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Rezumat 

În cadrul Conferinței privind viitorul Europei (CoFE), în Germania a avut 
loc în ianuarie 2022 un grup de dezbatere al cetățenilor la nivel național, 
organizat de Ministerul Afacerilor Externe în strânsă cooperare cu ifok. La 
5 și 8 ianuarie, prin intermediul unor runde de dezbateri digitale, 
aproximativ 100 de cetățeni selectați aleatoriu și-au prezentat viziunea 
asupra viitorului Europei și au formulat subiectele care, în opinia lor, sunt 
cele mai importante, în cadrul a cinci așa-numite grupuri de dezbatere 
tematice. Conferința finală a grupului de dezbatere al cetățenilor din 
Germania privind viitorul Europei a avut loc la 15 și 16 ianuarie 2022. În 
acest context, participanții au elaborat în comun câte două propuneri de 
măsuri concrete pentru fiecare dintre domeniile tematice următoare: „Rolul 
UE în lume”, „O economie mai puternică”, „Climă și mediu”, „Justiție 
socială” și „Stat de drept și valori”. Propunerile de măsuri au fost 
prezentate în sesiunea plenară finală și supuse votului participanților. 
Toate cele zece propuneri au atins procentul de 70 % necesar pentru 
adoptare. Propunerile au fost apoi „transferate” pe cale electronică 
ministrei federale a afacerilor externe, Annalena Baerbock. Aceasta a 
făcut observații pe marginea propunerilor, alături de reprezentanții 
guvernului federal, ai Bundestagului și ai landurilor reuniți în Adunarea 
plenară a Conferinței privind viitorul Europei, precum și de reprezentanta 
dialogurilor cu cetățenii germani și de alți reprezentanți la nivel înalt ai 
guvernului federal. 
 
Aceste propuneri de măsuri vor fi prezentate de reprezentanta dialogurilor 
cu cetățenii germani, dna Stephanie Hartung, la sesiunile Adunării plenare 
ale Conferinței privind viitorul Europei de la Strasbourg din ianuarie și 
martie 2022. Ele vor fi, de asemenea, disponibile pe platforma digitală a 
Conferinței privind viitorul Europei. Propunerile vor contribui la procesul 
paneuropean, ale cărui rezultate vor fi prezentate la 9 mai 2022. Instituțiile 
UE vor examina apoi care dintre recomandările cetățenilor pot fi puse în 
aplicare și în ce mod. 
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Introducere 

Într-un amplu proces de dialog public, în cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei (CoFE), cetățeni din toate statele membre ale Uniunii Europene 
discută despre evoluția viitoare a Uniunii Europene cu reprezentanți ai 
instituțiilor UE și ai statelor membre, precum și ai societății civile. Începând 
din mai 2021, participanții la conferință discută despre provocări, priorități 
și idei pentru viitorul UE prin intermediul unei platforme digitale, al unor 
evenimente descentralizate, în grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel 
național și transnațional, precum și în sesiuni ale Adunării plenare. Scopul 
conferinței este de a elabora concluzii cu recomandări concrete de acțiune 
pentru viitorul Uniunii Europene, care vor fi prezentate factorilor de decizie 
ai instituțiilor UE și discutate în vederea unei posibile puneri în aplicare. 
 
Declarația comună referitoare la Conferința privind viitorul Europei 
prevede că fiecare stat membru poate aduce contribuții suplimentare la 
conferință „cum ar fi grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel național 
sau evenimente tematice”. Sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe 
și în strânsă cooperare cu acesta, ifok a organizat, pentru guvernul 
federal, grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național din cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei. În ianuarie 2022, aproximativ 100 de 
cetățeni selectați aleatoriu au făcut schimb de opinii cu privire la viziunile 
lor asupra evoluției viitoare a UE, au dezbătut propuneri concrete de teme 
și le-au ordonat în funcție de gradul de prioritate, au identificat provocările 
conexe, au elaborat soluții corespunzătoare și, în cele din urmă, au 
formulat propuneri concrete de măsuri însoțite de justificările aferente. La 
conferința finală1 din 16 ianuarie, propunerile de măsuri au fost prezentate 
ministrei federale germane a afacerilor externe, Annalena Baerbock. 
Aceasta a făcut observații pe marginea propunerilor, alături de 
reprezentanții guvernului federal, ai Bundestagului și ai landurilor reuniți în 
Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei, precum și de 
reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani și de alți reprezentanți la 
nivel înalt ai guvernului federal. 

  

 
1Înregistrarea transmisiei în direct a conferinței finale din 16 ianuarie 2022 este disponibilă aici: 
https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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La nivel european, Conferința privind viitorul Europei se axează pe o 
gamă largă de subiecte. Cele nouă subiecte ale Conferinței privind viitorul 
Europei au fost inițial grupate pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni și împărțite în următoarele patru grupuri de dezbatere: 

• Grupul de dezbatere 1– O economie mai puternică, justiție socială 
și locuri de muncă/educație, cultură, tineret și sport/transformarea 
digitală 

• Grupul de dezbatere 2 – Democrația europeană/valori și drepturi, 
statul de drept, securitate 

• Grupul de dezbatere 3 – Schimbări climatice și mediu/sănătate 

• Grupul de dezbatere 4 – UE în lume/migrație 
 
Pentru grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național a fost urmată 
această împărțire, punându-se totodată accentul pe următoarele domenii 
tematice: 

• „Rolul UE în lume” 

• „O economie mai puternică” 

• „Clima și mediul” 

• „Stat de drept și valori” 

• Al cincilea domeniu tematic, „Justiție socială”, a fost ales în 
prealabil de cetățeni în mod liber, prin vot online, dintre domeniile 
rămase ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni. 

 
În cadrul subiectelor predefinite, au fost preferate cele cărora li s-a acordat 
cea mai mare atenție în Germania pe platforma digitală a Conferinței 
privind viitorul Europei, mai precis cele care au strâns cele mai multe idei 
și comentarii din Germania. Având în vedere domeniile tematice vaste, s-a 
pus accentul pe facilitarea unor discuții cât mai bine orientate. În același 
timp, alegând a cincea temă, participanții au avut posibilitatea de a-și 
exprima preferințele și interesele. Scopul acestei abordări este de a 
asigura coerența propunerilor de măsuri ale grupului de dezbatere al 
cetățenilor la nivel național cu procesul general. 
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Procesul de deliberare a fost conceput astfel încât toți cetățenii să își 
poată exprima opiniile cu privire la toate subiectele și să poată vota în 
cunoștință de cauză în cadrul votului final. În acest scop, în anumite 
momente ale procesului participanții au fost redistribuiți în grupurile mici și 
reuniți în noi configurații. Etape de reflecție și de feedback în cadrul celor 
cinci grupuri de dezbatere tematice și din cadrul sesiunii plenare au 
permis reconectarea tuturor participanților, iar contribuțiile experților cu 
privire la toate subiectele au permis o înțelegere comună a amplorii și a 
varietății conținutului subiectelor, precum și a situației actuale a dezbaterii 
acestora la nivel european. Astfel, votul cetățenilor cu privire la cele zece 
propuneri de măsuri a putut fi aproximativ reprezentativ pentru societatea 
germană (a se vedea secțiunea privind selecția participanților). 
 
În cele ce urmează figurează o prezentare generală a discuțiilor din cadrul 
grupurilor mici, cele zece propuneri de acțiune fiind redate în modul în 
care au fost formulate de către cetățeni, împreună cu rezultatul votului. 
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Prezentare generală a discuțiilor și a propunerilor 
de măsuri 

Grupul de dezbatere tematic 1 - „Rolul UE în lume” 

În cadrul primului dintre cele cinci grupuri de dezbatere 
tematice, participanții au discutat despre rolul pe care Uniunea 
Europeană ar trebui să îl joace în viitor la nivel mondial. În 
contribuțiile lor, cetățenii au prezentat viziunea unei Europe 
democratice și suverane, care menține relații diverse și bune 

în materie de politică externă, combinând puterea economică cu acțiuni 
eficiente în domeniul climei. 
 
A existat un consens în rândul cetățenilor cu privire la faptul că pozițiile UE 
la nivel internațional suferă în prezent din pricina conflictelor interne și a 
abordărilor unilaterale de la nivel național. În acest context, a fost 
abordată, ca urmare, și abolirea principiului unanimității în cadrul votului 
Consiliului Uniunii Europene privind politica externă și de securitate 
comună, în favoarea votului majoritar. O serie de vorbitori au susținut că 
UE ar trebui „să vorbească cu o singură voce” și să coopereze mai intens 
în domenii-cheie de politică, în special în ceea ce privește politica externă, 
de securitate, energetică, climatică și în domeniul migrației. 
 
Discuțiile privind forma concretă a relațiilor diplomatice ale UE au oferit o 
imagine mai puțin uniformă. Cetățenii au fost de acord că Europa ar trebui 
să depună eforturi în direcția unor relații diplomatice de prietenie, urmărind 
însă în același timp un grad mai ridicat de suveranitate în raport cu 
celelalte țări. În timp ce unii dintre participanți, făcând trimitere la încălcări 
ale drepturilor omului și la lipsa statului de drept, au solicitat în principal o 
mai mare independență față de China și Rusia și o consolidare a relațiilor 
transatlantice, alții au solicitat o mai mare independență față de SUA și 
relații economice puternice cu China. 
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Chiar dacă aceste chestiuni de politică externă în sensul strict al 
termenului au ocupat o porțiune considerabilă din timpul de discuție în 
grupurile mici, ambele propuneri de măsuri elaborate s-au axat pe politica 
economică și comercială europeană, cu legături strânse cu politica în 
domeniul climei, pe baza argumentului că influența internațională a UE se 
bazează tocmai pe puterea sa economică. Grupurile au prezentat în acest 
sens posibile modalități de a face ca interesele europene în materie de 
comerț exterior să fie mai favorabile climei și de a stimula producția de 
bunuri în UE, inclusiv cu implicații relevante pentru climă. 

Prima propunere 
Corelarea intereselor comerciale externe cu măsuri de politică 

privind clima 

 

„Recomandăm ca UE (în special Comisia Europeană) să 
lanseze un pachet de investiții pentru tehnologii și inovații 
favorabile climei, cu un program de finanțare. Finanțarea 
ar proveni din taxe la import legate de climă, care ar urma 
să fie alocate și transferate drept compensație financiară 

pentru daunele aduse climei. În acest context, ar fi introdus un 
sistem bazat pe puncte pentru a evalua durabilitatea anumitor 
produse. O poziție clară a UE și o Europă puternică și inovatoare ar 
ajuta la atingerea obiectivelor climatice la nivel mondial. Acest lucru 
ar contribui la consolidarea rolului Uniunii Europene ca pionier la 
nivel mondial în materie de responsabilitate și ca model care asigură 
prosperitatea și poate genera schimbări durabile la nivelul întregii 
lumi. Aceste obiective sunt importante pentru noi, deoarece UE 
aduce o contribuție durabilă la combaterea schimbărilor climatice, 
care, pe termen lung, pot contribui în mod semnificativ la 
consolidarea păcii mondiale.” 
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A doua propunere 
Crearea de stimulente pentru producția pe teritoriul UE, în special 

pentru producția de bunuri de bază 

 

„Pentru a facilita producția de bunuri de bază, 
recomandăm accelerarea și standardizarea procedurilor 
de aprobare, reducerea birocrației și acordarea de 
subvenții întreprinderilor care se transferă în UE și/sau 
dezvoltă unități de producție în UE. UE ar trebui să 

promoveze la scară largă energia din surse regenerabile pentru a 
reduce cheltuielile cu energia. Dorim ca prin aceste măsuri să fie 
scurtate lanțurile de aprovizionare și devină mai favorabile climei, să 
fie consolidată UE și să se creeze locuri de muncă în care drepturile 
omului să fie respectate. Aceste obiective sunt importante pentru 
noi, deoarece relocarea producției către UE ar face ca UE să devină 
mai autonomă la nivel internațional și mai puțin vulnerabilă din punct 
de vedere politic.” 

 

 

  

8%

92%

Rolul UE în lume - a doua propunere: 
Stimulente pentru producția în UE

Da Nu

22%
78%

Rolul UE în lume - prima propunere: 
Corelarea intereselor comerciale 

externe cu măsuri de politică privind 
clima

Da Nu

Vot în sesiunea plenară finală Vot în sesiunea plenară finală 
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Grupul de dezbatere tematic 2 - „O economie mai 
puternică” 

În cadrul celui de al doilea grup de dezbatere tematic, cetățenii 
au discutat despre modalitățile de consolidare a economiei 
europene. În acest sens, au conturat imaginea unei UE mai 
echitabile din punct de vedere social, cu legi uniforme în 
materie de fiscalitate și protecție a forței de muncă, în care tot 

mai multe țări adoptă moneda euro ca mijloc de plată, o UE cu o 
infrastructură digitală solidă și care produce bunuri ce respectă mediul și 
inovare tehnologică. Au fost discutate, de asemenea, implicațiile 
digitalizării tot mai mari pe piața forței de muncă. Cetățenii au subliniat 
totodată necesitatea protecției datelor și a securității cibernetice în UE. 
 
În grupurile mici s-a ajuns la un consens cu privire la necesitatea de a 
armoniza standardele și legislația în domeniul condițiilor de muncă, de 
formare și de producție și al sistemelor de impozitare din UE. Astfel, mulți 
cetățeni s-au pronunțat în favoarea unui salariu minim mai ridicat, 
uniformizat la nivel european, precum și pentru standarde comune de 
protecție a climei și rate comune de impozitare pentru întreprinderi. 

 

Participanții au solicitat, de asemenea, ca investițiile economice și 
subvențiile în UE să țină cont într-o măsură mai mare de criteriile de 
durabilitate și de protecție a climei. Acest lucru ar trebui să conducă la 
inovații și tehnologii mai favorabile mediului și mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor. Cetățenii au subliniat că ar dori să se 
dezvolte oportunități transfrontaliere de educație și formare, precum și 
programe de studiu, în cadrul cărora ar putea fi împărtășite și exemple de 
bune practici. Participanții au considerat că este foarte important ca astfel 
să se contribuie la o mai mare convergență în rândul persoanelor în UE. 
 
Un număr mare de contribuții, la fel ca în grupul de dezbatere tematic 
„Rolul UE în lume”, au exprimat dorința de a exista o mai mare 
independență față de alte țări, în special în ceea ce privește importurile de 
bunuri. În acest scop, participanții au considerat că o creștere a capacității 
de producție pentru toate tipurile de bunuri este esențială în Europa. De 
asemenea, s-a discutat despre modul în care ar putea fi instituite 
stimulente suplimentare pentru promovarea inovării în UE. 
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Un alt aspect-cheie în discuțiile din cadrul grupurilor mici a fost 
digitalizarea. În această privință s-a solicitat introducerea rapidă a fibrei 
optice și un acces egal la internet rapid în toate statele membre. În cursul 
conferinței finale, digitalizarea a devenit subiectul central al unuia dintre 
grupurile mici. Participanții au propus o clasificare a nivelului de 
digitalizare a întreprinderilor din UE. Tot legat de digitalizare, dar cu 
accent pe schimbul de cunoștințe și de experiență, celălalt grup mic a 
propus crearea unei platforme digitale de informații la nivelul întregii UE în 
domeniul educației/formării și perfecționării. 

 

Prima propunere 
Digi-Score – puncte pentru o economie digitală puternică în întreaga 

UE 

 

„Recomandăm ca UE și, în acest caz, DG Connect să 
introducă un sistem de puncte accesibil publicului, Digi-
Score. Acesta este un sistem de evaluare detaliat care 
indică nivelul actual de digitalizare a întreprinderilor, 
permițând compararea acestora. 

Prin acest sistem, dorim să creăm un stimulent pentru intensificarea 
digitalizării. Ar trebui ca întreprinderilor cu un Digi-Score scăzut să li 
se pună la dispoziție sprijin specific, pentru a le ajuta să recupereze 
decalajul. 
Acest obiectiv este important pentru noi, deoarece s-ar crea astfel 
condiții pentru creșterea productivității, a eficienței și a vânzărilor, 
consolidându-se, prin urmare, Europa ca loc de producție.” 
  



 
 

12 
 

A doua propunere 
Platformă de informare pentru un schimb de cunoștințe și de 

experiențe la nivelul UE 

 

„Recomandăm ca UE să creeze o platformă (de informare) 
care să fie utilizată pentru schimbul de cunoștințe și de 
experiențe pe scară largă (/la scara UE). Obiectivul nostru 
este de a se pune în comun informații privind cursurile 
transnaționale de educație/formare și perfecționare în UE, 

de se a prezenta exemple de bune practici și de a li se oferi 
cetățenilor posibilitatea de a prezenta noi idei pentru schimburi 
transfrontaliere. În plus, cu privire la aspecte-cheie (de exemplu 
energie, mediu, digitalizare) ar putea fi furnizate informații 
suplimentare referitoare la forurile de experți tehnici disponibile. 
Aceste obiective sunt importante pentru noi întrucât cetățenii au 
nevoie de transparență în ceea ce privește cursurile transfrontaliere 
de educație/formare și perfecționare care sunt disponibile. Aceștia ar 
trebui să primească orientări mai bune la nivelul UE cu privire la 
forurile și platformele existente în domenii specifice.” 

 

 

  

18%
82%

„O economie mai puternică” -
propunerea 1:

Digi-Score – puncte pentru o 
economie digitală puternică în 

întreaga UE

Da Nu

26%
74%

„O economie mai puternică” -
propunerea 2:

Platformă de informare pentru un 
schimb de cunoștințe și de experiențe 

la nivelul UE

Da Nu

Vot în sesiunea plenară finală Vot în sesiunea plenară finală 
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Grupul de dezbatere tematic 3: „Clima și mediul” 

 

A devenit evident că politica în domeniul climei este o 
chestiune transversală care privește o gamă largă de domenii 
de politică, fapt demonstrat nu numai prin trimiterile altor 
grupuri de dezbatere tematice la aspecte legate de climă, ci și 

prin diversitatea subiectelor discutate în cadrul celui de al treilea grup de 
dezbatere tematic, „Climă și mediu”. În introducere, participanții au 
prezentat viziunea unei Europe complet autoaprovizionate cu energie din 
surse regenerabile, care să permită o mobilitate neutră din punct de 
vedere climatic, să economisească resurse și să le reutilizeze cât mai mult 
posibil într-o economie circulară, protejând totodată biodiversitatea și 
ecosistemele. Deși ambele grupuri mici au definit aceste obiective 
aproape în mod identic, cetățenii au detaliat modalități diferite pentru 
atingerea lor. 
 
În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, toți participanții au solicitat 
o extindere rapidă a energiei din surse regenerabile și eliminarea treptată 
a utilizării combustibililor fosili. Nu s-a ajuns însă la un consens cu privire 
la trei aspecte: când se va putea realiza în mod realist ultimul obiectiv, 
dacă energia atomică ar trebui să joace în continuare un rol în 
aprovizionarea cu energie și care sunt tehnologiile care ar trebui să fie 
prioritare pentru o tranziție energetică rapidă. De asemenea, au existat 
opinii diferite cu privire la nivelul obiectivelor de reducere a emisiilor de 
CO2 și la rolul pe care comercializarea emisiilor de CO2 ar trebui să îl 
joace în atingerea acestora. Participanții și-au exprimat, de asemenea, 
îngrijorarea cu privire la impactul social al acțiunilor climatice și al tranziției 
energetice. 
 
În sectorul transporturilor, cetățenii au dorit un transport public mai bun la 
nivel local și pe distanțe lungi, precum și trecerea la electromobilitate în 
transportul privat. Participanții au considerat că dezvoltarea tehnologiilor 
moderne de stocare a energiei este esențială atât pentru tranziția 
energetică, cât și pentru cea din domeniul transporturilor. 
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În ambele grupuri mici, a fost exprimată în mai multe rânduri dorința de a 
avea o economie circulară care să gestioneze resursele într-un mod mai 
judicios. De asemenea, s-a solicitat încetarea creșterii intensive a 
animalelor și dezvoltarea agriculturii ecologice. 
 
În cele din urmă, ambele grupuri mici au discutat și despre modalitățile de 
sporire a conștientizării individuale cu privire la urgența acțiunilor climatice 
și la modelele de consum durabile. Una dintre propunerile de măsuri 
elaborate de cetățeni în cadrul conferinței finale oferă o soluție posibilă 
sub forma unei campanii publice. A doua propunere abordează problema 
obsolescenței programate a produselor. 

 

Prima propunere 
Un regulament privind durata de viață garantată a produselor 

 

„Recomandăm ca UE să introducă legislație care să 
asigure o durată de viață garantată mai lungă, specifică 
fiecărui produs, pentru produsele fabricate și vândute în 
UE și să o facă transparentă pentru consumatori. 
Resursele sunt limitate și ar putea fi economisite prin 

această măsură, care ar putea contribui și la evitarea generării de 
deșeuri, aducând astfel beneficii mediului, climei și consumatorilor. 
Dorim ca producătorii să fie astfel încurajați să introducă pe piață 
produse mai durabile și care pot fi reparate.” 

 

A doua propunere 
O campanie pe termen lung a UE pentru un consum durabil și un stil 

de viață durabil 

 

Recomandăm ca un organism european să fie dotat cu 
sucursale în țările UE și cu resurse proprii și să conducă 
campania. 
Obiectivul nostru este de a ne asigura că toți cetățenii UE 

au o identitate comună, că devin mai conștienți de necesitatea unui 
consum durabil și a unui stil de viață durabil și că adoptă acest mod 
de viață. Aceste obiective sunt importante pentru noi, deoarece 
dorim să generăm o motivație intrinsecă pentru adoptarea unui stil 
de viață durabil.” 
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Grupul de dezbatere tematic 4: „Justiție socială” 

În cadrul acestui grup de dezbatere tematic, cetățenii și-au 
exprimat percepția potrivit căreia există o inegalitate 
socioeconomică tot mai mare în Europa. În cadrul discuțiilor a 
fost identificată nevoia de a se lua măsuri nu numai în privința 
salariilor, a prestațiilor sociale sau a sărăciei în rândul 

persoanelor în vârstă, ci și în ceea ce privește sistemul de sănătate, lipsa 
de locuințe accesibile, politicile educaționale, egalitatea de gen și 
problema unor condiții de viață uniforme în Europa. 
 
Ambele grupuri mici au definit salariile echitabile ca fiind aspectul central 
al justiției sociale. Cetățenii au solicitat o remunerație mai bună pentru 
munca fizică grea și pentru ocupațiile critice, precum și, așa cum a fost 
cazul și în cadrul grupului de dezbatere tematic „O economie mai 
puternică”, un salariu minim la nivelul UE conform unor standarde 
uniforme. În plus, combaterea șomajului în rândul tinerilor și a sărăciei în 
rândul persoanelor în vârstă au figurat, de asemenea, printre chestiunile 
prioritare. 
 
Politica în domeniul educației a fost dezbătută intens de către participanți. 
Ambele grupuri mici au afirmat că oportunitățile educaționale nu ar trebui 
să depindă de contextul social și economic al familiei și că ar trebui 
eliminate obstacolele din calea accesului, cum ar fi problema finanțării 
studiilor. Programele de schimb pentru elevi și studenți au fost, de 
asemenea, definite ca o parte importantă a unei politici paneuropene în 
domeniul educației. 
 
  

15%

85%

„Climă și mediu” - propunerea 1:
O durată de viață garantată a 

produselor

Da Nu

28%

72%

„Climă și mediu” - propunerea 2:
O campanie pentru un consum durabil 

și un stil de viață durabil

Da Nu

Vot în sesiunea plenară finală Vot în sesiunea plenară finală 
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Un alt punct important de discuție a fost implementarea unui sistem 
echitabil de asistență medicală. În ceea ce privește Germania, unii 
cetățeni au solicitat desființarea caselor private de asigurări de sănătate 
care, în opinia lor, au drept consecință un „sistem de sănătate cu două 
clase”. 
 
Participanții au dorit, de asemenea, să vadă îmbunătățiri în ceea ce 
privește egalitatea de gen. În special, au fost aduse în discuție costurile 
ridicate pentru locurile din grădinițe, lipsa unui echilibru dintre viața 
profesională și viața de familie, precum și remunerarea inegală a 
bărbaților și a femeilor. Cetățenii au solicitat și o mai bună recunoaștere a 
profesiilor sociale și a muncii în domeniul creșterii copiilor și al îngrijirii 
persoanelor în vârstă. 
 
În cele din urmă, cetățenii au solicitat îmbunătățiri în ceea ce privește 
incluziunea, o mai bună recunoaștere a voluntariatului și combaterea lipsei 
de adăpost și a lipsei de locuințe. 

 

În concluzie, participanții au propus, pe de o parte, introducerea unui 
salariu de bază specific fiecărei ocupații și, pe de altă parte, punerea în 
aplicare a unui program de schimb ușor accesibil pentru toți elevii din UE. 

 

Prima propunere 
Crearea mai multor oportunități de schimburi pentru elevii din 

Europa 

 

Recomandăm Uniunii Europene să adopte – pe lângă 
programul Erasmus existent – un regulament privind un 
program de schimb pentru studenții și elevii cu vârste 
cuprinse între 14 și 25 de ani, indiferent de mediul de 
origine, gen și nivelul de educație. Schimbul ar trebui să 

fie stabilit și comunicat în mod sistematic de către școli la nivel local. 
Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza programul de 
schimb în orice moment pe parcursul carierei sale școlare. Comisia 
Europeană ar trebui să prezinte o propunere în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului European. 
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Obiectivul nostru este ca studenții și elevii, indiferent de 
performanțele școlare și de finanțarea din partea părinților lor, să 
aibă posibilitatea de a participa la programe de schimb în întreaga 
Europă. Ar trebui promovată o cultură a schimburilor europene încă 
de la vârsta școlară. În primul rând, considerăm că este important ca 
programele de schimb să fie ușor accesibile și să nu fie împovărate 
de birocrație. Prin intermediul programului de schimb, dorim să 
dezvoltăm solidaritatea europeană și să reducem barierele 
lingvistice. Programul ar trebui să sprijine principiul justiției în 
materie de educație și educația participativă, pentru a consolida 
competențele interculturale și de comunicare. 
Aceste obiective sunt importante pentru noi, deoarece contribuie la 
promovarea coeziunii europene, la consolidarea respectului și a 
cooperării și la transmiterea valorilor europene încă de la o vârstă 
fragedă, astfel încât diversitatea Europei să fie percepută și înțeleasă 
drept oportunitate.” 

 

A doua propunere 
Introducerea unui salariu de bază specific fiecărei ocupații 

 

Recomandăm comisarului UE pentru locuri de muncă și 
drepturi sociale să prezinte Parlamentului European o 
propunere de introducere a unui salariu de bază specific 
fiecărei ocupații în toate statele membre. Acest salariu de 
bază ar trebui să fie alcătuit dintr-un salariu minim 

suficient pentru a asigura subzistența și o sumă suplimentară 
specifică fiecărei ocupații. 
Obiectivul nostru este ca performanțele profesionale și salariile să fie 
comparabile în întreaga UE, pentru a consolida justiția socială. Acest 
obiectiv este important pentru noi pentru a ne asigura că principiul 
de bază al UE se reflectă pe piața forței de muncă: condiții de viață și 
de muncă comparabile, indiferent de locul de reședință și de 
profesie.” 

 

  

18%

82%

„Justiție socială” - propunerea 1:
Crearea mai multor oportunități de 
schimburi pentru elevii din Europa

Da Nu

27%

73%

„Justiție socială” - propunerea 2:
Introducerea unui salariu de bază 

specific fiecărei ocupații

Da Nu

Vot în sesiunea plenară finală Vot în sesiunea plenară finală 
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Grupul de dezbatere tematic 5: „Stat de drept și valori” 

Al cincilea și ultimul grup de dezbatere tematic a discutat 
valorile fundamentale ale Uniunii Europene, democrația și 
statul de drept. Viziunile cetățenilor descriu o UE care 
respectă și protejează drepturile fundamentale și drepturile 
omului, combate discriminarea, respectă diversitatea, creează 

oportunități egale, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și 
persoanele cu venituri mici, și sancționează încălcările principiilor statului 
de drept. 
 
Situația democrației și a statului de drept în Polonia și Ungaria a fost un 
punct de discuție esențial în ambele grupuri mici. Cetățenii au fost de 
acord că toate statele membre trebuie să respecte principiile democratice, 
precum și drepturile civile și libertățile fundamentale. Încălcările principiilor 
statului de drept ar trebui sancționate rapid și eficace și ar trebui abordate 
în mod activ, inclusiv în afara granițelor Europei. În acest context, s-a 
solicitat, de asemenea, abolirea regulii unanimității din cadrul Consiliului 
Uniunii Europene și, în general, o mai mare transparență a proceselor 
politice din instituțiile UE. 
În același timp, participanții au remarcat, de asemenea, că conflictele 
dintre statele membre ale UE pot rezulta și din tradiții și culturi diferite. 
Aceștia au solicitat așadar o mai bună înțelegere reciprocă, respectarea 
diversității existente și solidaritatea între state. În special, ar trebui să se 
faciliteze o apropiere mai mare și schimburi mai intense între diferitele 
grupuri și culturi, pentru a se promova integrarea și amestecarea. 
 
Cetățenii au afirmat că doresc reducerea discriminării existente și crearea 
de șanse egale pentru categoriile defavorizate, cum ar fi persoanele care 
provin din medii cu venituri mici. În acest scop, un nivel bun de educație a 
fost identificat ca fiind un element esențial, în special pentru a oferi tuturor 
cetățenilor din UE o cunoaștere aprofundată a democrației și a statului de 
drept și o conștientizare aprofundată a acestora încă de la o vârstă 
fragedă. 
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În cele din urmă, ambele grupuri mici au dezbătut intens care sunt valorile 
și convingerile care se află și ar trebui să se afle la temelia Uniunii 
Europene. De exemplu, unii participanți au remarcat că UE a acceptat un 
număr mare de noi state membre începând cu anii 1990, dar nu a pus sub 
semnul întrebării valorile sale fundamentale și nici nu le-a discutat sau 
evaluat. Prin urmare, s-a solicitat o dezbatere publică privind valorile 
fundamentale în toate statele membre ale UE și, acolo unde este posibil, 
cu participarea largă a cetățenilor. 
 
În cursul conferinței finale, participanții au elaborat propuneri de măsuri 
pentru comunicarea și promovarea concretă a valorilor fundamentale și a 
principiilor democratice și ale statului de drept în UE. Aceștia au dezbătut 
dacă nu s-ar putea crea o legătură emoțională cu UE, în special pentru 
tineri, de exemplu sub forma unei competiții muzicale paneuropene legate 
de valorile UE sau printr-o comunicare care să vizeze anumite categorii de 
public. Printre propunerile concrete s-a numărat, de exemplu, un „pachet 
de integrare” pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani din UE (cu 
informații despre valorile UE, dar și cu produse de promovare a identificării 
cu Europa, de exemplu, pulovere UE). Tot în jurul comunicării ca element 
central a fost emisă și propunerea de creare a unui canal de televiziune 
european. 

 

Prima propunere 
Însușirea valorilor europene și comunicarea lor emoțională 

 

„Recomandăm ca valorile europene să fie mai tangibile și 
să fie comunicate într-un mod mai emoțional. Am putea 
realiza acest lucru, de exemplu, printr-un pachet de 
«integrare», prin mass-media, prin elemente interactive și 
printr-o mai mare implicare a cetățenilor. 

Obiectivul nostru este ca fiecare persoană care trăiește în UE să 
cunoască valorile comune și să se identifice cu acestea. 
Acest obiectiv este important pentru noi, deoarece stă la baza 
coexistenței noastre în comunitatea noastră de valori. Aceste valori 
sunt mult prea puțin cunoscute, deoarece lipsește conexiunea 
personală, și acesta este lucrul pe care trebuie să îl construim.” 
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A doua propunere 
„Viața în UE” 

 

„Recomandăm ca UE să își creeze propriul canal de 
televiziune pentru educație și informare. Scopul acestei 
propuneri este creșterea gradului de conștientizare în 
rândul tuturor cetățenilor UE cu privire la valorile noastre 
comune și să asigurarea un acces ușor și fără obstacole 

pentru toți. Aceste obiective sunt importante pentru noi, deoarece 
dorim să ne formăm o idee despre opinia publică din toate țările din 
UE, să întărim spiritul comunitar, să promovăm relațiile 
interpersonale, pentru a spori solidaritatea și pentru a educa oamenii 
în ceea ce privește statul de drept, în vederea protejării democrației.” 

 

Procesul de participare 

Întregul proces al grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național 
privind viitorul Europei poate fi împărțit, în linii mari, în trei etape: 
 

• pregătirea procesului și selecția aleatorie a participanților 

• organizarea și desfășurarea deliberărilor 

• contribuirea la procesul mai larg al Conferinței privind viitorul Europei, 
în special în cadrul sesiunilor plenare. 

 
Pentru o prezentare grafică a întregului proces, a se vedea anexa. 
  

24%
76%

„Stat de drept și valori” - propunerea 
2:

Viața în UE – Un canal de televiziune 
european pentru educație și 

informare

Da Nu

30%
70%

„Stat de drept și valori” - propunerea 
1:

Însușirea valorilor europene și 
comunicarea lor emoțională

Da Nu

Vot în sesiunea plenară finală Vot în sesiunea plenară finală 
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Pregătirea și selectarea participanților 

Pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni, cetățenii au fost 
recrutați prin așa-numita metodă de selecție aleatorie stratificată. Aceeași 
metodă a fost utilizată și pentru selectarea participanților la grupul de 
dezbatere al cetățenilor din Germania privind viitorul Europei. 
 
Recomandarea oficială a secretariatului comun al Conferinței privind 
viitorul Europei pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel 
național prevede că: „Participanții ar trebui să reprezinte un microcosmos 
al întregului public. Acest lucru se realizează prin eșantionare aleatorie ce 
ține seama de diferitele origini geografice, sex, vârstă, mediu 
socioeconomic și/sau nivel educațional din țara/regiunea în cauză”. 
Cerința a fost aplicată și, în mare parte, îndeplinită și în cazul grupului de 
dezbatere al cetățenilor la nivel național din Germania. Selecția aleatorie a 
urmat principiul conform căruia, teoretic, oricare cetățean din Germania cu 
vârsta de minim 18 ani putea fi selectat. Scopul a fost de a reflecta cât mai 
exact posibil diversitatea mediilor de viață și structura societății germane. 
Criteriile definite mai sus s-au bazat pe datele de recensământ ale 
Republicii Federale. 
Au fost trimise aproximativ 12 000 de scrisori, adresate aleatoriu către 
gospodării de pe întreg teritoriul Germaniei. Dintre cele aproape 600 de 
persoane interesate care s-au înregistrat online, au fost selectați 107 
cetățeni, pe baza unor criterii demografice, geografice și socioeconomice. 
În cele din urmă, circa 100 de cetățeni, reflectând cu aproximație o 
„Germanie în miniatură”, au participat la grupul de dezbatere al cetățenilor 
la nivel național. Cele câteva persoane care au anunțat în ultimul moment 
că nu mai participă au putut fi înlocuite cu persoane de pe lista de 
așteptare. 
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Criterii de eșantionare pentru selectarea participanților la dialogul privind viitorul Europei 

 

 

Dimensiunea grupului de 
dezbatere al cetățenilor  

Număr de persoane 
înregistrate 

 Număr de 
persoane 
contactate  

100 de cetățeni 
+ 10% pe lista de așteptare 
(  107 persoane selectate)  

596 de persoane 
înregistrate 
(numărul de persoane 
influențează nivelul de 
reprezentativitate)  

 aproape 12 000 de 
scrisori 
(rată de răspuns de 
aproximativ 5 %)  

 

IFOK GmbH face parte dintr-un consorțiu internațional care a elaborat 
metodologia pentru cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni din cadrul Conferinței privind viitorul Europei și a redactat 
orientări pentru conferințele naționale. În prezent, IFOK este, de 
asemenea, responsabil de desfășurare. 

Organizarea și desfășurarea deliberărilor 

Particularitatea unui proces deliberativ este că, spre deosebire de sondaj, 
acesta nu colectează opinii individuale din partea cetățenilor. Participanții 
abordează subiectul în cauză, consultă date și poartă discuții intense, în 
urma cărora elaborează poziții noi, acceptabile pentru majoritate. În cadrul 
grupului de dezbatere al cetățenilor din Germania privind viitorul Europei, 
a fost astfel posibilă atingerea obiectivului de a formula, pe baza pozițiilor 
comune, recomandări de măsuri, solicitări și dorințe adresate factorilor de 
decizie de la nivel european și național. Acest lucru a fost asigurat prin 
organizarea și desfășurarea grupului de dezbatere după cum urmează: 
 
Grupul de dezbatere al cetățenilor la nivel național privind viitorul Europei 
s-a desfășurat în două etape. Întâi, la 5 și 8 ianuarie 2022, a avut loc un 
atelier digital de lansare de trei ore pentru fiecare dintre cele cinci grupuri 
de dezbatere tematice, în cadrul căruia participanții au primit contribuții de 
la experți, au putut pune întrebări și, în grupuri mici, au elaborat viziuni 
tematice și au stabilit subiecte prioritare. 
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Pe baza rezultatelor acestor ateliere, cetățenii au identificat mai întâi 
provocările în grupuri mici, în cadrul unei conferințe finale de doar două 
zile, la 15 și 16 ianuarie 2022, beneficiind din nou de prezența experților, 
iar apoi au elaborat și comparat soluții, clasificându-le în funcție de gradul 
de prioritate, în vederea formulării unor propuneri concrete de măsuri 
pentru fiecare domeniu tematic. Aceste propuneri au fost prezentate una 
câte una, de către cetățeni, în plen. Apoi, toți participanții au votat. Toate 
cele zece propuneri de acțiune au fost trimise ministrei federale germane 
a afacerilor externe, Annalena Baerbock. Aceasta a făcut observații pe 
marginea propunerilor, alături de reprezentanții guvernului federal, ai 
Bundestagului și ai landurilor reuniți în Adunarea plenară a Conferinței 
privind viitorul Europei, precum și de reprezentanta dialogurilor cu 
cetățenii germani și de alți reprezentanți la nivel înalt ai guvernului federal. 
În cursul dialogului, cetățenii au dezbătut, în diferite configurații, diverse 
aspecte legate de subiecte. Contribuțiile generale, precum și deliberările și 
voturile finale au avut loc în plen, cu implicarea tuturor participanților. În 
fiecare dintre cele cinci grupuri de dezbatere tematice, aproximativ 20 de 
cetățeni au abordat în profunzime un anumit domeniu de politică. La acest 
nivel au avut loc contribuții și schimburi tematice. Fiecare grup de 
dezbatere tematic a fost împărțit apoi în două grupuri mici de aproximativ 
10 participanți, cea mai mare parte a deliberărilor având loc într-o rundă 
mai restrânsă. Au fost elaborate obiective concrete și recomandări de 
acțiune pentru aspecte individuale ale fiecărui domeniu tematic, care au 
fost apoi dezbătute și convenite la nivelurile superioare. Această abordare 
bazată pe partajarea sarcinilor a permis o mai mare profunzime a 
discuțiilor și mai mult spațiu de desfășurare pentru toți participanții. În 
același timp, abordarea a garantat, de asemenea, că rezultatele au primit 
legitimitate, în mod democratic, din partea grupului de cetățeni participanți. 
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Structura și nivelurile dialogului (între paranteze: numărul de persoane) 

Prezentarea procesului de deliberare la conferința finală de sâmbătă, 
15.1.2022: 

 

 
 

Prezentarea procesului de deliberare la conferința finală de duminică, 
16.1.2022: 
  

Sesiune plenară 
(100)

Grupul de dezbatere 
tematic 1: „Rolul UE în 

lume” (20)

Grupul mic 1.1

(10)

Grupul mic 1.2

(10)

Grupul de dezbatere 
tematic 2: „O 
economie mai 
puternică” (20)

Grupul mic 2.1

(10)

Grupul mic 2.2

(10)

Grupul de dezbatere 
tematic 3: „Climă și 

mediu” (20)

Grupul mic 3.1

(10)

Grupul mic 3.2

(10)

Grupul de dezbatere 
tematic 4: „Justiție 

socială” (20)

Grupul mic 4.1

(10)

Grupul mic 4.2

(10)

Grupul de dezbatere 
tematic 5: „Stat de 
drept și valori” (20)

Grupul mic 5.1

(10)

Grupul mic 5.2

(10)
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Cetățenii au primit în prealabil un sprijin referitor la conținut sub forma a 
cinci fișe informative, fiecare dintre acestea prezentând o introducere 
concisă și faptică în domeniul tematic respectiv. În cadrul grupurilor de 
lansare din 5 și 8 ianuarie, precum și în cadrul conferinței finale din 15 
ianuarie, o serie de experți în știință și cercetare, selectați, au furnizat 
contribuții cu privire la fiecare domeniu tematic și au fost disponibili pentru 
întrebări suplimentare. În plus, au existat „verificatori ai veridicității 
informațiilor”, din ministerele federale relevante, care au însoțit activitatea 
grupurilor mici în timpul etapelor deliberative și au putut fi consultați cu 
privire la chestiuni de fond. Acest lucru a servit la furnizarea unui sprijin de 
specialitate cetățenilor, având în vedere complexitatea domeniilor 
tematice, și a permis o discuție bazată pe informații, în cunoștință de 
cauză. 

 

Orientările Ministerului Federal al Mediului privind buna participare civică, 
alături de o „netichetă” prezentată participanților au servit drept bază 
pentru procesul de moderare și pentru desfășurarea discuțiilor virtuale în 
spiritul respectului. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Pentru evenimentele virtuale, este deosebit de important să se reducă la 
minimum obstacolele din calea accesului tuturor participanților. Prin 
urmare, s-a verificat că participanții dispun de echipamentul tehnic 
corespunzător (laptopuri, căști, cameră web). De asemenea, în cadrul 
reuniunilor pregătitoare, cetățenii au fost instruiți cu privire la modul de 
utilizare a instrumentelor online. Numărul acestor instrumente a fost redus 
la minimum. Acest lucru a asigurat faptul că participanții s-au putut 
concentra în întregime asupra conținutului și discuțiilor din cadrul 
reuniunilor care au urmat. Ca platformă video s-a optat pentru Zoom, care 
oferă o interfață simplă și intuitivă pentru utilizatori, cu toate 
funcționalitățile pentru discuțiile de grup. Ca instrument tehnic de sprijinire 
a deliberării, „Mural“ a fost utilizat drept panou de afișaj virtual pe 
parcursul discuțiilor din grupurile mici. Acest lucru le-a permis 
moderatorilor grupurilor să structureze discuțiile, să adune subiectele și să 
le clasifice în funcție de gradul de prioritate, precum și să consemneze 
rezultatele. 
În plus, s-a asigurat disponibilitatea permanentă a personalului prin telefon 
și prin chat ca puncte de contact, precum și pentru „prim ajutor” în caz de 
probleme și întrebări tehnice. Reguli clare de discuție în spațiul virtual, o 
bună moderare, precum și monitorizarea chat-ului și a aspectelor tehnice 
au asigurat o bună desfășurare. 

Legătura cu procesul european 

Rezultatul grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național a constat în 
zece propuneri de măsuri formulate de cetățeni în cursul reuniunilor. 
Recomandările reprezintă solicitări și doleanțe pentru viitorul Uniunii 
Europene adresate responsabililor politici de la diferite niveluri. Acestea 
vor fi incluse în procesul general al conferinței prin diferite canale și vor fi 
comunicate factorilor de decizie politică. 
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• Platforma digitală: Platforma digitală multilingvă este punctul central 
al Conferinței privind viitorul Europei în mediul virtual. Aici cetățenii au 
posibilitatea de a face schimb de idei cu alte persoane la nivel 
transfrontalier, de a se informa cu privire la toate evenimentele 
conferinței și de se a ține la curent cu evoluția conferinței. Toate 
contribuțiile la conferință, inclusiv cele din partea persoanelor fizice, a 
evenimentelor naționale, a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
europeni, a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor la nivel național, 
precum și cele din adunările plenare ale conferinței vor fi reunite pe 
platformă în funcție de temă. Conținutul platformei este analizat și 
publicat periodic în rapoarte, care servesc și la pregătirea grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor și a adunării plenare. 

 

• Recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național din 
Germania vor fi, de asemenea, incluse în platforma digitală și vor 
putea fi apoi citite și discutate de către cetățenii din toate statele 
membre ale UE. Prin urmare, acestea vor face parte din discuțiile și 
rapoartele aferente platformei. 

• Adunarea plenară: Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul 
Europei reunește reprezentanți ai instituțiilor UE, ai statelor membre și 
ai parlamentelor naționale, împreună cu cetățeni și reprezentanți ai 
societății civile. Recomandările formulate în cadrul grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor la nivel național și al grupurilor de dezbatere 
ale cetățenilor europeni sunt ordonate aici în funcție de temă și 
discutate fără o direcție prestabilită. Sesiunea plenară este pregătită de 
nouă grupuri de lucru, câte unul pentru fiecare subiect al Conferinței 
pentru viitor. 

• În calitate de reprezentantă germană pentru dialogurile cu cetățenii, 
Stephanie Hartung a prezentat recomandările Germaniei privind 
subiectele „Valori și drepturi, statul de drept, securitate” și „Schimbări 
climatice și mediu” în cadrul celei de a treia sesiuni plenare de la 
Strasbourg din 21-22 ianuarie 2022, în contextul expunerii rezultatelor 
diferitelor grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel național. Anna 
Lührmann, ministra de stat pentru Europa și climă, a făcut referire, de 
asemenea, în declarațiile sale din plen, la recomandările grupului de 
dezbatere de la nivel național cu privire la aceste două subiecte. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Anexă 

- Imagine a participanților la sesiunea plenară finală 
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- Mărturii ale participanților 

 

Întrebări de orientare 
o Care a fost motivația mea de a participa la grupul de 

dezbatere al cetățenilor la nivel național? 
o Ce mi-a rămas în mod deosebit în minte este... 
o Ce îmi doresc de la viitoarele proiecte de participare civică 

ale guvernului federal? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mecklenburg-Vorpommern 

„De câte ori nu spui, stând la masă în 
bucătărie: «dacă m-ar lăsa pe mine 
să...»?!?!?! Acum am avut ocazia (într-un 
interval de timp limitat și cu indicații clare 
despre cât și cum pot contribui) să particip la 
o dezbatere pe tema Europei. Înainte știam 
puține despre această structură și am fost 
încântată să pot purta o discuție și să înțeleg 
mai bine tematica. 
 
Ce mi-a rămas în mod deosebit în minte este că persoane selectate în 
mod arbitrar din toată Germania au interacționat (chiar dacă, din păcate, 
doar virtual) și au fost dispuse să aibă o abordare creativă pentru a 
modela Europa viitorului. Nu mi s-a părut că «neticheta» prezentată 
participanților în prealabil era cu adevărat necesară – toată lumea a fost 
dispusă să-i asculte pe cei din jur și să își împărtășească propriile idei fără 
a-i agresa verbal pe ceilalți. Aș dori să existe MAI DES ocazii ca aceasta, 
de a discuta unii cu ceilalți, de a veni cu idei creative, dar și de a-i asculta 
pe responsabilii sau experții pe o anumită temă – și de preferință «live», 
bineînțeles, în cadrul unor evenimente față în față. 
 
O mică observație: din păcate tocmai aceste idei concrete, la scară mică, 
nu au fost prezentate în rezumatul succint din sesiunea plenară. Sper că 
ele au fost totuși consemnate undeva în scris pentru cei care ar trebui să 
transmită aceste rezumate la Bruxelles, ca să se vadă unde am propus 
mici pași fezabili.” 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, 
Nordrhein-Westfalen 

„Nu auzisem niciodată nimic despre grupurile 
de dezbatere ale cetățenilor, dar ideea mi s-a 
părut bună. Cu privire la întrebarea de ce am 
dorit să particip, deși exista un anumit 
scepticism în cercul meu de cunoștințe, am 
fost foarte curios și mi s-a părut foarte incitant 
să văd despre ce e vorba. O vizită la Ministerul 
Afacerilor Externe ar fi fost, de asemenea, o 

experiență ieșită din comun. 
 
Grupul meu mic privind justiția socială a funcționat foarte bine, am 
elaborat împreună o recomandare pentru programul Erasmus pentru elevi. 
A existat un mare dinamism, iar participarea la grup m-a îmbogățit extrem 
de mult. M-a impresionat în mod deosebit conferința finală din 15 și 16 
ianuarie și această impresie va persista mult timp. Rezultatele obținute în 
toate grupurile au fost impresionante și am fost de acord cu toate aceste 
propuneri. Sunt foarte încrezător că politica va prelua aceste subiecte, 
căci multe persoane foarte diferite au lucrat la ele și au produs rezultate 
excelente. Sper, de asemenea, că se va schimba relația oamenilor cu 
politica - pentru mine s-a întâmplat deja acest lucru. Îmi va rămâne în 
minte faptul că întregul eveniment a avut foarte mult sens. Aș dori, de 
asemenea, să mulțumesc călduros moderatorilor. Moderarea a avut un rol 
esențial în obținerea de rezultate și în interacțiunea civilizată între 
participanți. 
Viitorul UE este deja un subiect grozav, iar aceste zilele m-au îmbogățit. 
Așa că nu mi-aș dori să se schimbe nimic, ci să existe mai multe 
evenimente de acest fel. La început m-am descurcat greu cu subiectul 
care mi-a fost atribuit, dar am reușit să mă orientez rapid. Ar fi bine dacă 
s-ar putea organiza un al doilea eveniment, pentru a aprofunda și mai mult 

subiectele și pentru a intra cu adevărat în dialog. Simt deja că mi-e puțin 

greu să mă desprind de temele discutate. De asemenea, ar fi util să fim 
informați despre cum vor evolua lucrurile mai departe.” 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg „Am vrut să particip la 
grupul de dezbatere pentru că vreau să 
fiu auzit și să îmi spun părerea. Viitorul 
Europei nu îmi este indiferent. Am vrut ca 
efectul ideilor mele să fie ca politica să 
privească și din alte unghiuri și să vadă și 
ceea ce contează pentru cetățeni ca 
mine. 

 

Ce mi-a rămas în mod deosebit în minte este discuția privind soluțiile 
posibile. Cred că este bine să ascultăm opiniile altor persoane, în special 
când acestea pot aduce argumente solide. 
Îmi doresc să existe mai multe astfel de proiecte cu cetățenii. Cu toate 
acestea, consider că nu e util ca subiectele să fie deja propuse. Ar fi mai 
bine ca participanții să identifice ei înșiși subiectele. Participanții vor putea 
apoi să se împartă singuri în grupuri în funcție de domeniul tematic, după 
preferința fiecărui participant. S-ar vedea astfel ce subiect îi interesează 
cel mai mult pe cetățeni și unde guvernul are potențialul de a se 
îmbunătăți.” 
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- Graficul desfășurării grupului de dezbatere al cetățenilor la nivel național privind viitorul Europei 

 
 

 


