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1. Principiile directoare ale procesului de organizare a 

grupului de dezbatere 

Întregul proces de punere în aplicare a grupului de dezbatere a fost conceput astfel încât să respecte 

indicațiile din Orientările pentru grupurile de dezbatere naționale ale cetățenilor în contextul 

Conferinței privind viitorul Europei. Mai concret: 

• Scop:  

Toți cei invitați să participe la grupul de dezbatere au completat un chestionar de participare 

care indica obiectivele și scopurile proiectului, cu trimiteri specifice la Conferința privind 

viitorul Europei, subiectele abordate și metodele de implicare. 

• Transparență: 

Toate materialele pentru prezentarea inițiativei au fost puse la dispoziția participanților printr-

o varietate de mijloace, făcând întotdeauna trimitere la site-ul oficial al conferinței și trimițând 

materialele tuturor participanților. 

• Incluziune: 

Invitația de participare a fost transmisă în diverse moduri, cum ar fi: o invitație prin e-mail 

adresată membrilor comunității SWG, precum și difuzarea de linkuri prin Twitter și LinkedIn 

pentru completarea formularului de cerere. Acest lucru a dus, în total, la peste 400 de 

accesări ale formularului de cerere și la 245 de cereri. Selecția participanților (în mod 

aleatoriu) a fost efectuată astfel încât să se asigure prezența unor persoane de diferite genuri, 

vârste, provenind din diverse medii sociale și locuri de reședință, precum și cu un statut variat 

de ocupare a forței de muncă. 

• Reprezentativitate: 

Deși dimensiunea eșantionului nu este reprezentativă în sens statistic, mecanismul de 

alcătuire a eșantionului a fost conceput astfel încât să se obțină o eterogenitate maximă în 

rândul participanților, pentru a reproduce o imagine în miniatură a publicului-țintă. 

• Informare: 

Toți participanții au primit un set amplu de informații, atât cu privire la conferință, cât și cu 

privire la subiectele discutate în cadrul grupului de dezbatere. În secțiunea introductivă, 

obiectivele și modalitățile practice ale proiectului au fost reiterate în conformitate cu principiile 

neutralității și exhaustivității. Tuturor participanților li s-a oferit posibilitatea de a solicita 

informații și detalii suplimentare cu privire la eveniment prin intermediul numerelor de telefon 

directe ale managerilor de proiect ai SWG. 

• Grupuri de deliberare: 

Obiectivul-cheie al întregului proces a fost formularea unor recomandări concrete adresate 

Uniunii Europene, împărtășite în mare măsură de participanți. Abordarea desfășurării 

activității și modul în care au fost conduse grupurile au condus la un proces axat pe 

colectarea sugestiilor participanților, pe elaborarea și sinteza acestora, precum și pe 

verificarea și validarea lor de către grupurile însele în cadrul unei sesiuni de lucru ulterioare. 

• Calendar: 

În timpul sesiunilor de lucru a fost creată o atmosferă relaxată, care le-a oferit participanților 

timp din belșug pentru a explora aspectele cu privire la care li s-a solicitat să delibereze, a-și 

exprima propriile opinii și a asculta opiniile celorlalți. Din același motiv, s-a decis împărțirea 

celor două grupuri principale în două subgrupuri. De asemenea, activitatea s-a desfășurat pe 

parcursul a două zile, astfel încât să permită sedimentarea adecvată a considerațiilor apărute. 

  



 

 3 

• Acțiuni ulterioare:  

În ultima zi de lucru, toate grupurile de dezbatere s-au angajat într-un proces de verificare și 

validare a primei versiuni a recomandărilor elaborate în prima etapă a activității. Odată ce 

raportul privind rezultatele a fost transmis Departamentului pentru politici europene al 

Președinției Consiliului de Miniștri și după primirea autorizației relevante, versiunea finală a 

recomandărilor a fost comunicată tuturor participanților la grupul de dezbatere. În toate 

cazurile, participanții au fost invitați să urmărească în continuare activitățile conferinței prin 

intermediul site-ului internet și al actualizărilor care vor fi publicate. 

• Integritate: 

Întregul proces de lucru a fost desfășurat în deplină autonomie de către SWG, în conformitate 

cu sarcina încredințată. Departamentul pentru politici europene al Președinției Consiliului de 

Miniștri a fost informat în mod constant cu privire la diferitele etape ale inițiativei și la 

rezultatele obținute. 

• Viața privată: 

Respectarea vieții private a participanților a fost pe deplin garantată. Pentru a fi admiși în 

grupul de dezbatere, toți candidații au trebuit să semneze un formular prin care și-au dat 

consimțământul în cunoștință de cauză prevăzut de lege. 

• Evaluare: 

La sfârșitul procesului, tuturor participanților li s-a distribuit un chestionar prin care li s-a cerut 

feedback cu privire la participarea la eveniment, rezultatele fiind rezumate în prezentul raport. 

 

2. Procedurile de selecție a participanților și de 

stimulare a implicării acestora 
 

Selecția 

Scopul etapei de comunicare premergătoare evenimentului a fost de a recruta cel puțin 50 de 

cetățeni italieni interesați să participe la inițiativă. 

În acest scop, a fost creat un formular succint prin care persoanele puteau depune cererea singure: 

un chestionar de completat online pe platforma proprietară a SWG, unde toți cei interesați să 

participe la inițiativă au putut depune o cerere prin indicarea unui minim de date necesare pentru 

plasarea lor în categoriile din care au fost selectați participanții în mod aleatoriu. Condițiile necesare 

pentru participare au fost disponibilitatea unei conexiuni la internet, un dispozitiv echipat cu microfon 

și cameră video, precum și semnarea Cartei Conferinței. 

Formularul de cerere a fost difuzat prin intermediul rețelelor sociale din conturile SWG. În acest scop, 

au fost făcute șase postări pe Twitter și una pe LinkedIn, cu următoarele rezultate: 

 
Rețele de 

socializare 

Date 
Număr de 
vizualizări 

Accesări ale linkului 
către cerere 

Twitter 6 postări  
între 8 și 10 martie 

889 31 

 

LinkedIn 

1 postare 

la 8 martie 
410 25 
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În același timp, membrii comunității SWG au fost invitați să depună cereri, în conformitate cu o 

strategie de invitare care viza garantarea unei reprezentări maxime a populației italiene, nu numai 

în termeni de caracteristici sociale și date personale, ci și la nivel de idei, orientări culturale și valori. 

Cererile au putut fi depuse între 8 martie 2022, ora 8.00, și 10 martie 2022, ora 16.00, ceea ce a dus 

la un număr total de 420 de accesări ale formularului de cerere și la 225 de cereri completate. 

Un total de 140 de persoane au fost efectiv eligibile, dintre care au fost selectate 70, în conformitate 

cu un criteriu menit să asigure o prezență echilibrată a subiecților în termeni de gen, distribuție 

geografică, vârstă și certificate/diplome de studii. 

În cadrul procedurii de selecție a candidaților, s-a acordat o atenție deosebită funcționării în 

conformitate cu principiul probabilității echitabile de selecție a participanților, cu proceduri bazate pe 

un criteriu al caracterului aleatoriu condiționat. 

Caracterul aleatoriu al selecției a fost un element central al proiectului, pentru a asigura echitatea în 

procesul de acces. Cu toate acestea, în spiritul inițiativei, a părut important să se pună în aplicare o 

strategie nu numai pentru a implica numărul maxim de subiecți posibil, ci și pentru a asigura o 

eterogenitate maximă a subiecților selectați, în vederea promovării unei incluziuni maxime. 

 

Pe scurt, distribuția persoanelor eligibile pentru participare a fost următoarea: 

 

 

După selectarea celor 70 de candidați, în dimineața evenimentului, au fost efectuate apeluri 

telefonice către cei identificați pentru a li se cere să-și confirme participarea. Apelurile au fost 

efectuate prin metoda CATI (sondaj telefonic asistat de calculator) de către centrul de contact al 

SWG. În total, la sfârșitul acestei etape, au fost înregistrați 59 de subiecți, care și-au confirmat 

participarea. Dintre aceștia, 55 au participat activ la grupul de dezbatere. 
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Componența socială și de vârstă a grupului de dezbatere a fost următoarea: 

 

Pe scurt, rezultatele procesului de recrutare au fost următoarele: 
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Materiale de comunicare 

Pentru a asigura un nivel ridicat de motivare și de participare încă de la prima implicare, au fost puse 

la dispoziția tuturor participanților următoarele materiale: 

• Fișele de prezentare ale Conferinței privind viitorul Europei și ale grupurilor de 
dezbatere naționale. 

• Carta Conferinței privind viitorul Europei. 
• Temele subiectelor care urmau să fie discutate în cadrul grupurilor de dezbatere. 
• Informațiile tehnice și organizatorice necesare pentru participare. 

 

3. Organizarea grupului de dezbatere 
 

Pentru a maximiza participarea persoanelor care aveau obligații legate de locul de muncă, grupul 

de dezbatere a fost structurat pe două jumătăți de zi consecutive, care au inclus o zi de sărbătoare 

legală, în conformitate cu următorul calendar: 

• Vineri, 11 martie, între orele 16.00-20.00 

• Sâmbătă, 12 martie, între orele 10.00-12.00 

Pe de o parte, această decizie avea drept scop să faciliteze participarea la inițiativă a persoanelor 

încadrate în muncă și, pe de altă parte, prin scindarea timpului de participare, să încurajeze o atenție 

și o implicare sporite, precum și o deliberare mai amplă cu privire la chestiunile și propunerile 

prezentate. 

Participanții la grupul de dezbatere au accesat cele două sesiuni de lucru prin intermediul platformei 

GoToMeeting și au fost împărțiți în 4 grupuri (câte două pentru fiecare domeniu tematic), conduse 

de un moderator al SWG și beneficiind de prezența unei persoane cu sarcina de a redacta procesele-

verbale ale intervențiilor. Moderatorii au condus dezbaterile cu ajutorul a două direcții de discuție 

diferite (câte una pentru fiecare domeniu tematic), cu scopul de a-i implica pe toți participanții în cea 

mai mare măsură cu putință și de a asigura o abordare bazată pe un maximum de incluziune și 

neutralitate. 

 

 

4. Ordinea de zi a activității 
 

Prima sesiune (vineri, 11 martie 2022) 

• 15.00 - Deschiderea conexiunii: participanților li se dă posibilitatea de a se conecta la 
platformă și de a verifica funcționarea propriilor sisteme audio și video. 

• 16.00 - Introducere din partea moderatorului: prezentarea motivelor pe care se bazează 
inițiativa și a structurii activității. 

• 16.15 - Repartizarea participanților în grupuri, pe baza preferințelor indicate în etapa de 
depunere a cererilor. 

• 16.20 - Lansarea discuției de grup. 
• 20.00 - Încheierea sesiunii. 
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A doua sesiune (sâmbătă, 12 martie 2022) 

• 10.00 – Reluarea lucrărilor cu lectura rezultatelor primei zile de lucru. 
• 10.15 – Continuarea discuției, perspective și observații din partea participanților. 
• 12.00 - Încheierea lucrărilor. 
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5. Recomandări colectate 
 

O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 

muncă 
 

1. Depășirea modelului de producție al secolului al XX-lea 
 

Percepția participanților la grupul de dezbatere este că cele mai recente evenimente mondiale 

(pandemia de COVID-19 și conflictul dintre Rusia și Ucraina) au demonstrat cu tărie limitele 

actualului model european de producție și au evidențiat necesitatea de a revizui o abordare pe care 

mulți o descriu ca fiind „specifică secolului al XX-lea”. 

Dovezile privind dependența Europei de energia și alimentele achiziționate din țări din afara Uniunii 

Europene, precum și constatarea (făcută în timpul pandemiei) că nu putem produce pe cont propriu 

cantitatea de dispozitive medicale și de vaccinuri necesară pentru a combate proliferarea virusului 

au condus la percepția unei slăbiciuni fundamentale în sistemul nostru economic legată de lipsa de 

autonomie. 

În același timp, există o percepție clară că o economie mai puternică, capabilă să creeze locuri de 

muncă într-un context de justiție socială trebuie să aibă atuuri puternice în materie de tehnologie. În 

acest scop, este esențială sprijinirea unui sistem educațional axat din ce în ce mai mult pe 

disciplinele STIM. 

Inovarea tehnologică, energia durabilă, dar și turismul și cultura par a fi trei direcții 

fundamentale pentru dezvoltarea economiei europene a viitorului, cu un accent special pe 

menținerea producției de bază pentru a se evita riscul unei dependențe excesive de țări din afara 

UE pentru aprovizionarea cu produse esențiale și materii prime. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Abordarea eficientă a schimbărilor climatice și a energiilor alternative. 

2. Investiții într-o economie bazată pe turism și cultură, valorizând 

numeroasele destinații mici din Europa. 

3. Axarea pe tehnologie și inovare ca vectori ai creșterii. 

4. Reducerea dependenței de alte țări în ceea ce privește materiile prime, 

sursele de energie și agricultura. 

5. Încurajarea tinerilor să studieze discipline științifice. 
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2. Reglementări generative și incluzive în materie de producție 
 

Depășirea organizării economice specifice secolului al XX-lea necesită, de asemenea, o revizuire a 

normelor și procedurilor de reglementare a activității economice. În această direcție există patru 

recomandări, care au o logică comună: pe de o parte, simplificarea normelor și, pe de altă parte, 

menținerea unui nivel ridicat de vigilență împotriva abaterilor (în special în ceea ce privește 

contrafacerea și concurența neloială). 

Se acordă o atenție deosebită necesității ca normele economice să fie în primul rând generative, 

reducând pe cât posibil opțiunile care impun o standardizare a proceselor de producție (punând în 

pericol produsele locale specifice cu rădăcini culturale profunde), dar și distrugerea activelor agricole 

din cauza necesității de a menține cantități de producție predefinite. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

 
1. Reducerea birocrației (autorizații, certificări). 

2. Reducerea standardizării produselor și recunoașterea particularităților 

culturale și de producție locale și regionale (respectarea tradițiilor în 

materie de producție). 

3. Depășirea logicii „cotelor fixe” în producția agricolă, asociată cu 

distrugerea surplusului de produse. 

4. Combaterea contrafacerii și a concurenței neloiale. 

 

3. Măsurarea creșterii pe baza fericirii oamenilor și nu a cantității de 

produse 
 

Depășirea modelului de producție al secolului al XX-lea nu înseamnă doar schimbarea metodelor 

de producție, ci și intrarea într-o nouă cultură în care indicatorii de creștere nu sunt axați doar pe 

cantitatea de bunuri produse, ci și pe capacitatea de a asigura că cetățenii își ating obiectivul de a fi 

fericiți. În noua economie, subiectul principal în raport cu care se evaluează impactul și investițiile 

trebuie să fie oamenii, nu bunurile. Acest lucru implică necesitatea de a trece de la un sistem de 

indicatori bazați pe cantitatea de bunuri produse (PIB) la un sistem capabil să măsoare bunăstarea 

generată pentru oameni (FIB - fericirea internă brută). 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Dezvoltarea unei economii axate mai mult pe generarea de fericire (fericirea 

internă brută) decât pe producția de bunuri (produsul intern brut). 
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4. O mai mare integrare între state 
 

Ceea ce este clar pentru toată lumea, chiar și pentru cei care sunt mai puțin mulțumiți de configurația 

actuală și de rezultatele obținute până în prezent de Uniunea Europeană, este faptul că uniunea 

monetară nu este suficientă și că Europa trebuie să fie în stare să se miște cu tot mai multă forță ca 

o entitate politică caracterizată prin coeziune, capabilă să negocieze pe plan extern cu o singură 

voce și să acționeze într-un mod mai solidar pe plan intern. Un aspect-cheie al creșterii forței politice, 

comerciale și productive a Uniunii Europene este consolidarea uniunii: omogenitatea legilor 

fundamentale, precum și un sistem integrat și coerent de impozitare a întreprinderilor și a cetățenilor, 

în care salariile și serviciile oferite cetățenilor sunt aliniate. Numai în acest fel vom avea o Europă 

capabilă să reducă diferențele sociale și să promoveze calitatea vieții. 

Aceasta presupune să nu existe regrese în ceea ce privește realizările din ultimii ani și să se păstreze 

conceptul de bunăstare, considerat de participanții la grupul de dezbatere drept cel mai avansat din 

lume și cel mai atent la garantarea egalității de șanse și a justiției sociale pentru cetățeni. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Neacceptarea compromisurilor în ceea ce privește drepturile sociale 

(sănătatea publică, educația publică, politicile din domeniul muncii). 

2. Consolidarea realizărilor cu privire la moneda unică și la interconectarea 

sistemelor de plată și a telecomunicațiilor. 

 

Cu toate acestea, tot ceea ce s-a făcut în trecut nu mai pare astăzi suficient, iar Europa viitorului 

trebuie să facă un pas înainte irevocabil în ceea ce privește integrarea între statele membre, conform 

unei viziuni interne care nu se mai bazează pe concurență, ci pe cooperare, astfel încât să ofere 

fiecărui cetățean european posibilitatea de a dispune de aceleași sisteme de garanții și oportunități 

în toate statele membre ale Uniunii. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Depășirea intereselor individuale ale fiecărui stat și a tendinței de a urmări 

avantaje individuale în detrimentul altora. 

2. Instituirea unui sistem care să prevadă aceleași legi, sisteme de impozitare, 

drepturi și obligații în toate țările. 

3. Coordonarea regimurilor fiscale între diferitele state, în special în ceea ce 

privește întreprinderile (fără zone libere sau impozitare scăzută). 

4. Prețuri coerente la produse și garanția unei puteri de cumpărare egale în 

diferitele state. 

5. Reducerea disparităților salariale între diferitele state și între regiunile 

geografice din cadrul acestora. 

6. Transformarea datoriei publice a diferitor state membre într-o 

responsabilitate comună. 
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5. Politici de incluziune 
 

O Europă echitabilă și capabilă să asigure fericirea cetățenilor săi este o Europă incluzivă, care 

acordă întotdeauna o atenție deosebită combaterii inegalităților. Recomandările stabilesc o cale de 

urmat pentru atingerea unor obiective îndelung urmărite (cum ar fi egalitatea de gen) și evidențiază 

noi cerințe legate de transformările culturale ale societăților contemporane (inegalitățile digitale și 

dreptul de a trăi într-un mediu sănătos). 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Realizarea unei egalități de gen depline, inclusiv prin consolidarea 

concediului patern pentru creșterea copilului și a structurilor de îngrijire a 

copiilor. 

2. Combaterea inegalităților digitale. 

3. Asigurarea faptului că toți cetățenii europeni au posibilitatea de a trăi într-

un mediu sănătos și durabil. 

4. Asigurarea posibilității de mobilitate socială și, prin urmare, a unei șanse 

depline de împlinire personală și autodeterminare. 

5. Promovarea reînnoirii generațiilor la toate nivelurile. 

6. Gestionarea primirii refugiaților și a migranților într-un mod echilibrat în 

rândul diverselor state. 

 

Încă o dată, rolul școlilor și al politicilor educaționale pare să fie esențial, nu numai pentru a oferi 

tinerilor competențele de care au nevoie pentru a intra pe piața forței de muncă, ci și pentru a construi 

o cultură europeană. După construirea unei Europe a instituțiilor, este esențial să se construiască o 

Europă a popoarelor. Din acest punct de vedere, se subliniază importanța unei limbi comune pentru 

a se permite dialogul între cetățenii din diferite țări și accesul egal la servicii. Având în vedere 

destrămarea visului legat de esperanto, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană a ridicat 

semne de întrebare cu privire la posibilitatea de a adopta limba engleză ca limbă comună, un idiom-

cheie în relațiile internaționale, precum și în sistemul științific și economic. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Promovarea adoptării unei limbi comune. 

2. Investiții în școli și în predarea istoriei Europei, mai curând decât a istoriei 

națiunilor individuale, precum și a economiei politice și a educației civice. 

3. Accesul la cultură, educație și schimburi de studenți și de cetățeni din 

diferite state membre. 
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O componentă esențială a politicilor de incluziune este garantarea accesului cetățenilor la 

oportunități. Participanții la grupul de dezbatere au subliniat, din acest punct de vedere, că adesea 

Italia nu a fost în măsură să utilizeze fondurile europene puse la dispoziție în acest scop. Datorită 

incluziunii și accesibilității, instituțiile europene sunt mai aproape de cetățenii lor, iar aceștia dispun 

de mai multe informații cu privire la drepturile pe care le au în calitate cetățeni europeni și sunt mai 

conștienți de acestea. Din acest punct de vedere, s-a subliniat importanța unei relații directe între 

instituțiile Uniunii și cetățeni, fără ca această relație să fie neapărat mediată de statele membre. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Promovarea utilizării fondurilor europene pentru reducerea inegalităților. 

2. Accesibilitatea instituțiilor europene și apropierea acestora de cetățeni. 

3. Încurajarea accesului direct al cetățenilor, precum și comunicarea clară a 

drepturilor și a oportunităților acestora. 

 

6. Ocuparea forței de muncă 
 

Chestiunea ocupării forței de muncă a fost prezentă în mod constant ca element transversal și ca 

efect direct al capacității Uniunii Europene de a da curs propriilor sale recomandări. În cadrul 

dezbaterii dintre participanți, a fost clar că problema ocupării forței de muncă este esențială pentru 

viața oamenilor, dar că aceasta nu poate fi urmărită fără consolidarea aspectelor economice și a 

celor legate de justiția socială. Participanții se așteaptă în mod ferm ca politicile active în domeniul 

forței de muncă să rămână centrale și să fie din ce în ce mai coordonate în Uniunea Europeană. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Promovarea schimburilor între lucrătorii din Europa prin intermediul unui 

Centru european pentru ocuparea forței de muncă. 

2. Introducerea unor politici de ocupare a forței de muncă integrate la nivelul 

UE. 

3. Oferirea de stimulente întreprinderilor care pun la dispoziție locuri de 

muncă. 
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 Europa în lume 

 

Evenimentele internaționale recente și, în special, războiul dintre Rusia și Ucraina au avut un impact 

profund asupra percepției rolului pe care Europa ar trebui să îl joace la nivel internațional. 

Recomandările colectate s-au concentrat, în principal, asupra unei axe care vizează consolidarea 

Uniunii (atât în ceea ce privește identitatea, cât și ca forță economică), precum și poziționarea 

acesteia ca model de referință și de stimulare în relațiile sale cu alte țări. 

 

 

 

 

 

1. Consolidarea identității europene 

 

Pentru a fi recunoscută în afara granițelor sale, Uniunea Europeană trebuie, în primul rând, să fie 

coerentă pe plan intern, nu numai din punct de vedere economic și financiar, ci și în ceea ce privește 

identitatea și valorile. Este vorba despre o identitate care nu este creată prin omologare, ci prin 

consolidarea particularităților locale într-un cadru de valori esențiale comune. 

În acest sens, se ia în considerare, de asemenea, o posibilă extindere a perimetrului Uniunii care, 

potrivit unora dintre participanții la grupul de dezbatere, nu ar trebui să se facă în mod 

nediscriminatoriu, ci să se concentreze mai degrabă pe recunoașterea reciprocă a culturii și a 

valorilor decât pe standarde economice. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Consolidarea valorilor și a trăsăturilor culturale europene, precum și a 

particularităților regionale. 

2. Crearea unui institut pentru cultura europeană pentru a promova o cultură 

a respectului și a îmbogățirii și stimulării reciproce între cetățeni din state 

diferite. 

3. Redefinirea principiilor apartenenței pentru noile țări candidate, cu 

consolidarea unor factori precum identitatea și valorile culturale. 

 

  

Consolidarea 

identității 

europene 

Consolidarea economiei și a 

instituțiilor 
Cooperare 

și parteneriate 

Punct de referință 

politic și cultural 
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2. Consolidarea economiei și a instituțiilor 

 

Europa viitorului este chemată să joace un rol de lider la nivel internațional, iar acest rol poate fi 

asumat numai dacă Uniunea este puternică și independentă de alte țări. Mulți participanți sunt 

conștienți de faptul că țările Uniunii sunt sărace în materii prime, dar pare esențial că Uniunea ar 

trebui să fie în măsură să garanteze o mai mare independență în ceea ce privește aprovizionarea 

cu energie, agricultura și produsele tehnologice. 

Acest lucru necesită investiții precise pentru a recupera decalajul în domenii precum tehnologia (în 

care Uniunea Europeană nu pare să aibă în prezent un rol de lider), dar și în sectorul alimentar și 

cel energetic. 

Războiul dintre Rusia și Ucraina a readus, de asemenea, în centrul dezbaterii importanța unei politici 

de apărare europene integrate, cu o identitate specifică și cu o mai mare autonomie față de NATO. 

Totuși, apartenența la NATO nu este pusă sub semnul întrebării. 

În cele din urmă, această situație presupune alegeri precise pentru viitor, cu investiții robuste în 

știință și în cercetare pentru a spori competențele tinerilor europeni. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Consolidarea capacității de producție internă: lanțul alimentar (în special 

grâul) și tehnologia (microcipuri). 

2. Îmbunătățirea produselor regionale și europene tipice. 

3. Consolidarea clusterelor industriale europene (de exemplu, industria 

siderurgică). 

4. Consolidarea producției locale de energie dintr-o perspectivă ecologică 

(gaze, energie solară, energie eoliană). 

5. Dezvoltarea tehnologiilor aerospațiale. 

6. Crearea de laboratoare științifice europene (Banca Europeană privind 

virusurile). 

7. Crearea unei armate europene comune care să acționeze în cadrul NATO, 

dar care să meargă mai departe. 

8. Investiții în formarea formatorilor (schimburi europene pentru profesori, 

Erasmus pentru profesori). 

9. Creșterea mobilității cercetătorilor europeni prin dezvoltarea de noi 

instituții științifice comunitare. 

10. Promovarea apariției unor întreprinderi nou-înființate inovatoare. 
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3. Cooperare și parteneriate 

 

Europa viitorului nu este văzută ca o fortăreață care își apără bogăția, ci ca un protagonist pe scena 

internațională, capabil de dialog cu toate țările de pe mapamond. Este vorba de un dialog care 

pornește de la o putere comercială și ar trebui să aibă drept obiectiv ocuparea unei poziții de lider 

economic, care poate fi consolidată prin construirea de parteneriate și elaborarea de proiecte de 

mare anvergură la nivel internațional. 

Toate aceste elemente au în vedere cooperarea și acordarea de atenție zonelor mai puțin sigure ale 

lumii, cu proiecte ad-hoc de promovare a țărilor celor mai sărace și cu schimburi culturale și 

economice cu țările din est. 

De asemenea, se acordă o atenție deosebită chestiunii migrației, cu sugestii pentru o mai bună 

coordonare între diferitele state și pentru utilizarea unor proceduri comune de gestionare a cererilor 

și a persoanelor. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Stimularea exporturilor. 

2. Promovarea rutelor turistice europene transnaționale. 

3. Dezvoltarea unui sistem comercial de negocieri la nivel european (nu la 

nivelul statelor individuale sau al întreprinderilor, ci la nivelul Uniunii), 

pentru a avea o putere de negociere mai mare, dar și cu constrângeri legate 

de respectarea drepturilor omului. 

4. Realizarea unor proiecte internaționale majore, cum ar fi Stația spațială 

internațională. 

5. Finanțarea de proiecte în Africa pentru a construi școli și spitale fără a 

adopta o atitudine colonială și vizând, în schimb, respectarea drepturilor și 

a valorilor europene. 

6. Investiții în formarea la fața locului (în special pentru femei) în țările cele 

mai sărace. 

7. Promovarea schimburilor de tehnicieni și formatori. 

8. Crearea unui sistem de norme comune pentru accesul migranților, cu 

procese diferite pentru migrația umanitară și cea economică și cu o 

distribuție echitabilă între diferitele state, cu norme comune (recensământ 

și controlul comportamentului și al ocupării forței de muncă). 
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4. Punct de referință politic și cultural 

 

În scenariul prezentat mai sus, se cere Europei să reprezinte un punct de referință politic și cultural 

clar la nivel mondial din punctul de vedere al drepturilor și al eticii, servind drept exemplu prin luarea 

unor decizii menite să garanteze un mediu sănătos, respectarea drepturilor cetățenilor și dialogul 

dintre est și vest. 

 

RECOMANDĂRI PE SCURT 

1. Asumarea unui rol de lider în calitate de continent verde, atingerea 

neutralității climatice înaintea altora și creșterea producției de energie 

curată (eoliană și solară). 

2. Exportul de tehnologii pentru a produce bunuri cu impact zero. 

3. Asumarea unui rol de confluență (un loc public, o agora) între est și vest, 

promovarea schimburilor culturale și inițiativelor culturale comune (cum ar 

fi Zilele mondiale ale artei, care s-ar desfășura prin rotație în diferitele 

capitale europene, cu un program artistic care să includă artiști din vest și 

din est). 

4. Crearea unui model etic european de gestionare a proceselor de migrație, 

care să fie partajat la nivel internațional. 

 

 

6. Evaluarea finală de către participanți 
 

La sfârșitul celor două zile de lucru, toți participanții au fost invitați să completeze un scurt chestionar 

pentru a-și evalua experiența. Chestionarul de evaluare a fost trimis la două zile după încheierea 

grupului de dezbatere pentru a acorda tuturor participanților timpul necesar pentru a reflecta asupra 

experienței și a oferi un feedback echilibrat. 

Rezultatele colectate arată un nivel deosebit de ridicat de satisfacție, atât din punctul de vedere al 

interesului, cât și din punctul de vedere al ușurinței de a participa și al percepției privind ascultarea și 

incluziunea. 
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GRADUL DE SATISFACȚIE PRIVIND PARTICIPAREA LA GRUPUL DE DEZBATERE 

 

 

 

Deși au pornit de la experiențe, competențe și motivații diferite, participanții s-au simțit puternic 

implicați: 98 % dintre respondenții la chestionarul de evaluare au considerat că au participat în mod 

activ și că au avut o contribuție pozitivă la dezbatere. 

În general, a fost puternic resimțită utilitatea acestei experiențe, care a fost percepută în primul rând 

ca o oportunitate de participare activă și a generat un sentiment de apropiere sporită față de 

instituțiile comunitare. Acest lucru a determinat aproape toți respondenții să solicite ca acest tip de 

inițiativă să fie repetat în viitor. 

 

 EVALUAREA RELEVANȚEI GRUPULUI DE DEZBATERE ITALIAN DIN CADRUL CONFERINȚEI 

PRIVIND VIITORUL EUROPEI

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Interesul în ceea ce privește subiectele discutate

Capacitatea moderatorilor de a da cuvântul participanților și 
de a asculta intervențiile acestora

Respectul pentru pluralitatea opiniilor

Ușurința de utilizare a platformei

Coerența dintre recomandările produse și dezbatere

Calitatea contribuțiilor participanților

Gradul de satisfacție global cu privire la experiență

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

A fost o pierdere de timp

Aduce instituțiile europene mai aproape de 
cetățeni 

Poate contribui în mod pozitiv la 
îmbunătățirea viitorului Europei 

E util pentru ca vocea cetățenilor să se facă 
auzită de către instituțiile europene 

Ar trebui organizat mai des

Întru totul de acord Oarecum de acord Nici de acord nici împotrivă
Oarecum împotrivă Întru totul împotrivă
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Toți participanții au indicat că, în cazul în care o astfel de inițiativă ar fi organizată din nou, nu numai 

că ar participa de bunăvoie, ci le-ar recomanda și prietenilor lor să participe. 

 

 


