației  
 

33. Recomandăm înlocuirea sistemului Dublin cu un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic 
pentru a asigura o distribuție echitabilă, echilibrată și proporțională a solicitanților de azil în UE, de 
o manieră solidară și justă. În prezent, refugiații au obligația de a-și prezenta cererile de azil în 
statul membru al UE în care sosesc mai întâi. Tranziția la noul sistem ar trebui să fie cât mai rapidă 
posibil. Propunerea Comisiei Europene referitoare la un nou Pact al UE privind migrația și azilul 
începând cu 2020 reprezintă un început bun și ar trebui să fie transpusă într-un act juridic, 
deoarece include cote pentru distribuirea refugiaților între statele membre ale UE. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece actualul sistem Dublin nu respectă principiile solidarității și 
justiției. Impune o povară semnificativă țărilor de la frontiera UE, care sunt primul punct de intrare 
pe teritoriul Uniunii al majorității solicitanților de azil. Toate statele membre trebuie să își asume 
responsabilitatea gestionării fluxurilor de refugiați care sosesc în UE. UE este o comunitate de valori 
comune și ar trebui să acționeze în consecință.  
 

 

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

 

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

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

 

36. Recomandăm ca mandatul Agenției pentru Azil a UE să fie consolidat pentru a face posibilă 
coordonarea și gestionarea distribuției solicitanților de azil în statele membre ale UE, cu scopul de 
a realiza astfel o distribuție echitabilă. O distribuție echitabilă necesită luarea în considerare a 
nevoilor solicitanților de azil, precum și a capacităților logistice și economice ale statelor membre 
ale UE și a nevoilor lor din punctul de vedere al pieței muncii. 
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Formulăm această recomandare deoarece o coordonare și o gestionare centralizată a distribuției 
solicitanților de azil, care să fie considerată echitabilă atât de către statele membre, cât și de către 
cetățenii acestora, previne situațiile haotice și tensiunile sociale, contribuind astfel la o mai mare 
solidaritate între statele membre ale UE. 
 

 
Subdirecția 5.2 – Abordarea comună în materie de azil 
 

37. Recomandăm fie crearea unei instituții a UE care să își asume aceste responsabilități la nivel 
centralizat, fie consolidarea Agenției pentru Azil a UE, care să prelucreze cererile de azil pentru 
întreaga Uniune Europeană și să adopte decizii cu privire la ele pe baza unor standarde uniforme. 
De asemenea, instituția vizată ar trebui să fie responsabilă de distribuirea echitabilă a refugiaților. 
Această instituție ar trebui, de asemenea, să stabilească, în privința țărilor de origine, care sunt 
sigure și care nu, și ar trebui să fie responsabilă de returnarea solicitanților de azil respinși.  
 

Recomandăm acest lucru deoarece politica actuală în materie de azil se caracterizează prin lipsa de 
claritate a responsabilităților și aplicarea de standarde diferite de către statele membre ale UE. Acest 
lucru duce la gestionarea inconsecventă a procedurilor de azil la nivelul UE. În plus, Agenția pentru 
Azil a UE dispune în prezent doar de o putere „necoercitivă”. Aceasta nu poate să ofere consultanță 
statelor membre decât cu privire la chestiuni legate de azil.  
 

 

38. Recomandăm înființarea, fără întârziere, de centre de azil speciale destinate minorilor neînsoțiți în 
toate statele membre ale UE. Acest lucru ar trebui realizat pentru a oferi cazare și asistență 
minorilor în funcție de nevoile lor speciale, în cel mai scurt timp posibil.  
 

Formulăm această recomandare deoarece: 
1) este posibil ca mulți dintre minori să fi suferit traume (întrucât provin din zone de conflict); 
2) copiii au, în mod necesar, nevoi diferite (în funcție de vârstă, starea de sănătate etc.); 
3) dacă această recomandare ar fi pusă în aplicare, s-ar garanta că minorii vulnerabili și traumatizați 
primesc toate îngrijirile necesare în cel mai scurt timp posibil; 
4) minorii sunt viitori cetățeni europeni și, ca atare, dacă sunt bine tratați, ei vor putea contribui în 
mod pozitiv la viitorul Europei. 
 

 

39. Recomandăm crearea unui sistem comun și transparent de tratare rapidă a cererilor depuse de 
solicitanții de azil. Acest proces ar trebui să prevadă un standard minim și ar trebui aplicat în mod 
uniform în toate statele membre. 
 

Formulăm această recomandare deoarece: 
1) dacă această recomandare ar fi pusă în aplicare, ea ar crea o modalitate mai rapidă și mai 
transparentă de tratare a cererilor de azil; 
2) obstacolele în calea accelerării procesului de azil dau naștere unei situații de ilegalitate și de 
încălcare a legii; 
3) standardele minime menționate în recomandarea noastră ar trebui să includă respectarea 
drepturilor omului, sănătatea și nevoile educaționale ale solicitanților de azil; 
4) aplicarea acestei recomandări ar facilita accesul la locuri de muncă și ar promova autonomia, 
aducându-se în acest mod o contribuție pozitivă la societatea UE. Regularizarea statutului 
profesional previne abuzurile împotriva solicitanților de azil pe piața muncii. Un astfel de demers ar 
putea doar să sprijine o integrare mai reușită a tuturor celor afectați; 
5) prelungirea șederii în centrele de azil are consecințe negative asupra sănătății mintale și a 
bunăstării ocupanților. 
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40. Recomandăm insistent o revizuire completă a tuturor acordurilor și actelor legislative care 
reglementează azilul și imigrația în Europa. Recomandăm, de asemenea, adoptarea unei abordări 
„pentru întreaga Europă”. 
 

Formulăm această recomandare deoarece: 
1) toate acordurile actuale sunt nefuncționale, nepractice și, începând din 2015, ele nu mai sunt 
adecvate scopului; 
2) UE ar trebui să fie prima „agenție” care gestionează toate celelalte agenții și ONG-uri care se 
ocupă în mod direct de chestiuni legate de azil;  
3) statele membre afectate sunt cele care, în majoritatea cazurilor, sunt lipsite de sprijinul necesar 
pentru a soluționa această problemă. Atitudinea unor state membre care iau doar măsurile care le 
convin nu reflectă în mod satisfăcător unitatea UE; 
4) o nouă legislație cu destinație precisă ar îmbunătăți perspectivele viitoare pentru toți solicitanții 
de azil și ar duce la o Europă mai unificată; 
5) lacunele din legislația actuală generează conflicte și lipsă de armonie în întreaga Europă și duc la 
intensificarea intoleranței față de migranți în rândul cetățenilor europeni; 
6) o legislație mai robustă, dedicată acestui domeniu ar conduce la o reducere a criminalității și a 
abuzurilor în cadrul actualului sistem de azil. 
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Anexa I: Procesul de elaborare a recomandărilor 

A. Prezentare generală a celei de a treia sesiuni  

  

Sesiune 

3 

Prima zi 

Restabilirea legăturilor, 
stabilirea priorităților, 

începerea activității 

Ziua a doua 

Transformarea orientărilor în 
recomandări finale 

Ziua a treia 

Vot asupra recomandărilor 
finale 

Vot asupra 
recomandărilor 

finale 

Transformarea 
orientărilor în 
recomandări 

Primire și obiectivele 
pentru sfârșitul săptămânii 

Forum deschis 

Citirea și stabilirea 
priorității orientărilor 

Feedback transmis altor 

grupuri 

Finalizarea recomandărilor 
Transformarea 
orientărilor în 
recomandări 

Sesiune 
plenară 

Forum 
deschis 

Activitatea 
la nivel de 
subgrup 



  

 

B. Modalitatea de elaborare a recomandărilor  
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C. Procesul detaliat de elaborare a recomandărilor 

Vineri, 11.2.2022 

Sesiunea plenară 1 

Obiectiv: Reluarea legăturilor în cadrul grupului de dezbatere și pregătirea pentru a treia sesiune 

Mesaj de bun venit; luarea cuvântului de către cetățeni; actualizarea platformei; prezentarea 
programului pentru sfârșitul de săptămână; introducere cu privire la metodologia utilizată în cadrul 
sesiunii 

Forum deschis 1 

Obiectiv: Stabilirea priorității orientărilor 

Citirea orientărilor și discuții neoficiale în două săli (fără servicii de interpretare); stabilirea priorității 
orientărilor prin aplicarea de etichete autocolante; Fiecare cetățean a primit 50 de etichete 
autocolante (10 de culoare verde pentru direcția de lucru 1, 10 de culoare roșie pentru direcția de 
lucru 2, 10 de culoare albastră pentru direcția de lucru 3, 10 de culoare galbenă pentru direcția de 
lucru 4 și 10 de culoare portocalie pentru direcția de lucru 5) și a trecut la stabilirea priorității în 
legătură cu cel mult 10 orientări pentru fiecare direcție de lucru.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Activitatea la nivel de subgrup 1 

Obiectiv: Începerea transformării orientărilor în recomandări 

Direcția 5 
Responsabili
tate și 
solidaritate 
în UE 

 

Subdirecția 
5.1 
Distribuirea 
migrației 

Direcția 3  
O UE puternică 
într-o lume 
pașnică 

 

Subdirecția 3.1 
Securitate și 
apărare 

Direcția 1 – 
Autonomie și 
stabilitate 

 

Subdirecția 1.1 
Autonomia UE 

Direcția 4 
Migrația 
dintr-o 
perspectivă 
umană 

 

Subdirecția 
4.1 
Integrarea 

Direcția 2  
UE ca 
partener 
internațional 
 

Subdirecția 
2.2 Acțiuni 
internațional
e pentru 
climă 
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Sâmbătă, 12.2.2022 

Activitatea la nivel de subgrup 2 

Obiectivul 1: Transformarea orientărilor în recomandări 

S-a urmat aceeași metodologie ca în cazul activității la nivelul subgrupului 1. 

Obiectivul 2: Transmiterea/primirea de feedback către/de la celelalte subgrupuri din cadrul aceleiași 
direcții de lucru. 

Obiectivul 3: Transmiterea/primirea de feedback către/de la celelalte subgrupuri din cadrul 
direcțiilor de lucru diferite. 

S-a utilizat în continuare aceeași metodologie. 

Obiectivul 4: Finalizarea recomandărilor 

În această ultimă etapă s-a încercat integrarea feedbackului primit de la celelalte subgrupuri și în 
urma verificării informațiilor. Subgrupurile și-au finalizat recomandările. 

Duminică, 13.2.2022 

Forumul deschis 2 

Obiectiv: Elaborarea mesajelor-cheie pentru adunarea plenară a conferinței 

Grupul de 20 de reprezentanți ai grupului de dezbatere care participă la adunarea plenară a 
conferinței a desfășurat activități de elaborare a mesajelor-cheie și în perioada dintre sesiuni. În 
acest scop, aceștia au intervievat alți participanți pentru a încerca să surprindă aceste mesaje și 
pentru a putea comunica cu ușurință constatările grupului de dezbatere. Mesajele-cheie ar trebui să 
reflecte recomandările și justificările acestora. 

Sesiunea plenară 2 

Obiectiv: Votarea recomandărilor 

Instrucțiuni date participanților: 

 

1. Apăsați un buton de pe tabletă. 

 

2. Scanați un cod QR pentru a 

accesa link-ul formularului care 

conține recomandările din 
cadrul direcției de lucru. 

 

3. Verificați numărul personal 
de identificare (PIN) care se 

găsește pe spatele tabletei. 
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4. Introduceți PIN-ul în 

formular. 

 

 

5. Votați pentru sau împotrivă 
în legătură cu fiecare dintre 
recomandările din fiecare 
direcție de lucru și apăsați 
butonul „Transmitere” 

 
 

 

 

 

 

6. Recomandările în legătură 
cu care participanții și-au 

exprimat votul favorabil în 

proporție de 70 % sau peste 

acest prag sunt adoptate. 
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Anexa II: Contribuția experților și a verificatorilor de fapte în sprijinul procesului de verificare a 

faptelor 

Contribuția experților și a verificatorilor de fapte a fost coordonată de așa-numitul „Centru de 
Cunoștințe și Informații – KICK”, compus din membri ai Secretariatului comun și ai grupului de 
deliberări. Atunci când participanții, moderatorii, observatorii sau experții participanți au observat că 
sunt necesare clarificări ale faptelor, acest aspect s-a comunicat KICK, care a redirecționat solicitarea 
în cauză expertului și/sau verificatorului veridicității informațiilor corespunzător. 

Mai mulți experți disponibili la fața locului și online au urmărit dezbaterile subgrupurilor pentru a 
putea declanșa activitatea de verificare a faptelor. În plus, experți din partea a trei instituții au fost 
disponibili la cerere pentru a răspunde solicitărilor de verificare a faptelor din domeniile de 
competență ale acestora, în special în ceea ce privește instrumentele de reglementare și alte 
instrumente de politică existente.  

Experților și verificatorilor de fapte li s-au solicitat răspunsuri scrise cât mai clare posibil, care să fie 
furnizate într-un termen foarte scurt și să poată fi transmise de către moderator participanților în 
baza aprobării de către KICK. Experții enumerați mai jos au fost disponibili, unii dintre ei nu au primit 
întrebări, iar unii au putut furniza contribuții în cadrul mai multor direcții de lucru.  

Lista de experți disponibili la fața locului și online: 

Experți pentru direcția de lucru 1: Autonomie și stabilitate  

● Sophie Vanhoonacker, directoare a Catedrei de guvernanță administrativă, profesor Jean 
Monnet la Facultatea de arte și științe sociale (FASoS), Universitatea din Maastricht. 

● Martijn Pluim, director responsabil pentru dialoguri și cooperare în domeniul migrației, 
Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD).  

Experți pentru direcția de lucru 2: UE ca partener internațional 

● Heidi Maurer, cercetătoare în cadrul Departamentului pentru e-guvernare și administrație, 

Universitatea Dunării din Krems.  
● Anna Herranz-Surrallés, profesor asociat de relații internaționale și științe politice, 

Facultatea de arte și științe sociale, Universitatea din Maastricht. 

● Nadya Dedikova, redactor diplomatic, diplomația Pactului verde european. 

● Bernard Hoekman, profesor și director responsabil de domeniul de cercetare „economie 

globală” la Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate, Institutul Universitar European 

din Florența.  

● Andrea Ott, profesor de drept european privind relațiile internaționale la Facultatea de 

Drept a Universității din Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, lector principal la Institutul European de Administrație Publică. 

Experți pentru direcția de lucru 3: O UE puternică într-o lume pașnică  

● Steven Blockmans, director pentru cercetare în cadrul Centrului de Studii Politice Europene, 

profesor de drept european privind relațiile internaționale și guvernanța la Universitatea din 

Amsterdam și redactor-șef al publicației „European Foreign Affairs Review”.  

 

 

 

 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
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● Michael Zinkanell, director adjunct în cadrul AIES (Institutul Austriac pentru Politica 

Europeană și de Securitate). 

● Leonard Schuette, cercetător doctorand în cadrul proiectului NestIOr „Who gets to live 

forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations”, Universitatea din Maastricht. 

● Béata Huszka, asistentă universitară în cadrul Universității Eötvös Loránd.  
● John O’Brennan, directorul catedrei „Jean Monnet” pentru studii de integrare europeană și 

director al Centrului pentru Studii Europene și Eurasiatice din cadrul Universității din 
Maynooth.  

Experți pentru direcția de lucru 4: Migrația din perspectivă umană  

● Rainer Münz, profesor invitat la Universitatea Central Europeană.  
● Rainer Bauböck, profesor (cu normă redusă) în cadrul Programului privind guvernanța 

globală, Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate, Institutul Universitar European din 
Florența. 

● Talitha Mortimer Dubow, cercetătoare în cadrul Grupului privind migrația al UNU-

MERIT/Școala superioară de studii în domeniul guvernanței din Maastricht, Universitatea din 

Maastricht. 

● Martijn Pluim, director responsabil pentru dialoguri și cooperare în domeniul migrației, 
Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD).  

● Lalaine Siruno, doctorandă, Școala de științe economice și afaceri, Școala superioară de 
studii în domeniul guvernanței din Maastricht, Universitatea din Maastricht. 

● Jérôme Vignon, consilier la Institutul Jacques Delors. 

Experți pentru direcția de lucru 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

● Violeta Moreno-Lax, profesor de drept la Universitatea Queen Mary din Londra.  

● Philippe De Bruycker, profesor și director al catedrei „Jean Monnet” pentru studii în 

domeniul dreptului imigrației și al azilului la Institutul pentru Studii Europene, Université 

libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere și nu au fost adoptate 
 

 

Direcția 1: Autonomie și stabilitate  
 
Subdirecția 1.1 – Autonomia UE 
 

Recomandăm, în cazul în care țările în curs de dezvoltare solicită acest lucru, programe de 
intervenție pentru dezvoltarea economică bazate pe parteneriate adaptate nevoilor fiecărui stat 
și/sau pe acorduri comerciale, după o primă analiză a potențialului lor economic și, ulterior, 
acordarea de sprijin economic și asigurarea formării profesionale. 

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

 

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

Recomandăm ca UE să includă reglementări care să oblige întreprinderile să își controleze lanțul 
de aprovizionare prin furnizarea periodică a unui raport complet (de audit) și să stabilească 
condiții pentru recompensarea și restricționarea activităților de import în conformitate cu criterii 
etice. În funcție de dimensiune, societatea ar trebui să furnizeze un raport de audit intern și/sau 
extern.  
 

Recomandăm acest lucru pentru a extinde aplicabilitatea perspectivei etice în cadrul schimburilor 
comerciale cu UE prin monitorizarea activității întreprinderilor de-a lungul lanțului de aprovizionare 
din diferite țări, stimulând întreprinderile să acționeze în conformitate cu criterii etice, care sunt 
aplicabile, spre exemplu, utilizării produselor periculoase, drepturilor și condițiilor de muncă, 
posibilei utilizări a muncii copiilor și protecției mediului. Această recomandare nu s-ar aplica 
produselor online cumpărate direct de consumator. 
 

 
Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică 

 
Subdirecția 3.1 – Securitate și apărare 
 
Recomandăm ca actuala arhitectură europeană de securitate să fie reconceptualizată ca o 
structură supranațională mai eficientă, mai eficace și mai capabilă. În acest mod se va realiza, în 
cele din urmă, crearea „Forțelor armate comune ale Uniunii Europene”. Această evoluție implică 
integrarea treptată și transformarea ulterioară a forțelor armate naționale. O astfel de unificare a 
capacităților și a capabilităților militare la nivelul întregii Uniuni Europene ar trebui, de asemenea, 
să promoveze o integrare europeană de durată. Crearea forțelor armate comune ale Uniunii 
Europene ar necesita, de asemenea, un nou acord de cooperare cu NATO, precum și cu statele 
membre ale NATO din afara Europei. 
 

În contextul acestei recomandări, ne așteptăm ca structurile militare din cadrul Uniunii Europene să 
fie mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și capabile să răspundă și să acționeze acolo 
unde este necesar. Ca urmare a acestei abordări integrate, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai 
bine plasată pentru a acționa în mod decisiv și coordonat în situații critice. 
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Direcția 4: Migrația din perspectivă umană  
 
Subdirecția 4.1 – Remedierea cauzelor migrației 
 

Recomandăm Uniunii să creeze un protocol de acțiune menit să abordeze viitoarea criză a 
refugiaților care va apărea ca urmare a crizei climatice. Ca parte a acestui protocol, UE trebuie să 
extindă definiția refugiaților și a solicitanților de azil pentru ca aceasta să fie cuprinzătoare și 
pentru a include persoanele afectate de schimbările climatice. Având în vedere că mulți migranți 
nu vor avea posibilitatea de a se întoarce în țările lor de origine deoarece acestea nu mai oferă 
condiții propice vieții, o altă componentă a protocolului ar trebui să mandateze instituțiile să 
găsească noi utilizări pentru zonele afectate de schimbările climatice, pentru a-i sprijini pe 
migranții care au părăsit aceste teritorii. De exemplu, zonele inundate ar putea fi utilizate pentru a 
crea parcuri eoliene. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece suntem cu toții responsabili de criza climatică. Prin urmare, avem 
o responsabilitate față de populațiile cele mai afectate. Chiar dacă nu dispunem nici de previziuni, 
nici de date concrete cu privire la viitorii refugiați climatici, schimbările climatice vor afecta, cu 
siguranță, viețile a milioane de oameni. 
 
 
Subdirecția 4.2 – Considerații pe plan uman 
 

Recomandăm consolidarea și finanțarea imediată a drumurilor și a mijloacelor de transport legale, 
cu caracter umanitar pentru refugiații care provin din zone afectate de criză. Ar trebui instituit un 
sistem special dedicat siguranței drumurilor europene, care să fie reglementat de organismul 
special creat în acest scop specific. Acestei agenții constituite prin intermediul procedurii 
legislative i-ar fi conferite competențe speciale specifice, consacrate în regulamentul său de 
procedură.  
 
Traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți sunt probleme grave care trebuie abordate. 
Recomandarea noastră ar conduce cu siguranță la atenuarea acestor probleme.  
 

 

Subdirecția 4.3 – Integrare 
 

Recomandăm introducerea unei directive europene care să garanteze că, în fiecare stat membru, 
în nicio zonă de locuit nu se va permite ca ponderea locuitorilor din țări terțe să depășească 30 %. 
Acest obiectiv ar trebui atins până în 2030, iar statele membre ale Uniunii trebuie să obțină sprijin 
pentru punerea sa în aplicare. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece o distribuție geografică mai uniformă va duce la un nivel sporit 
de acceptare a migranților în rândul populației locale și, prin urmare, la o mai bună integrare. Acest 
procent a fost propus luând drept model noul acord politic adoptat în Danemarca.  
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Anexa IV: Orientări grupate 

 

Direcția 1: Autonomie și stabilitate  

 
1.1. Autonomia UE  

 

1. Orientarea 1.1.1.1: Poate fi recomandabil ca toate statele membre ale Uniunii să participe la 
zona euro, dar criteriile de aderare trebuie să fie îndeplinite.  
 

2. Orientarea 1.1.1.2: Profiturile obținute din speculații pe piața criptomonedelor ar trebui 
impozitate; criptomonedele nu ar trebui recunoscute ca mijloace oficiale de plată.  
 

3. 2 orientări grupate 
 

Orientarea 1.1.2.1: Ar trebui să existe stimulente pentru producție în Europa, iar lucrătorii 
europeni ar trebui sprijiniți.  
Orientarea 1.1.11.1: Propunem ca statele membre ale UE și, implicit, investitorii care 
provin din acestea să beneficieze de condiții de contractuale mai favorabile decât 
investitorii din afara Uniunii care încearcă să investească în Uniune.  

 
4. Orientarea 1.1.2.2: Alimentele produse la nivel local ar trebui promovate și ar trebui să 

beneficieze de sprijin financiar.  

 

5. Orientarea 1.1.3.1: Ar trebui adoptate măsuri pentru a certifica respectarea standardelor 
OMC, iar încălcarea acestora ar trebui sancționată de organisme independente.  

 

6. 3 orientări grupate 

 
Orientarea 1.1.4.1: Companiile ar trebui să fie obligate să își ia înapoi toate produsele.  
Orientarea 1.1.4.2: Companiile ar trebui să aibă obligația de a oferi garanție pentru 
produsele lor timp de 10 ani și de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb timp de 20 
de ani. 
Orientarea 1.1.10.2: Conform feedback-ului oferit de grupul 1, considerăm că ar putea fi 
util să se aplice o normă privind o garanție cu durata de 10 ani / o obligație de a pune la 
dispoziție piese de schimb timp de 20 de ani.  

 

7. 4 orientări grupate 

 

Orientarea 1.1.4.3: Produsele ar trebui să primească un cod QR prin care să fie identificate în 
lanțul de producție și de aprovizionare.  
Orientarea 1.1.10.1: Propunem ca, în primul rând, produselor UE să li se aplice un set de 
standarde ridicate, care să devină un criteriu de referință pentru toate mărfurile importate.  
Orientarea 1.1.14.1: UE ar trebui să dispună de un program de responsabilizare a 
companiilor, pentru a le încuraja să respecte legislația privind lanțul de aprovizionare și 
pentru a le descuraja să externalizeze servicii în țări care exploatează lucrătorii sau care nu 
asigură sustenabilitatea procesului de producție.  
Orientarea 2.1.2.1: Se recomandă utilizarea unor scheme de certificare care pot informa 
consumatorii asupra aspectelor legate de mediu și a condițiilor de muncă (de exemplu, cu 
privire la metodele etice de producție / scorul ecologic).  

 

8. Orientarea 1.1.5.1: Sustenabilitatea și criteriile etice ar trebui să fie întotdeauna luate în 
considerare în acordurile comerciale internaționale.  
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9. Orientarea 1.1.5.2: Ar trebui să existe mai multe sancțiuni și taxe aplicabile importurilor din 
țări care încalcă standardele.  
 

10. Orientarea 1.1.6.1: Ar trebui să existe mai multe parteneriate tehnologice și în domeniul 
cercetării și dezvoltării cu țări sau grupuri de țări care sunt încă parteneri majori ai Uniunii 
(de exemplu, Taiwanul, Africa, America Latină).  
 

11. Orientarea 1.1.6.2: Ar trebui să menținem și să sprijinim funcționarea mai multor școli 
internaționale în afara Europei; valorile etice europene ar trebui predate elevilor.  
 

12. Orientarea 1.1.7.2: Prin extinderea transportului public, dependența de autoturisme ar 
trebui redusă.  
 

13. 3 orientări grupate 

 

Orientarea 1.1.8.1: Propunem ca un anumit tip de subvenții fie oferite producătorilor care 
lucrează în zonele cele mai predispuse la această tendință.  
Orientarea 1.1.8.3: Propunem să se aplice un nivel ridicat de impozitare a materialelor care 
ies din Uniunea Europeană pentru a fi utilizate în alte țări.  
Orientarea 1.1.8.4: Ca urmare a feedbackului primit de la grupul 1, considerăm că o 
posibilă soluție ar fi impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport.  

 

14. Orientarea 1.1.8.2: Propunem să se aplice un nivel de impozitare foarte ridicat pentru toate 
materialele / produsele / bunurile care sunt exportate din UE și apoi reimportate în UE, cu 
scopul de a descuraja utilizarea de materiale provenind din Uniune pentru fabricarea de 
produse în afara UE.  

 

15. Orientarea 1.1.9.1: Propunem ca activitățile de producție desfășurate de anumite companii 
să revină în țările de origine, astfel încât, implicit, o mare parte a producției să fie relocată pe 
teritoriul Uniunii (acest lucru ar putea fi încurajat printr-un sistem de stimulare pentru 
aceste companii care revin).  
 

16. Orientarea 1.1.9.2: Conform feedback-ului primit de la grupul 1, considerăm că o soluție 
adecvată ar fi reducerea exporturilor de materii prime critice, limitând acțiunea vizată doar 
la aceste materii prime, astfel încât ea să nu se aplice tuturor categoriilor de materiale. 
 

17. Orientarea 1.1.12.1: Propunem să se adopte acțiuni unitare la nivelul UE în ceea ce privește 
negocierile referitoare la activitatea de import sau export.  
 

18. Orientarea 1.1.13.1: În legătură cu acest subiect, considerăm că, pentru a evidenția 
existența unității, legislația europeană referitoare la aspecte cheie care au început să fie tot 
mai mult în atenția publicului din statele membre în ultimii ani (de exemplu, avortul, 
drepturile persoanelor LGBTQ etc.) ar trebui să prevaleze în raport cu legislația națională.  
 

19. 2 orientări grupate 

 

Orientarea 1.1.15.1: Considerăm că aceste țări ar trebui ajutate prin programele de 
intervenție ale UE să-și dezvolte capacitatea de producție.  
Orientarea 2.1.3.1: Este necesar să se depună eforturi pentru a dezvolta relații mai solide 
cu economiile în curs de dezvoltare, precum și cu cele ale altor țări.  

 



 

  

Grupul 4, sesiunea 3 -2 

 

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

20. Orientarea 1.1.16.1: Considerăm că ar trebui creată o platformă accesibilă tuturor care să 
informeze publicul privind oportunitățile de încadrare în muncă pe întreg teritoriul UE.  

 

 

1.2 Frontiere  
 

21. 2 orientări grupate 

 

Orientarea 1.2.3.1: Frontex ar trebui să-și asume o responsabilitate mai mare în ceea ce 
privește protecția frontierelor externe, iar această responsabilitate nu ar trebui să le revină 
în primul rând statelor membre. Angajații Frontex ar putea fi instruiți împreună cu polițiștii 
de frontieră din statele membre. De asemenea, Frontex ar putea coopera strâns cu 
Europol.  
Orientarea 1.2.11.1: UE ar trebui să extindă sfera de aplicare a legislației sale pentru a 
conferi mai multă putere și un nivel sporit de independență agenției Frontex. Cu toate 
acestea, UE ar trebui în mod cert să impună mai multe controale și să solicite o 
transparență deplină în funcționarea Frontex pentru a evita abuzurile. 

 

22. Orientarea 1.2.7.1: Ar trebui să existe un sistem de gestionare a migrației forței de muncă, 
bazat pe nevoile reale din Europa; sistemul existent în Canada ar trebui să constituie un 
model. Ar trebui să existe, în același timp, oferte de calificare profesională, precum și 
facilități pentru integrarea culturală și lingvistică dedicate migranților din Europa.  

 

23. Orientarea 1.2.7.2: Ar trebui ca sectorului privat să i se ofere mai multe stimulente pentru a 
menține producția în UE oferind, astfel, locuri de muncă pentru migranți.  
 

24. Orientarea 1.2.9.2: În special pentru migranții economici, UE ar trebui să organizeze în țările 
de plecare mijloace de screening al cetățenilor (pe criterii de competențe, profil etc.) pentru 
a determina ce persoane sunt eligibile pentru a se stabili și a lucra în UE. Aceste criterii de 
evaluare trebuie să fie publice și să poată fi consultate de către orice persoană. Acest lucru 
poate fi realizat prin crearea unei Agenții Europene pentru Imigrație (prezentă online).  
 

25. Orientarea 1.2.10.1: UE are obligația să se asigure că politica în materie de migrație aplicată 
la toate frontierele este identică, respectându-se drepturile omului și garantându-se 
siguranța și sănătatea tuturor migranților (de exemplu, a femeilor însărcinate și a copiilor). 
Aceste acțiuni ar putea, eventual, să fie realizate în cooperare cu Frontex. În cazul în care 
țara în cauză nu respectă cerințele stabilite în acest domeniu, UE ar trebui să îi aplice 
sancțiuni sau chiar să ocupe temporar o parte din teritoriul său pentru ca refugiații să poată 
călători în condiții de siguranță pe teritoriul respectiv (creându-se astfel un tip de „zone 
sigure de tranzit”, unde migranții nu pot rămâne, dar care pot fi utilizate pentru efectuarea 
călătoriei).  
 

26. Orientarea 1.2.12.1: UE ar trebui să intervină pentru ca ONG-urile să devină superflue, 
împiedicându-le să acționeze pe cont propriu. UE însăși are datoria de a salva vieți și trebuie 
să acționeze în conformitate cu normele umanitare. ONG-urile trebuie să funcționeze 
conform mandatelor stabilite de UE și nu pe cont propriu.  

 

 

Direcția 2: UE ca partener internațional  

 

2.1 Comerț și relații dintr-o perspectivă etică 
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27. 2 orientări grupate 

 

Orientarea 2.1.1.1: Se recomandă cooperarea cu sectorul privat și cu furnizorii din țările în 
cauză, astfel încât problema să fie rezolvată la sursă.  
Orientarea 2.1.1.2: Se recomandă să se asigure existența unor condiții sociale adecvate 
dezvoltării copiilor, inclusiv a școlarizării, de exemplu prin școlarizarea gratuită în țările în 
care există problema muncii copiilor.  

 

28. 2 orientări grupate 

 

Orientarea 2.1.2.2: Se recomandă monitorizarea schimburilor comerciale între țări și 
asigurarea respectării valorilor etice.  
Orientarea 2.2.5.3: Se recomandă consolidarea colaborării cu țările exportatoare, pentru a 
garanta faptul că acestea respectă standardele etice și de mediu și că produsele lor sunt 
conforme cu standardele europene de siguranță (marcajul CE, crearea unui nou tip de 
marcaj mai flexibil și mai care să fie respectat în mai mare măsură).  

 

29. Orientarea 2.1.3.2: Se recomandă asigurarea faptului că acordurile comerciale cu China au la 
bază acorduri și tratate internaționale.  

 

30. 3 orientări grupate 

 

Orientarea 2.1.4.1: De exemplu, se poate aplica o cotă pentru anumite produse atunci 
când există o penurie.  
Orientarea 2.1.4.2: De exemplu, se recomandă asigurarea aprovizionării cu produsele 
electronice esențiale și cu produsele necesare în domeniul sanitar / vaccinuri.  
Orientarea 2.1.4.3: Se recomandă producția pe plan intern în cadrul Uniunii a unor bunuri 
esențiale în perioadele de penurie. 

 

31. 3 orientări grupate 

 

Orientarea 2.1.5.1: Este necesar să asigurăm aplicarea de controale, taxe și sancțiuni 
pentru combaterea corupției.  
Orientarea 2.1.5.2: Atunci când se efectuează tranzacții cu țări în care există corupție, este 
esențial ca toate părțile implicate să înțeleagă în profunzime cadrul general aplicabil 
contractelor respective.  
Orientarea 2.1.5.3: Acordurile comerciale trebuie respectate atunci când se efectuează 
tranzacții cu țări în care există corupție, astfel încât banii să fie distribuiți în conformitate cu 
acordurile încheiate.  

 

32. 2 orientări grupate 

 

Orientarea 2.1.6.2: Se recomandă adoptarea de măsuri pentru a asigura faptul că 
acordurile în domeniul mediului sunt respectate de către țările în curs de dezvoltare și că 
atât acordurile, cât și țările în curs de dezvoltare sunt sprijinite de UE.  
Orientarea 2.2.3.4: Se recomandă facilitarea schimburilor de tehnologii verzi cu țările în 
curs de dezvoltare și transferul de astfel de tehnologii către acestea (în cadrul acordurilor 
comerciale sau diplomatice).  

 

33. Orientarea 2.1.6.3: Este necesar ca aspectele avute în vedere să fie conștientizate de 
consumatorii din UE.  
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2.2 Acțiuni internaționale pentru climă 

 

34. 2.2.2.1 Orientarea 2.2.2.1: Măsuri și controale mai stricte pentru a limita aceste exporturi, 
colaborare mai intensă între forțele naționale de supraveghere pentru a combate abuzurile 
față de mediu  
 

35. 3 orientări grupate 

 

1.1.7.3 Orientarea 1.1.7.3: Statele membre ar trebui să își recicleze mai bine deșeurile și să 
le folosească pentru producerea de energie. Acest lucru ar putea fi stimulat și susținut de 
UE.  
2.2.2.2 Orientarea 2.2.2.2: Să se încurajeze o mai bună reutilizare a deșeurilor, inclusiv 
producerea de energie (biogaz).  
2.2.2.3 Orientarea 2.2.2.3: Mai multă reciclare.  

 

36. 2.2.2.4 Orientarea 2.2.2.4: Să se reducă cantitatea de ambalaje și să fie ajutate 
întreprinderile mici să creeze ambalaje (produse) mai ecologice.  
 

37. 2.2.3.1 Orientarea 2.2.3.1: Să se creeze un spațiu unic unde companiile europene să poată 
să promoveze produse și servicii ecoresponsabile și să facă schimb de cunoștințe.  
 

38. 2.2.3.2 Orientarea 2.2.3.2: Să se creeze un consorțiu academic european care să se ocupe în 
mod special de inovațiile ecologice. 
 

39. 2.2.3.3 Orientarea 2.2.3.3: Dezvoltarea Consiliului European pentru Inovare.  
 

40. 4 orientări grupate 

 

2.1.6.1 Orientarea 2.1.6.1: Impozite mai mari pentru țările care nu respectă standardele de 
mediu.  
2.2.4.1 Orientarea 2.2.4.1: Impozit proporțional cu condițiile de producție (conform 
legislației mediului și muncii).  
2.2.4.2 Orientarea 2.2.4.2: Să se creeze reguli mai stricte pentru a penaliza companiile care 
recurg la aceste practici.  
2.2.6.2 Orientarea 2.2.6.2: Mecanisme de impozitare mai stricte și prime mai atractive 
pentru a promova diminuarea consumului generator de emisii.  

 

41. 2.2.5.1 Orientarea 2.2.5.1: Creșterea ponderii minereurilor și a materiilor prime extrase în 
UE.  

 

42. 2.2.5.2 Orientarea 2.2.5.2: Să se încurajeze conceperea unor metode de extracție mai 
ecologice.  
 

43. 2.2.6.1 Orientarea 2.2.6.1: Să se lanseze un moratoriu pe consumul de energie al serviciilor 
digitale și să reglementeze utilizările foarte energofage și neesențiale, precum cripto-
monedele și jetoanele nefungibile (NFT). 
 

44. 3 orientări grupate 
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1.1.7.1 Orientarea 1.1.7.1: Ar trebui extinsă producția de energie în UE și să ne valorificăm 
mai bine resursele interne.  
2.2.7.1 Orientarea 2.2.7.1: Să se dezvolte mai mult energia electrică regenerabilă (solară, 
eoliană, hidroelectrică, biogaz produs din deșeuri) în UE.  
2.2.7.3 Orientarea 2.2.7.3: Să se creeze un lider european în domeniul producției de 
electricitate verde (după modelul Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 Orientarea 2.2.7.2: Să se lanseze o dezbatere europeană despre energia nucleară.  
 

46. 2.2.7.4 Orientarea 2.2.7.4: Să se asigure un transfer mai bun al energiei în Uniunea 
Europeană (gazoducte și altele).  

 
 
2.3. Promovarea Valorilor Europene  

 

47. 2.3.1.1 Orientarea 2.3.1.1: Să se revizuiască valorile și normele pentru ca ideea să fie 
acceptată în toate statele membre.  

48. 2.3.2.1 Orientarea 2.3.2.1: Să se implementeze acest tip de procese (Conferința despre 
Viitorul Europei, la care participăm) mai des la nivelul UE.  
 

49. 4 orientări grupate 

 

2.2.1.1 Orientarea 2.2.1.1: Să se creeze și să se dezvolte intermediari între UE și instituțiile 
locale.  
2.2.1.2 Orientarea 2.2.1.2: O comunicare mai directă cu cetățenii europeni printr-un canal 
dedicat (de exemplu, prin rapoarte, diverse mass-media) pentru a fundamenta politica UE 
în domeniul climei, și proiectele și inițiativele concrete derulate.  
2.2.1.3 Orientarea 2.2.1.3: Să se publice mai multe statistici privind emisiile din diferite 
sectoare ale UE și să fie aduse mai bine la cunoștința populației (de pildă, prin canalul de 
mai sus).  
2.3.2.2 Orientarea 2.3.2.2: Recomandăm ca UE să comunice direct cu cetățenii europeni 
printr-un canal sau departament de comunicare dedicat. Să se difuzeze informații despre 
proiectele și inițiativele concrete derulate.  

 

50. 2.3.4.1 Orientarea 2.3.4.1: UE as trebui să asigure securitatea comună la frontierele UE, în 
conformitate cu principiile și valorile UE. Adică, să respecte drepturile omului indiferent de 
ceea ce se întâmplă la frontierele externe.  
 

51. 2.3.4.2 Orientarea 2.3.4.2: UE ar trebui să promoveze cooperarea între armatele naționale 
ale diferitelor țări UE și personalul Uniunii Europene.  
 

52. 2.3.4.3 Orientarea 2.3.4.3: Recomandăm ca UE să securizeze granițele, protejând în același 
timp migrația legală.  
 

 

Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică  

 
3.1. Securitate și Apărare  

 

53. 3 orientări grupate 

 

3.1.1.1 Orientarea 3.1.1.1: Recomandăm să se constituie o Armată Europeană care să 
suplimenteze strategiile și structurile NATO existente.  
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3.1.2.1 Orientarea 3.1.2.1: Recomandăm să se restructureze arhitectura de securitate 
(europeană) actuală și să se transfere resursele financiare existente către formațiuni militare 
mai eficiente.  
3.1.3.1 Orientarea 3.1.3.1: Recomandăm să se dezvolte și să se constituie viitoare forțe 
armate europene în coordonare cu NATO.  

 

54. 3.1.4.1 Orientarea 3.1.4.1: Recomandăm ca forțele armate europene să poată fi mobilizate 
numai în scopuri de apărare și să fie interzis comportamentul militar agresiv.  
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3.2. Luarea deciziilor și politica externă a UE  

 

55. 2 orientări grupate 

 

3.2.1.1 Orientarea 3.2.1.1: Recomandăm ca Uniunea Europeană să nu mai folosească unanimitatea 
pentru atât de multe decizii, ci doar pentru unele, puține, chestiuni esențiale și fără caracter urgent.  
3.3.1.1 Orientarea 3.3.1.1: Propunem ca modul de decizie în cadrul UE să fie modificat astfel încât 
toate deciziile să fie luate cu majoritate calificată de voturi. Odată făcută această modificare, UE va 
putea studia noile cereri de aderare la UE ale altor țări și le va supune la vot cu majoritate calificată.  

 

56. 3.2.1.2 Orientarea 3.2.1.2: Recomandăm în plus să se implementeze Orientarea 1, ca UE să-
și întărească structurile democratice, de pildă rolul Parlamentului European în aceste 
procese.  
 

57. 5 orientări grupate 

 

2.3.3.1 Orientarea 2.3.3.1: Noi, ca cetățeni, recomandăm ca UE să creeze un „catalog de amenzi și 
restricții ale privilegiilor de membru” care să se aplice în caz de încălcări ale valorilor sau ale unor 
acorduri comune.  
2.3.3.2 Orientarea 2.3.3.2: Noi, ca cetățeni, recomandăm ca UE să aplice sancțiuni împotriva statelor 
membre care încalcă drepturile omului. Statele membre ar trebui să aibă o poziție unitară în privința 
sancțiunilor.  
3.2.2.1 Orientarea 3.2.2.1: Recomandăm ca Uniunea Europeană să-și întărească capacitatea de a 
sancționa statele membre sau statele terțe și să impună aplicarea efectivă a acestor sancțiuni.  
5.1.3.2 Orientarea 5.1.3.2: Ar trebui impuse sancțiuni (financiare) împotriva statelor membre ale UE 
care nu respectă normele și mecanismele de solidaritate existente privind politica față de migrație.  
5.2.1.1 Orientarea 5.2.1.1: Recomandăm sancțiuni și penalități concrete și aspre împotriva statelor 
membre ale UE care încalcă drepturile omului sau statul de drept în orice etapă a procedurilor de 
azil. De exemplu, ar trebui să nu se plătească fonduri UE statelor membre respective.  
 

3.3. Țările învecinate și extinderea  

 

58. 3.3.1.2 Orientarea 3.3.1.2: Propunem ca statele membre să definească clar împreună o 
viziune comună asupra viitorului Europei față de extinderea UE către alte țări vecine.  
 

59. 3.3.2.1 Orientarea 3.3.2.1: Propunem să se introducă o educație civică europeană în statele 
membre, astfel încât cetățenii să știe mai multe despre UE și funcționarea sa și să adopte 
valori europene. Această educație civică europeană ar trebui propusă de instituțiile UE și 
apoi acceptată în statele membre. 
 

60. 3.3.2.2 Orientarea 3.3.2.2: Propunem ca UE să fie mai prezentă pe rețelele de socializare, în 
special pentru a fi receptată de un public mai tânăr și a evita dezinformarea în mass-media.  
 

61. 3.3.3.1 Orientarea 3.3.3.1: Propunem ca în relațiile sale diplomatice cu țările vecine UE să se 
folosească mai mult de propria putere comercială pentru ca nu cumva anumite state 
membre să sufere presiuni bilaterale din partea acestor țări vecine. 
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Direcția 4: Migrația din perspectivă umană  
 
4.1. Integrarea  

 

62. 4.1.1.1 Orientarea 4.1.1.1: Recomandăm ca UE să sprijine financiar țările de origine pentru a 
le dinamiza dezvoltarea economică și politică, analizând desigur întotdeauna fiecare în parte 
și ținând cont de specificul fiecărei țări. Experții ar trebui să identifice țările în care s-ar putea 
derula aceste acțiuni și să coordoneze misiunile la fața locului. Ar trebui totodată, pentru a 
facilita canalizarea ajutorului, să existe o cooperare cu ONG-urile de la fața locului, care 
cunosc bine situația și cetățenii. 

 

63. 4.1.1.2 Orientarea 4.1.1.2: Recomandăm să se stabilească o legătură între sprijinul pentru 
migrație în țările de origine și politicile de extindere ale UE în țările învecinate.  
 

64. 4.1.1.3 Orientarea 4.1.1.3: Recomandăm, de asemenea, să se trateze de urgență problema 
migrației între țările UE.  
 

65. 4.1.2.1 Orientarea 4.1.2.1: Recomandăm ca UE să aibă un model care să faciliteze educația 
și formarea migranților pentru a le ușura întoarcerea în țările lor de origine, garantând 
întotdeauna că viața lor nu este în pericol în aceste țări. Este important să îi educăm pentru 
a îmbogăți resursele acestor țări și pentru a proteja refugiații ajutându-i să dobândească noi 
competențe.  
 

66. 4.1.2.2 Orientarea 4.1.2.2: Recomandăm ca Uniunea Europeană să pregătească examene de 
nivel comune pentru toate țările din UE și din afara ei, în avantajul atât al imigranților, cât și 
al statelor.  
 

67. 4.1.2.3 Orientarea 4.1.2.3: Recomandăm să se lucreze la un cadru comun în domeniul 
muncii pentru a asigura stabilitatea în Uniunea Europeană.  
 

68. 4.1.2.4 Orientarea 4.1.2.4: Recomandăm ca Uniunea Europeană să investească într-un 
model similar cu EURES dar focalizat pe țări terțe.  
 

69. 4.1.3.1 Orientarea 4.1.3.1: Recomandăm să se lucreze la un protocol de măsuri speciale de 
combatere a schimbărilor climatice care abordează problema din perspectiva migrației 
climatice. 
 

70. 4.1.3.2 Orientarea 4.1.3.2: Recomandăm Uniunii Europene să încerce să răspundă la 
întrebarea „când se poate vorbi și când nu se poate vorbi despre o criză a migrației” definind 
în prealabil criterii prin care să se poată diferenția cele două situații și acționând în 
consecință.  

 
4.2. Considerații umanitare  

 

71. 4.2.1.1 Orientarea 4.2.1.1: Recomandăm să se implementeze o politică comună în domeniul 
migrației în Uniunea Europeană.  
 

72. 6 orientări grupate 

 

4.1.4.1 Orientarea 4.1.4.1: Recomandăm să se combată stigmatizarea.  
4.2.1.2 Orientarea 4.2.1.2: Recomandăm să se introducă în statele membre activități axate 
pe educație și conștientizarea în cercuri mai largi a dimensiunii sociale în domeniul 
migrației.  
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4.3.3.2 Orientarea 4.3.3.2: Trebuie difuzate poveștile imigranților care s-au integrat cu 
succes, ideal ar fi nu prin campanii, ci prin evenimente în care migranții să își spună 
poveștile.  
4.3.3.3 Orientarea 4.3.3.3: Ar trebui văzut cum se pot concepe mesaje destinate explicit 
persoanelor cu atitudini negative față de migranți.  
5.1.6.3 Orientarea 5.1.6.3: Recomandăm ca UE să își intensifice eforturile de a-i informa și 
educa pe cetățenii UE în legătură cu migrația și să facă distincția clar în campaniile lor 
educaționale între diferitele categorii de migrație (regulamentară și clandestină, legală și 
ilegală, refugiați, solicitanți de azil, imigranți).  
5.2.7.2 Orientarea 5.2.7.2 Autoritatea Uniunii aleasă ar trebui să ofere statelor membre 
informații corecte pentru a educa cetățenii cu privire la cultura și etosul țării de origine 
imigranților care solicită azil. Ar trebui să se apeleze la serviciile mass-media în acest scop.  

 

73. 5 orientări grupate 

 

1.2.5.1 Orientarea 1.2.5.1 Trebuie comunicat mai mult și mai bine cu migranții în țările lor 
de origine și în țările pe care le tranzitează în care acționează traficanți de persoane.  
1.2.8.1 Orientarea 1.2.8.1 Ar trebui să se facă o mai bună educație și să se discute cu 
potențialii emigranți în țările de origine. Ar trebui să se apeleze la o gamă largă de canale 
de comunicare, de la pliante la televiziuni și rețele sociale.  
1.2.9.1 Orientarea 1.2.9.1 Recomandăm ca UE să îi informeze pe cetățenii care vor să 
emigreze pentru o viață mai bună (nu refugiați de război) în țara de origine despre ce îi 
așteaptă cu adevărat în noua țară (gestionarea așteptărilor). În plus, UE ar trebui să 
investească în infrastructura din țara de plecare și în nivelul de trai al oamenilor care 
doresc să plece.  
4.2.2.1 Orientarea 4.2.2.1 Recomandăm UE să ducă o politică de informare comună și 
coordonată, adresată țărilor de origine a persoanelor care pot deveni victime ale 
traficanților.  
5.1.6.4 Orientarea 5.1.6.4 Recomandăm UE să își intensifice eforturile de a canaliza și 
controla fluxurile de refugiați. De exemplu, UE ar trebui să încerce să le spună cinstit 
refugiaților ce șanse reale au să fie acceptați, care sunt legile, regulile și procedurile 
aplicabile pentru a intra în UE și ce opțiuni alternative au.  

 

74. 4.2.2.3 Orientarea 4.2.2.3 Recomandăm să se creeze rute și mijloace de transport legale, 
umanitare pentru refugiații din zonele de criză în mod organizat. În același timp, este nevoie 
de criterii pe baza cărora să se verifice dacă sosirea lor în Uniunea Europeană este justificată. 
Lista acțiunilor prioritare. 

 

75. 4.2.2.5 Orientarea 4.2.2.5 Recomandăm să se pună mai mult accentul pe combaterea activă 
a traficului de persoane. Trebuie să se asigure mai strict securitatea internațională și 
informații strategice în acest domeniu de activitate. Mai mulți bani pentru instituții precum 
Europol și alte agenții. Nevoia de instituții care să se ocupe în mod special de traficul ilegal 
transfrontalier de persoane.  
 

76. 4.2.3.1 Orientarea 4.2.3.1 Recomandăm să se ia măsuri la nivel internațional, nu doar la 
nivelul UE. Cooperare cu țări din întreaga lume. O rețea de centre funcționale în care 
oamenii să aibă condiții bune, să stea o perioadă scurtă de timp și să primească ajutor 
concret pentru a se integra rapid și a începe o nouă viață.  
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4.3 Remedierea cauzelor migrației  

 

77. 2 orientări grupate 

 

4.3.1.1 Orientarea 4.3.1.1 În toate țările trebuie asigurat sprijin individual grijuliu pentru 
imigranți în toate țările.  
4.3.1.2 Orientarea 4.3.1.2 Imigranților trebuie să li se ofere rapid cursuri de limbă.  

 

78. 4.3.1.3 Orientarea 4.3.1.3 Nu trebuie să mai existe „ghetouri”; Imigranții ar trebui distribuiți 
în masa populației. În școli mai ales clasele ar trebui să fie mai mixte. Ar trebui reflectat la 
încercarea nereușită de integrare a romilor; și trase învățăminte.  
 

79. 4.3.1.4 Orientarea 4.3.1.4 Refugiații ar trebui sprijiniți să se stabilească acolo unde au șanse 
de angajare reale. În acest scop, ar trebui creată o platformă pe care să poată fi înregistrate 
și corelate profilurile cu calificările refugiaților și cererea regională de lucrători calificați.  
 

80. 4.3.2.2 Orientarea 4.3.2.2 În UE ar trebui aplicate următoarele cerințe pentru migrația 
legală: Competențe lingvistice în limba țintă sau engleză la nivelul B1 sau B2 la sosire sau 
cursuri de limbă obligatorii după sosire + calificări profesionale de care se poate demonstra 
că UE are nevoie (calificările trebuie verificate) + o declarație personală privind obiectivul și 
durata planificată a migrației. 
 

81. 4.3.3.1 Orientarea 4.3.3.1 Ar trebui create oportunități pentru întâlniri personale.  
 

82. 4 orientări grupate 

 

4.3.4.1 Orientarea 4.3.4.1 Condițiile de viață și de cazare ale imigranților trebuie 
îmbunătățite drastic.  
4.3.4.2 Orientarea 4.3.4.2 Imigranții ar trebui să aibă posibilitatea să se plângă de condițiile 
proaste de trai și de locuit.  
5.2.7.1 Orientarea 5.2.7.1 Recomandăm să se propună un program la nivelul UE de îndată 
ce sosesc solicitanții de azil, care să le comunice solicitanților de azil unde pot găsi 
posibilități de angajare și locuit.  
5.2.9.1 Orientarea 5.2.9.1 Credem că ar trebui implementate programe de asistență 
pentru solicitanții de azil, inclusiv subvenții care să îi ajute să fie asimilați sau integrați. Cu 
accent pe condiții de bază de locuit și educație.  

 

 
Direcția 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE  
 
5.1. Distribuirea imigranților  

 

83. 4 orientări grupate 

 

1.2.4.1 Orientarea 1.2.4.1 Procedurile de procesare a cererilor de migrare ar trebui 
accelerate.  
4.2.2.4 Orientarea 4.2.2.4 Recomandăm să se accelereze procedurile de azil. Să se asigure 
întoarcerea în siguranță în țara de origine dacă există nevoia reală de a trimite persoana în 
cauză înapoi. Să i se asigure securitatea în locul unde urmează să se întoarcă. Să fim siguri 
că persoana chiar vrea să se întoarcă, se poate întoarce în condiții de siguranță și în ce 
condiții se întoarce? Trebuie să fim siguri că sunt șanse de integrare astfel încât să nu 
trimitem înapoi persoane care nu doresc să se întoarcă în țara de origine.  
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4.3.2.1 Orientarea 4.3.2.1 Procedurile pentru cererile de azil ar trebui accelerate. Cu toate 
acestea, calitatea procedurilor de examinare trebuie să rămână garantată. De aceea, 
autoritățile ar trebui să dispună de mai mult personal. UE ar trebui să învețe din 
procedurile eficiente de control ale SUA.  
5.1.1.1 Orientarea 5.1.1.1 Țările în care sosesc refugiații ar trebui să primească mai mult 
sprijin pentru a putea procesa cererile de azil rapid și eficient. Și țările de sosire ar trebui 
sprijinite, pentru a putea oferi infrastructură adecvată pentru a-i găzdui pe solicitanții de 
azil. De această sarcină și de coordonarea ei ar trebui să se ocupe o instituție a UE, de 
exemplu un Minister al Migrației al UE (care urmează să fie înființat).  

 

84. 8 orientări grupate 

 

1.2.6.1 Orientarea 1.2.6.1 Sistemul de la Dublin ar trebui reformat, iar migranții ar trebui 
repartizați mai egal între statele membre ale UE, în funcție de capacitatea și performanța 
economică a țărilor de primire.  
4.2.2.2 Orientarea 4.2.2.2 Recomandăm revizuirea Convenției de la Dublin. Trebuie 
acționat mai mult la nivel european, nu la nivelul statelor membre.  
5.1.1.2 Orientarea 5.1.1.2 Cererile de azil ar trebui depuse direct la nivelul UE, nu la nivelul 
țărilor membre. 
5.1.2.1 Orientarea 5.1.2.1 Ar trebui născocită o formulă de alocare pentru a-i distribui pe 
refugiați (atât cei cărora li s-a aprobat, cât și cei cărora nu li s-a aprobat cererea de azil) 
între statele membre UE - ținând cont de condițiile individuale și de capacitățile (financiare) 
ale statelor membre UE.  
5.1.3.1 Orientarea 5.1.3.1 Ar trebui introduse și aplicate cote care să definească numărul 
de refugiați per stat membru UE - pe baza capacităților (financiare) ale țărilor membre.  
5.2.2.1 Orientarea 5.2.2.1 Recomandăm să se întocmească norme și criterii uniforme 
pentru procedurile de azil în UE.  
5.2.5.2 Orientarea 5.2.5.2 Acordul de la Dublin nu mai este practic sau de folos în ce 
privește integrarea. Planificarea politicilor de integrare și admitere trebuie să facă parte din 
orice nou pact sau acord. Nu mai corespunde scopului urmărit și este învechit, lăsându-i 
solicitanții de azil să se descurce singuri. Acordul de la Dublin nu ar trebui modificat, ci 
complet înlocuit.  
5.2.8.1 Orientarea 5.2.8.1 Recomandăm să se întocmească un cadru juridic solid care să 
permită distribuirea echitabilă și onestă a solicitanților de azil și a cererilor. Ar trebui să 
existe un sistem mai robust, în care UE să dea instrucțiuni statelor membre.  

 

85. 5.1.6.1 Orientarea 5.1.6.1 Le recomandăm agențiilor europene să se coordoneze mai bine 
pentru a face o distribuție echitabilă a solicitanților de azil și refugiaților (= migrație 
neoficială) în statele membre ale UE.  
 

86. 5.1.6.2 Orientarea 5.1.6.2 Recomandăm ca UE să acționeze în procedurile de criză de o 
manieră proactivă și cu anticipație și să nu reacționeze numai când valurile de refugiați ajung 
la granițele țărilor membre.  
 

87. 5.1.7.1 Orientarea 5.1.7.1 Recomandăm să se pună mai mulți bani și susținere operativă la 
dispoziția țărilor greu năpăstuite de imigrația ilegală. Valoarea contribuțiilor fiecărui stat 
membru ar trebui măsurată pe baza unor criterii obiective (de exemplu, PIB, numărul de 
locuitori etc.), iar UE ar trebui să examineze posibilitățile de a strânge bani de pe piețele 
financiare (piețele de capital) pentru a finanța împărțirea sarcinilor (și astfel să promoveze, 
de exemplu, proiecte de integrare, îngrijire pentru refugiați etc.).  
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88. 5.1.7.2 Orientarea 5.1.7.2 Opinia cetățenilor UE ar trebui luată în considerare mai mult și 
trebuie depuse mai multe eforturi pentru a obține acordul și acceptarea cetățenilor UE pe o 
temă așa de importantă ca migrația. 
 

89. 5.1.8.1 Orientarea 5.1.8.1 Recomandăm ca politica statelor membre în domeniul migrației 
cu acte în regulă să devină mai liberală și mai permisibilă.  

 
5.2. Abordarea comună față de azil  

 

90. 5.2.3.1 Orientarea 5.2.3.1 Refugiaților care după toate probabilitățile vor avea dreptul la azil 
în UE ar trebui să li se acorde acces simplificat la procedurile de azil, de exemplu direct din 
țările lor de origine.  
 

91. 3 orientări grupate 

 

5.2.2.2 Orientarea 5.2.2.2 Recomandăm înființarea unei instituții UE la nivel înalt care să se 
ocupe de problemele legate de azil și să verifice dacă se derulează mereu după normele 
legale. Această instituție ar trebui să hotărască care țări de origine pot fi considerate 
„sigure” și care „nesigure”.  
5.2.3.2 Orientarea 5.2.3.2 Recomandăm să se înființeze o instituție de nivel mai înalt la 
nivelul UE sau, alternativ, să se confere mai multe competențe Biroului de sprijin pentru 
azil. O astfel de instituție la nivel înalt ar trebui să poată examina cererile de azil uniform în 
întreaga UE.  
5.2.11.1 Orientarea 5.2.11.1 Recomandăm crearea unei organizații centralizate care să 
gestioneze toate chestiunile legate de imigrație și azil. Ar trebui înființată o organizație 
umbrelă care să dispună de resurse suficiente. Ar trebui să existe o organizație centrală 
care să monitorizeze, coordoneze și să guverneze tot.  

 
92. 5.2.5.1 Orientarea 5.2.5.1 Credem că solicitanții de azil ar trebui integrați într-un mod mai 

uniform și mai organizat.  
 

93. 5.2.6.1 Orientarea 5.2.6.1 Recomandăm să se pună la punct un nou pact/cadru legal care să 
reflecte vremurile în care trăim. Problemele legate de integrare ar trebui tratate în amonte 
(în țările de plecare) pentru a fi luate în colimator din timp.  
 

94. 5.2.10.1 Orientarea 5.2.10.1 Recomandăm ca fiecare stat membru al UE să aplice procesul 
de evaluare/calificare în mod egal folosind toate resursele comune.  
 

95. 3 orientări grupate 
 

5.2.12.1 Orientarea 5.2.12.1 Ar trebui înființat un centru sau centre dedicate pentru a 
răspunde nevoilor minorilor vulnerabili neînsoțiți și/sau orfanilor, imediat după sosirea în 
UE.  
5.2.12.2 Orientarea 5.2.12.2 Recomandăm să li se ofere minorilor programe educaționale 
și de sănătate specifice de îndată ce va fi fezabil.  
5.2.12.3 Orientarea 5.2.12.3 Recomandăm să se înființeze centre de plasament pentru a 
ajuta la îngrijirea minorilor neînsoțiți. Acest lucru ar trebui să se întâmple într-un mod 
expeditiv. Familiile care doresc să adopte ar trebui sprijinite. 
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