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1. Rezumatul sesiunii 3 

În perioada 25-27 februarie 2022, 180 de cetățeni europeni selectați aleatoriu, cu vârste diferite, din 

medii diverse și provenind din întreaga Uniune Europeană, s-au reunit pentru a treia oară pentru a 

discuta pe tema „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, cultură, 

tineret și sport/transformarea digitală”, continuând deliberările care au avut loc în cursul sesiunilor 1 

și 2. Pentru această sesiune finală, participanții la grupul 1 au fost găzduiți la Castelul Dublin de către 

Institutul pentru afaceri internaționale și europene (Institute of International & European Affairs - 

IIEA), cu posibilitatea de a participa online. Utilizând orientările pe care le-au elaborat în cursul sesiunii 

2 ca bază pentru activitatea lor, cetățenii au elaborat și au aprobat 48 de recomandări finale, care vor 

fi prezentate și discutate în sesiunea plenară a conferinței. Din cei 180 de participanți, 15 au fost 

prezenți și au intervenit de la distanță.   

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

                                                
1Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă 
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-au vorbit 4-5 limbi și fiecare cetățean a avut posibilitatea de a vorbi în 

propria limbă sau într-o limbă în care se simțea în largul său. Fiecare subgrup a avut propriul 

său moderator profesionist din cadrul grupului de deliberări sau din partea altor prestatori 

externi de servicii. Pentru a sprijini activitatea moderatorilor, Institutul pentru Afaceri 

Internaționale și Europene (IIEA) a oferit câte un asistent per subgrup. 

● În plen, cu toți participanții. Sesiunile plenare au fost conduse de doi moderatori principali din 

cadrul grupului de deliberări, cu interpretare în cele 24 de limbi oficiale ale UE, și s-au 

desfășurat la Castelul Dublin. 

Cu sprijinul experților și al verificatorilor de fapte, pe baza propriilor cunoștințe și experiențe, precum 

și prin deliberări, cetățenii au început prin examinarea tuturor orientărilor elaborate de grup în cursul 

sesiunii 22 în cadrul unui „forum deschis”. Pe lângă expertiza furnizată, aceștia au fost, de asemenea, 

sprijiniți de moderatorii subgrupurilor. Fiecare cetățean a primit 50 de etichete autocolante (zece de 

culoare roz aprins pentru direcția de lucru 1, zece de culoare portocalie pentru direcția de lucru 2, 

zece de culoare verde pentru direcția de lucru 3, zece de culoare albastră pentru direcția de lucru 4, 

zece de culoare roșie pentru direcția de lucru 5) și a procedat la stabilirea priorității în legătură cu 

maximum zece orientări pentru fiecare direcție de lucru. După finalizarea acestei activități de stabilire 

a priorității, cetățenii au fost repartizați în aceleași subgrupuri în care și-au desfășurat activitatea în a 

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 interval orientativ cu privire la 

numărul de recomandări, respectiv între una și trei recomandări, până la maximum cinci. Primele trei 

orientări clasificate de grupul de dezbatere în cadrul subdirecției au fost adăugate în poziția 1, 2 și 3. 

Subgrupul a utilizat apoi etichete autocolante negre (cinci per persoană) pentru a stabili prioritatea 

orientărilor rămase și pentru a le adăuga în pozițiile 4 și 5.  

Următoarea activitate a subgrupului a fost dedicată transformării orientărilor în recomandări. În acest 

scop, cetățenii au utilizat un model de recomandare:  

 Descriere Limită de semne în 
EN 

Recomandare finală Recomandăm ca… 1 000 

Justificare finală Facem această recomandare deoarece…  300 

Elementele/întrebările pe care grupul a trebuit să le aibă în vedere (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? 
 

 

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 

                                                
2 Raportul sesiunii 2 a grupului de dezbatere 1 este disponibil la: Grupul 1 - Sesiunea 2 - Raport 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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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 luat 

în considerare observațiile celorlalți participanți. Asistentul a introdus feedbackul 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, 

27 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 feedbackul cu privire la 

activitatea realizată în cursul weekendului. Moderatorul principal a citit fiecare dintre recomandările 

aferente 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 la prezentul raport. 

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

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 25 februarie, 2022 

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 27 februarie, 2022 

2. Contextul sesiunii 3 în cadrul procesului Grupului de dezbatere al 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. 

● patru grupuri de dezbatere alcătuite din aproximativ 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 per 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. 

Fiecare grup de dezbatere s-a reunit de trei ori în perioada septembrie 2021-februarie 2022. Sesiunea 

1 avut loc la Strasbourg, la Parlamentul European. Sesiunea 2 a avut loc online, prin intermediul 

Interactio: un instrument online care permite organizarea de reuniuni multilingve cu interpretare 

simultană în 24 de limbi. Sesiunea 3 a avut loc în patru state membre diferite: grupul de dezbatere 1 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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s-a reunit la Dublin, la Institutul de Afaceri Internaționale și Europene și la Castelul Dublin, grupul de 

dezbatere 2 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 la Maastricht, găzduit la 

Centrul de Conferințe și Expoziții din Maastricht (MECC) de către Studio Europa Maastricht, în 

cooperare cu Universitatea din Maastricht și cu Institutul European de Administrație Publică (EIPA).  

În timp ce sesiunea 1 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 sesiunea plenară a conferinței prin formularea unui set de 

recomandări pentru instituțiile Uniunii. 
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3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandări adoptate de grupul de dezbatere (de 

transmis reuniunii plenare) 

Direcția de lucru  1: Munca în Europa  

Subdirecția 1.1 Piața forței de muncă 
 

1. Recomandăm introducerea unui salariu minim pentru a asigura o calitate similară a vieții în toate 
statele membre. Recunoaștem eforturile depuse în prezent prin Directiva UE COM(2020) 682 pentru 
standardizarea modului de viață. Salariul minim trebuie să asigure un venit net minim pentru a 
atinge un obiectiv esențial: toate persoanele aflate în dificultate ar trebui să dispună de mai mulți 
bani de cheltuială. Salariul minim ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte:  

● UE ar trebui să asigure punerea în aplicare eficace, deoarece, în prezent, nu toate statele 
membre aplică în mod adecvat protecția lucrătorilor.  

● O atenție deosebită ar trebui acordată monitorizării și urmăririi îmbunătățirii nivelului de 
trai. 

● Salariul minim trebuie să ia în considerare puterea de cumpărare din diferite țări. Este 
necesar un ciclu de revizuire periodică în vederea adaptării la evoluția costului vieții (de 
exemplu, în funcție de inflație). 

 
Recomandăm acest lucru deoarece un salariu minim sporește justiția socială pe piața forței de muncă 
și îmbunătățește condițiile concrete de trai ale angajaților din toate statele membre. Acest lucru este 
deosebit de important în contextul unui mediu de lucru în schimbare rapidă, de exemplu prin 
digitalizare. 
  
 

2. Există deja o reglementare a UE (Directiva UE privind timpul de lucru – 2003/88/CE). Cu toate 
acestea, ea nu este suficientă pentru a asigura un echilibru sănătos între viața profesională și cea 
privată. Ca un prim pas, recomandarea noastră este că actualul cadru necesită o examinare pentru 
a stabili dacă este adecvat pentru circumstanțele actuale. În al doilea rând, UE ar trebui să instituie 
un mecanism de monitorizare mai strict pentru a asigura punerea în aplicare în toate statele 
membre. Trebuie să se acorde o atenție deosebită diferitelor sectoare care au niveluri diferite de 
stres și de sarcini, atât din punct de vedere psihologic, cât și fizic. Cu toate acestea, în același timp, 
alte sectoare se bazează pe o mai mare flexibilitate din partea angajaților lor pentru a se adapta la 
nevoile specifice ale întreprinderilor. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată este 
important, întrucât sporește coeziunea socială și contribuie la crearea unor condiții echitabile în rândul 
angajaților. De asemenea, acesta afectează în mod pozitiv bunăstarea individuală a angajaților. 
  
 
Subdirecția 1.2 Tineretul și ocuparea forței de muncă 
 

3. Recomandăm armonizarea nivelului tuturor programelor educaționale diferite din UE, cu 
acceptarea conținutului național. În consecință, recomandăm ca diplomele profesionale să fie 
validate și recunoscute reciproc în toate statele membre ale UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece dorim să facilităm mobilitatea forței de muncă în Europa și să 
reducem sarcina administrativă. 
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4. Recomandăm ca elevii de liceu (începând de la vârsta de 12 ani) să aibă o imagine de ansamblu 
asupra viitoarei lor piețe a forței de muncă, oferindu-le posibilitatea de a efectua mai multe vizite 
de observare de înaltă calitate la organizații cu scop lucrativ și fără scop lucrativ. Propunem ca 
întreprinderile să fie încurajate să accepte elevii observatori prin acordarea de subvenții. În zonele 
îndepărtate, unde există mai puține oportunități, școlile locale, guvernele, organizațiile și 
întreprinderile trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a face ca aceste vizite de observare să fie, 
de asemenea, eficace.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece dorim ca tinerii să cunoască diferitele posibilități de pe piața forței 
de muncă, astfel încât să își poată alege mai bine studiile și viitorul profesional și să înțeleagă că este 
important să urmeze studiile potrivite. De asemenea, acest lucru îi învață ce înseamnă 
responsabilitatea și că ar trebui să aibă respect pentru piața forței de muncă. Aceasta îi va ajuta pe 
tineri în ceea ce privește integrarea pe piața forței de muncă. Este o situație reciproc avantajoasă 
pentru ambele părți. 
 
 

5. Recomandăm ca în toate cursurile din programa școlară să fie integrată exersarea de competențe 
non-tehnice. Prin competențe non-tehnice se înțelege: ascultarea reciprocă, încurajarea dialogului, 
reziliența, înțelegerea, respectarea și aprecierea celorlalți, gândirea critică, autoinstruirea, 
menținerea curiozității, orientarea spre rezultate. Cadrele didactice ar trebui să fie instruite în 
vederea transmiterii acestor competențe prin colaborarea strânsă cu asistenți sociali și/sau cu 
psihologi. Alte sugestii pentru executarea recomandării: organizarea de programe de schimb pentru 
elevi între școli, organizarea participării la evenimente sportive și culturale între școli etc. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece competențele non-tehnice sunt competențe de bază necesare, 
care se pierd în era digitală și sunt absolut necesare pe viitor în viața tinerilor noștri. Prin urmare, 
subliniem importanța includerii lor în programa școlară, astfel încât să ajute elevii să fie rezilienți, 
precum și să evite și să depășească problemele psihice cu care s-ar putea confrunta în viață în viitor. 
Competențele sociale consolidează relațiile interumane și, prin urmare, ajută oamenii să își găsească 
locul în societate.  
  

 
6. Recomandăm ca, în cazul unei crize grave (de exemplu, criză sanitară, război etc.), să se dispună de 

planuri bine pregătite, cu scenarii detaliate, gata de a fi puse în aplicare într-un mod flexibil, astfel 
încât să se reducă la minimum impactul asupra tinerilor noștri în studiile lor, în formarea lor 
profesională, în bunăstarea lor psihică etc. Prin impact se înțelege: costuri mai mari pentru studii 
sau formare, prelungirea obligatorie a studiilor, stagii care nu au putut fi efectuate, sporirea 
problemelor de sănătate mintală. Scenariile trebuie introduse pentru a reduce la minimum impactul 
asupra tinerilor și a tranziției acestora către piața forței de muncă. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece poziția tinerilor este foarte vulnerabilă în perioade de criză.  
 

Subdirecția 1.3 Digitalizarea la locul de muncă 
 

7. Recomandăm ca UE să introducă sau să consolideze legislația existentă care reglementează așa-
numita „muncă inteligentă” [= munca online și de la distanță, de exemplu, munca de la domiciliu 
sau dintr-un alt loc conectat online]. În plus, recomandăm ca UE să legifereze pentru a stimula 
întreprinderile să fie responsabile din punct de vedere social și să mențină locuri de „muncă 
inteligentă” de înaltă calitate în UE. Stimulentele pot fi financiare și/sau legate de reputație și ar 
trebui să țină seama de actualele criterii de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) recunoscute la 
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nivel internațional. Pentru ca acest lucru să se întâmple, UE ar trebui să înființeze un grup de lucru 
alcătuit din experți din rândul tuturor părților interesate, pentru a explora și a consolida o astfel de 
legislație. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să promovăm locurile de „muncă inteligentă” de înaltă 
calitate și să evităm relocarea lor în țări din afara UE, unde costurile sunt mai mici. Pandemia de COVID-
19 și tendințele economice globale sporesc necesitatea urgentă de a proteja locurile de muncă din UE 
și de a reglementa „munca inteligentă”. 
 

8. Recomandăm ca UE să garanteze dreptul la formare digitală pentru toți cetățenii UE. În special, 
competențele digitale ale tinerilor ar putea fi consolidate prin introducerea unei certificări UE în 
școli, care să îi pregătească pentru viitoarea piață a forței de muncă. Recomandăm, de asemenea, o 
formare specifică la nivelul UE pentru recalificarea și perfecționarea lucrătorilor astfel încât să 
rămână competitivi pe piața muncii. În cele din urmă, recomandăm UE să sporească gradul de 
sensibilizare cu privire la platformele digitale existente care conectează oamenii cu angajatori și îi 
ajută să găsească un loc de muncă în UE, de exemplu EURES. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece competențele digitale certificate sunt fundamentale pentru ca 
oamenii să pătrundă pe piața muncii și pentru ca lucrătorii să se recalifice și să rămână competitivi.  
 
 
Direcția de lucru  2: O economie pentru viitor 
 

Subdirecția 2.1 Inovarea și competitivitatea europeană 
 

9. Recomandăm ca UE să creeze oportunități pentru ca diferite entități (universități, corporații, 
institute de cercetare etc.) să investească în cercetare și inovare, cu scopul de a dezvolta:  

● materiale noi, menite să servească drept alternative mai sustenabile și mai bogate în 
biodiversitate la cele utilizate în prezent; 

● utilizări inovatoare ale materialelor existente (bazate, de asemenea, pe reciclare și pe 
tehnici de ultimă generație care au cea mai mică amprentă de mediu).  

Recomandăm ca acesta să fie un angajament continuu și pe termen lung din partea UE (cel puțin 
până în 2050).  
 
Recomandăm acest lucru pentru că trăim pe o planetă cu resurse limitate. Dacă vrem să avem un 
viitor, trebuie să protejăm clima și să căutăm alternative care nu dăunează planetei. Dorim, de 
asemenea, ca UE să devină lider în acest domeniu, cu un avantaj competitiv puternic pe scena 
internațională. Scopul recomandării este de a produce rezultate inovatoare care să poată fi aplicate 
pe scară largă și puse în aplicare în diferite domenii și țări. De asemenea, acest lucru ar avea un impact 
pozitiv asupra economiei și pieței forței de muncă prin crearea de noi oportunități de locuri de muncă 
în domeniul inovării sustenabile. Aceasta ar putea contribui la combaterea nedreptăților sociale prin 
înlocuirea mijloacelor de producție actuale, bazate pe exploatare, cu altele noi, mai etice. 
 
 

10. Recomandăm ca UE să își asume un angajament continuu și pe termen lung de a-și spori semnificativ 
cota de energie din surse sustenabile, utilizând o gamă variată de surse regenerabile care au cea 
mai redusă amprentă de mediu (pe baza unei evaluări globale a ciclului de viață). În plus, UE ar 
trebui să investească în îmbunătățirea și menținerea calității infrastructurii de energie electrică și a 
rețelei electrice. Recomandăm, de asemenea, ca accesul la energie și accesibilitatea energiei să fie 
recunoscute ca drept fundamental al cetățenilor.  
 
Facem această recomandare deoarece: 
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● diversificarea surselor de energie (inclusiv solară, eoliană, hidrogen, apă de mare sau orice 
metode sustenabile viitoare) ar face ca UE să devină mai independentă din punct de vedere 
energetic; 

● ar reduce costurile energiei electrice pentru cetățenii UE,  
● ar crea locuri de muncă și ar restructura piața energiei (în special în regiunile care până în 

prezent erau dependente de combustibilii fosili); 
● ar putea încuraja dezvoltarea științifică a unor tehnici inovatoare de aprovizionare cu energie; 
● calitatea infrastructurii de energie electrică și a rețelei electrice sunt la fel de importante ca 

sursele de energie, permițând o distribuție și un transport de energie fără probleme, eficiente 
și la prețuri accesibile.  

 
 
 
 

11. Recomandăm ca UE să promoveze în mod activ procese de producție mai ecologice, prin 
subvenționarea sau recompensarea în alt mod a întreprinderilor care investesc în reducerea 
costurilor de mediu ale producției lor. În plus, avem nevoie de un efort în vederea recultivării 
siturilor postindustriale și a stabilirii unor zone verzi protejate în jurul siturilor existente. 
Întreprinderile ar trebui să fie obligate să finanțeze aceste eforturi, cel puțin parțial, din propriul 
buzunar.   
 
Recomandăm acest lucru deoarece procesele de producție reprezintă un element important în lanțul 
de producție. Dacă le facem mai ecologice, am putea reduce în mod semnificativ impactul pe care îl 
avem asupra climei. Considerăm că întreprinderile și industriile ar trebui să fie trase la răspundere 
pentru modul în care își produc produsele (inclusiv măsuri de recultivare și de protecție a mediului). 
Ecologizarea proceselor de producție pregătește, de asemenea, întreprinderile pentru viitor și le face 
mai reziliente (ceea ce protejează locurile de muncă).  
 

 

Subdirecția 2.2 Economia sustenabilă / Subdirecția 2.3 Impozitare 
 

12. Recomandăm renunțarea la recipientele din plastic și generalizarea celor reutilizabile. Ar trebui să 
existe stimulente pentru consumatori și pentru întreprinderi, astfel încât să nu fie mai costisitor 
pentru un consumator să cumpere bunuri în vrac („en vrac” în limba franceză sau „sfuso” în limba 
italiană) decât să cumpere produse ambalate. Întreprinderile care contribuie la această tranziție ar 
trebui să beneficieze de avantaje fiscale, iar cele care nu contribuie ar trebui să plătească mai multe 
impozite. În cazul produselor care nu pot fi reutilizate, acestea ar trebui să fie reciclabile și/sau 
biodegradabile. Este nevoie de o instituție publică sau de supraveghere care să monitorizeze totul, 
să stabilească normele și să le comunice tuturor. Se recomandă educarea, comunicarea – inclusiv 
prin intermediul platformelor de comunicare socială – cu privire la aceste acțiuni, atât în ceea ce 
privește întreprinderile, cât și consumatorii, pentru ca aceștia să își modifice comportamentul pe 
termen lung. Întreprinderile ar trebui încurajate și ajutate să găsească cele mai bune soluții pentru 
propriile deșeuri (de exemplu, întreprinderile de construcții).   
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să fim cu toții responsabili pentru acțiunile noastre. Prin 
urmare, trebuie să regândim toate procesele de producție. Reciclarea necesită multe resurse (apă, 
energie), deci nu poate fi singurul răspuns. Acesta este motivul pentru care propunem comercializarea 
bunurilor în vrac. Reciclarea ar trebui să fie utilizată numai pentru materiale care sunt ușor de reciclat. 
Și știm, din exemplul finlandezilor, că este posibil să reciclăm într-o măsură foarte mare.   
  

 
13. Recomandăm ca în Europa să existe aceleași norme fiscale și să se armonizeze politica fiscală în 

întreaga UE. Armonizarea fiscală ar trebui să le permită statelor membre să își stabilească propriile 
norme fiscale, dar să prevină totuși evaziunea fiscală. Aceasta va pune capăt practicilor fiscale 



  

  
Grupul de dezbatere 1 Sesiunea 3 -10 

 

Grupul de dezbatere 1 al cetățenilor europeni: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, cultură, tineret și sport/transformarea digitală” 

dăunătoare și concurenței fiscale. Impozitele ar trebui să vizeze tranzacțiile comerciale în locul în 
care se produc. Atunci când o întreprindere vinde într-o țară, aceasta ar trebui să plătească impozite 
în țara respectivă. Aceste noi norme ar avea ca scop prevenirea delocalizării și asigurarea faptului 
că tranzacțiile și producția au loc între țări europene.   
 
Recomandăm acest lucru pentru a proteja și a spori locurile de muncă, activitățile economice în Europa 
și echitatea între statele membre. Acest lucru va genera o înțelegere comună a sistemului fiscal în 
Europa. Recomandarea vizează să pună capăt situației absurde de monopol a marilor întreprinderi 
care nu plătesc suficiente impozite în comparație cu întreprinderile mai mici. De asemenea, 
recomandarea va aduce banii acolo unde se desfășoară activități comerciale. 
  
 

14. Recomandăm eliminarea sistemului de obsolescență programată a tuturor dispozitivelor 
electronice. Schimbările ar trebui să aibă loc atât la nivel individual, cât și la nivel comercial, pentru 
a garanta că putem deține, repara și moderniza dispozitivele electronice pe termen lung. 
Recomandăm promovarea dispozitivelor recondiționate. Prin reglementare, întreprinderile ar avea 
obligația de a garanta dreptul la reparații, inclusiv la îmbunătățiri și actualizări ale software-ului, și 
de a recicla toate dispozitivele pe termen lung. Se recomandă, de asemenea, ca fiecare întreprindere 
să utilizeze conectori standardizați. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în lumea modernă, produsele tind să dureze 2 ani și dorim ca 
acestea să aibă o durată de viață mult mai lungă, de aproximativ 10 ani. Această propunere va avea 
un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și a mediului. De asemenea, acest lucru va reduce 
costurile pentru consumatori și va reduce consumerismul.  
  
 

15. Recomandăm ca toată lumea să primească ajutor pentru a învăța, prin educație, despre mediul 
nostru și despre legătura sa cu sănătatea fiecăruia dintre noi. Cursurile educaționale îi vor ajuta pe 
toți să își definească propriile strategii personale pentru a integra aceste subiecte în viața lor. 
Această educație ar trebui să înceapă la școală cu materii specifice care să abordeze toate aspectele 
ecologice și ar trebui să fim educați în continuare, pe tot parcursul vieții noastre (de exemplu, la 
locul de muncă). Aceasta va contribui la reducerea deșeurilor și la protejarea mediului și a sănătății 
umane. Această educație va promova consumul local de produse sănătoase și neprelucrate, 
obținute de la producători locali. Va trebui ca cei care nu iau măsuri pentru a reduce deșeurile să 
urmeze un curs gratuit de formare cu privire la aceste aspecte. Pentru a permite această adaptare 
a stilului de viață, prețurile trebuie să fie echitabile pentru producători și pentru consumatori. Prin 
urmare, propunem ca producătorii mici, locali și ecologici să beneficieze de scutiri fiscale. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că multe persoane nu se simt încă preocupate de aceste 
aspecte. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de educație în acest sens pentru toți. În plus, 
produsele locale și sănătoase tind să fie inaccesibile ca preț pentru multe persoane. Trebuie să ne 
asigurăm că produsele fabricate la nivel local sunt disponibile pe scară mai largă pentru toți.  
 

 

Subdirecția 2.4 Agricultură / Subdirecția 2.5 Infrastructură digitală  
 

16. Recomandăm implementarea a unui sistem european comun de etichetare ușor de înțeles pentru 
produsele de consum și nutritive (informațiile ar conține alergenii, țara de origine etc.), 
transparența cu privire la procesele de aprobare în curs, digitalizarea informațiilor referitoare la 
produse prin intermediul unei aplicații europene standardizate, care ar permite un acces mai ușor 
de utilizat și ar oferi informații suplimentare privind produsele și lanțul de producție. De asemenea, 
considerăm că este necesar un organism cu adevărat independent, care să reglementeze 
standardele alimentare în întreaga UE și care să aibă competențe legislative, astfel încât să poată 
aplica sancțiuni. 
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Recomandăm acest lucru deoarece cetățenii UE ar trebui să se aștepte la același standard în ceea ce 
privește alimentele. Integritatea produselor alimentare este o necesitate pentru a asigura siguranța 
cetățenilor. Aceste recomandări au fost formulate pentru a îmbunătăți monitorizarea aprobării și 
transparența producției alimentare într-un mod armonizat. 
  

 
17. Recomandăm ca infrastructura să fie un activ de stat pentru a preveni apariția de monopoluri în 

domeniul telecomunicațiilor și al serviciilor de internet. Accesul la internet ar trebui să fie un drept, 
iar conectarea la internet ar trebui să fie prioritară în „zonele albe/zonele moarte” (zone fără acces 
la internet). Copiii și familiile reprezintă o prioritate în ceea ce privește accesul la internet și la 
hardware, în special în ceea ce privește educația și mai ales în perioade de pandemie. Este necesară 
o inițiativă pentru a sprijini munca la distanță, cum ar fi spațiile de birouri cu acces la o conexiune la 
internet fiabilă și rapidă și formarea digitală. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să ne asigurăm că transformarea digitală se realizează în 
mod echitabil. Accesul la internet este fundamental pentru democrație și reprezintă un drept al 
tuturor cetățenilor europeni. 
 
 
 
 

18. Recomandăm respectarea și protejarea insectelor specifice locului împotriva speciilor invazive. 
Propunem, de asemenea, să stimulăm și să susținem ca noile proiecte de construcții să dispună de 
spații verzi obligatorii. Solicităm introducerea biodiversității ca materie obligatorie în școli prin 
utilizarea activităților școlare, de exemplu prin activități practice. Este important să se evidențieze 
sensibilizarea cu privire la biodiversitate prin utilizarea campaniilor media și a „concursurilor” cu 
premii în întreaga UE (concursuri la nivel de comunitate locală). Recomandăm stabilirea unor 
obiective naționale obligatorii în toate statele membre ale UE în materie de reîmpădurire cu arbori 
indigeni și floră locală. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece biodiversitatea este esențială pentru mediu, pentru calitatea vieții 
și pentru combaterea schimbărilor climatice. 
  
 
Direcția de lucru  3: O societate justă 
 

Subdirecția 3.1 Securitatea socială 
 

19. Recomandăm promovarea politicilor sociale și a egalității de drepturi (inclusiv în materie de 
sănătate) armonizate la nivelul întregii UE, care să ia în considerare reglementările convenite și 
cerințele minime pe întreg teritoriul.   
 
Recomandăm acest lucru deoarece există mari disparități între statele membre în ceea ce privește 
politicile sociale, care trebuie reduse pentru a se asigura o viață decentă pentru toți cetățenii și pentru 
a se asigura îngrijirea și sprijinul de care au nevoie persoanele vulnerabile din diverse motive (sănătate, 
vârstă, orientare sexuală etc.). 
 
 

20. Recomandăm promovarea cercetării în domeniul social și al sănătății în UE, urmând linii prioritare 
considerate a fi de interes public și convenite de statele membre, precum și asigurarea finanțării 
adecvate. Trebuie să consolidăm colaborarea între domeniile de expertiză, între țări, centre de 
studii (universități etc.).  
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Recomandăm acest lucru deoarece există multe domenii în care trebuie să avansăm și să ne 
aprofundăm cunoștințele. Experiența pandemiei ne oferă un exemplu în care cercetarea este esențială 
pentru îmbunătățirea vieții și în care colaborarea între sectorul public și cel privat și între guverne este 
esențială, iar sprijinul financiar este necesar.  
  

 
21. Recomandăm ca UE să aibă competențe mai puternice în ceea ce privește politicile sociale pentru a 

armoniza și a stabili norme minime și prestații de pensii în întreaga UE, pe baza unui diagnostic 
detaliat. Pensia minimă trebuie să se situeze deasupra pragului de sărăcie al țării. Vârsta de 
pensionare ar trebui să difere în funcție de clasificarea profesiilor, persoanele cu profesii solicitante 
din punct de vedere mental și fizic să se poată pensiona mai devreme. În același timp, ar trebui să 
existe un drept garantat la muncă pentru persoanele în vârstă care doresc să continue să lucreze în 
mod facultativ.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece speranța de viață este în creștere, iar natalitatea este în scădere. 
Populația europeană îmbătrânește, motiv pentru care trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a 
evita riscul marginalizării persoanelor în vârstă și pentru a le asigura o viață decentă.  
 
 

22. Recomandăm un set de măsuri convenite pentru a încuraja creșterea ratei natalității, precum și 
pentru a asigura servicii adecvate de îngrijire a copiilor. Aceste măsuri includ, printre altele, servicii 
de îngrijire a copiilor convenabile ca preț și accesibile (la locul de muncă, peste noapte, reducerea 
TVA pentru echipamentele pentru copii), locuințe, muncă stabilă, sprijinirea maternității, sprijin 
specific și protecția muncii pentru tineri și pentru părinți și sprijinirea mamelor și a taților în ceea ce 
privește accesul la cunoștințe la revenirea la locul de muncă.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece sunt evidente ratele scăzute ale natalității din UE, ceea ce 
contribuie și mai mult la îmbătrânirea populației europene, aspect în privința căruia ar trebui luate 
măsuri imediate. Setul de măsuri propus urmărește să asigure stabilitatea familiilor tinere, necesară 
pentru a putea întreține copii.  
  
 

23. Recomandăm să se garanteze asistența socială și medicală pentru persoanele în vârstă atât la 
domiciliu, cât și în centrele de îngrijire. În plus, este nevoie de un sprijin îmbunătățit pentru 
persoanele care au grijă de vârstnici (rude).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece speranța de viață este în creștere, iar natalitatea este în scădere, 
populația europeană îmbătrânește, motiv pentru care trebuie să luăm măsuri suplimentare pentru a 
evita riscul marginalizării persoanelor în vârstă și pentru a le asigura o viață decentă. 
 
 

24. Recomandăm ca UE să sprijine îngrijirea paliativă și decesul asistat [eutanasia], în conformitate cu 
un set concret de norme și de reglementări. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece ar reduce suferința pacienților și a familiilor și ar asigura un sfârșit 
al vieții decent. 
 
 
Subdirecția 3.2 Drepturi egale 
 

25. Recomandăm ca UE să sprijine accesul specific al cetățenilor la locuințe sociale decente, în funcție 
de nevoile lor specifice. Efortul financiar ar trebui să fie partajat între finanțatorii privați, proprietari, 
beneficiarii de locuințe, administrațiile de la nivel central și local ale statelor membre și Uniunea 
Europeană. Scopul ar trebui să fie facilitarea construirii/reparării fondului de locuințe sociale 
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existent, inclusiv prin asociere cooperativă, închiriere și achiziționare. Sprijinul ar trebui acordat pe 
baza unor criterii clare (de exemplu, suprafața maximă/persoană care urmează să fie subvenționată, 
veniturile beneficiarilor etc.). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece îmbunătățirea accesului la locuințe ar asigura faptul că cetățenii 
UE beneficiază de drepturi egale tangibile. Acest lucru ar contribui la atenuarea tensiunilor sociale. 
Deși apelul către UE vizează în principal supravegherea mecanismului de sprijin, autoritățile naționale 
și locale ar trebui să rezolve într-un mod mai activ problemele legate de locuințe. 
 
 

26. Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea uniformă a măsurilor de 
sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor statelor membre. Aceste măsuri includ: sporirea 
duratei concediului pentru creșterea copilului și a alocațiilor de naștere și de îngrijire a copiilor.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că măsurile ar atenua problema demografică cu care 
se confruntă UE. Acestea ar îmbunătăți, de asemenea, egalitatea de gen între părinți. 
  
 

27. Recomandăm ca UE să ia măsuri pentru a garanta că toate familiile beneficiază de drepturi egale în 
toate statele membre. Aceste drepturi includ dreptul la căsătorie și la adopție. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că toți cetățenii UE ar trebui să se bucure de drepturi 
egale, inclusiv de drepturi familiale. Familia este forma de bază a organizării sociale. O familie fericită 
contribuie la o societate sănătoasă. Recomandarea urmărește să asigure faptul că toți cetățenii se 
bucură de drepturi familiale, indiferent de sex, de vârstă adultă, de etnie sau de starea fizică de 
sănătate. 
 
 
Subdirecția 3.3 Echitate / Subdirecția 3.4 Accesul la sport 
 

28. Recomandăm ca Strategia UE privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025 să aibă prioritate 
și să fie stimulată ca o chestiune urgentă care este abordată în mod eficace de către statele membre. 
UE ar trebui (a) să definească indicatori (de exemplu, atitudini, diferențe salariale, ocuparea forței 
de muncă, conducere etc.), să monitorizeze strategia în fiecare an și să fie transparentă în raport cu 
realizările și (b) să instituie un Ombudsman pentru a obține feedback direct de la cetățeni. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că egalitatea de gen este departe de ceea ce am dori 
să vedem în UE. Ar trebui să existe armonie în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile civile la 
nivel european, astfel încât acestea să fie realizate în toate țările, nu numai în cele cu un compromis 
mai puternic cu privire la acest subiect. Apreciem prezența și contribuția femeilor în poziții de putere 
și în orice tip de profesie, pentru a avea o Uniune Europeană diversă, care sprijină emanciparea. 
Femeile sunt dezavantajate în multe situații (chiar și în cazul în care au studii bune/superioare sau alte 
privilegii), astfel încât o astfel de strategie este extrem de necesară. 
  

 
29. Recomandăm ca UE să promoveze și să sensibilizeze publicul cu privire la sport și la activitatea fizică 

în toate statele membre, având în vedere beneficiile acesteia pentru sănătate. Sportul și activitatea 
fizică ar trebui incluse în politica socială, privind sănătatea fizică și mentală, educația și ocuparea 
forței de muncă (și anume, promovarea sportului și/sau prescrierea activităților fizice de către 
medici și, atunci când se face acest lucru, garantarea accesului la facilități sportive; o oră din timpul 
de lucru/săptămână pentru activitate fizică etc.). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece este o investiție pe termen lung. Investițiile în sport și în activitatea 
fizică reduc costurile și sarcinile pentru serviciile de sănătate. De exemplu, sportul și activitatea fizică 
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ca intervenție în domeniul sănătății ar scurta perioadele de tratament și ar spori eficacitatea 
tratamentelor. Acest lucru este deja pus în aplicare cu succes în unele țări, cum ar fi Germania. Sportul 
reprezintă o modalitate de a construi valori precum angajamentul, efortul, stima de sine, respectul 
sau camaraderia. Stilurile de viață sedentare sunt acum mai frecvente decât în cadrul generațiilor 
anterioare, din cauza creșterii numărului de locuri de muncă la birou și/sau a schimbării obiceiurilor 
de petrecere a timpului liber, printre altele. 
  
 

30. Recomandăm ca UE să oblige fiecare stat membru să aibă un salariu minim definit în funcție de 
costul vieții în statul respectiv și să fie considerat un salariu echitabil care să permită condiții minime 
de trai, peste pragul sărăciei. Fiecare stat membru trebuie să monitorizeze acest lucru.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece nu este echitabil ca oamenii care lucrează să nu aibă suficienți bani 
pentru a le ajunge până la sfârșitul lunii. Salariile echitabile ar trebui să contribuie la calitatea vieții la 
nivel social. Salariile inechitabile au un cost ridicat pentru state (securitate, evitarea obligațiilor fiscale, 
costuri sociale mai ridicate etc.). 
  
 

31. Recomandăm armonizarea fiscală în statele membre din cadrul UE (pentru a evita existența unor 
paradisuri fiscale în UE și pentru a viza delocalizarea în Europa), precum și un stimulent fiscal pentru 
a descuraja delocalizarea locurilor de muncă în afara Europei. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece suntem îngrijorați de impactul delocalizării locurilor de muncă în 
afara Europei, iar acest lucru ar împiedica concurența fiscală între statele membre ale UE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Direcția de lucru  4: Învățarea în Europa 
 

Subdirecția 4.1 Identitatea europeană / Subdirecția 4.2 Educația digitală 
 

32. Recomandăm promovarea multilingvismului de la o vârstă fragedă, de exemplu începând de la 
grădiniță. Începând cu școala elementară, ar trebui să fie obligatoriu ca copiii să obțină nivelul C1 
într-o a doua limbă activă a UE, alta decât cea proprie.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece multilingvismul este un instrument care conectează oamenii și 
reprezintă o punte către alte culturi, întrucât face ca alte țări și culturile lor să fie mai accesibile. El 
consolidează identitatea europeană și schimburile interculturale. Este important să cunoaștem 
celelalte culturi în contextul Uniunii Europene. Prin urmare, posibilitatea de a purta o conversație în 
două limbi la un nivel ridicat ar contribui la crearea unei identități europene comune și la înțelegerea 
altor culturi europene. UE trebuie să se asigure că menține o cooperare strânsă cu instituțiile de 
învățământ pentru a obține rezultate educaționale de succes. În plus, trebuie să existe un program 
dedicat (de exemplu, platforme digitale, programe Erasmus+ extinse etc.) pentru a promova exclusiv 
multilingvismul. Școlile europene actuale pot servi drept model în acest sens. UE ar trebui să înființeze 
mai multe astfel de școli și să le promoveze în mod activ. 
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33. Recomandăm ca UE să sensibilizeze într-o mai mare măsură tinerii cu privire la pericolele 
internetului și ale digitalizării, prin crearea unei materii obligatorii în școala elementară. UE ar trebui 
să creeze instrumente și spații comune de formare pentru ca tinerii să învețe împreună.  
 
Recomandăm acest lucru deoarece inițiativele sau programele actuale din acest domeniu nu sunt 
suficiente. În plus, mulți cetățeni ai UE nu cunosc inițiativele existente ale UE în aceste domenii. Copiii 
nu sunt suficient de conștienți de pericolele internetului și, prin urmare, ar trebui să facem mult mai 
mult pentru a promova această tematică și a sensibiliza tânăra generație în acest sens. 
 
 

34. Recomandăm ca UE să depună eforturi pentru a face tehnologia mai accesibilă generației mai în 
vârstă, prin promovarea de programe și de inițiative, de exemplu sub forma unor clase adaptate 
nevoilor lor. UE ar trebui să garanteze dreptul de a utiliza digitalizarea pentru cei care o doresc și să 
propună alternative pentru cei care nu o doresc.   
 
Recomandăm acest lucru, deoarece UE ar trebui să se asigure că persoanele în vârstă pot participa la 
lumea digitală și că nimeni nu este discriminat. Ar trebui introduse instrumente simplificate pentru 
generațiile care nu sunt la fel de experimentate în ceea ce privește utilizarea anumitor tehnologii, 
pentru a le integra în lumea de astăzi. Recomandăm ca inițiativele deja existente să fie mai bine 
promovate, astfel încât cetățenii să fie conștienți de aceste oportunități. UE nu ar trebui să 
discrimineze generațiile mai în vârstă în ceea ce privește utilizarea instrumentelor informatice. 
(Remarcă: acest lucru înseamnă că cetățenii ar trebui să își poată trăi viața fără a fi obligați să 
folosească o rețea de internet). UE ar trebui să organizeze și să pună la dispoziția generațiilor mai în 
vârstă asistență permanentă gratuită pentru a le facilita accesul la instrumentele digitale. 
 
 
Subdirecția 4.3 Schimburi culturale / Subdirecția 4.4 Educația în domeniul mediului  
 

35. Recomandăm ca UE să creeze o platformă prin care să fie puse la dispoziție, în scopuri educaționale, 
materiale didactice privind schimbările climatice, sustenabilitatea și problemele de mediu. Aceste 
informații ar trebui să se bazeze pe fapte, să fie verificate de experți și să fie adaptate fiecărui stat 
membru. Platforma: 

● ar trebui să includă lecții pentru mai multe grupuri-țintă; de exemplu, pentru persoanele 
care trăiesc într-un context urban sau rural, pentru toate grupele de vârstă și pentru toate 
nivelurile de cunoștințe prealabile; 

● trebuie să fie disponibilă pentru toate statele membre și ar trebui să fie ușor accesibilă; 
● ar trebui să includă în implementarea sa un plan de promovare; acest lucru ar trebui realizat 

în colaborare cu societăți relevante; 
● ar putea fi pusă la dispoziție împreună cu un program de finanțare pentru a sprijini utilizarea 

și implementarea informațiilor de pe platformă. Această finanțare ar trebui, de asemenea, 
să ofere sprijin pentru deplasări pe teren în vederea prezentării de exemple relevante din 
viața reală.  
 

Recomandăm acest lucru deoarece persoanele de toate vârstele au nevoie de acces la informații 
bazate pe fapte cu privire la modul de abordare a schimbărilor climatice, a sustenabilității și a 
problemelor de mediu. Concepte importante, de exemplu amprenta ecologică, trebuie înțelese de 
toată lumea, în special de tineri, deoarece ceea ce învățăm atunci când suntem copii este utilizat pe 
tot parcursul vieții noastre. Aceste subiecte sunt complexe, iar dezinformarea este larg răspândită. 
Avem nevoie de o sursă fiabilă, iar UE are credibilitatea și resursele necesare pentru a asigura acest 
lucru. Acest lucru este, de asemenea, important deoarece nivelurile de cunoștințe și accesul ușor la 
informații credibile diferă de la un stat membru la altul. 
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36. Recomandăm ca UE să acorde prioritate punerii programelor de schimb la dispoziția tuturor (grupe 
de vârstă, state membre, niveluri de educație și persoane cu capacități financiare diferite) și să 
permită schimburi sau stagii între sectoare, țări, instituții de învățământ, orașe și întreprinderi. UE 
ar trebui să fie responsabilă cu inițierea, medierea și finanțarea schimburilor culturale și sociale în 
întreaga UE – atât fizic, cât și digital. UE trebuie să promoveze în mod activ aceste inițiative și să se 
adreseze persoanelor care nu sunt conștiente încă de existența programelor de schimburi culturale 
și sociale. Conferința privind viitorul Europei, în cadrul căreia oamenii au fost selectați aleatoriu, 
este exemplul perfect de schimb european. Dorim mai multe astfel de ocazii – dar și inițiative la 
scară mai mică, precum și schimburi în domeniul sportului, muzicii, stagiilor (sociale) etc. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece este important să se creeze un sentiment de apartenență și de 
coeziune și să se promoveze toleranța pentru toate frumoasele noastre diferențe/perspective diferite, 
precum și pentru dezvoltarea competențelor individuale. În cadrul acestui proces, acest lucru va 
permite dezvoltarea prieteniilor, a înțelegerii reciproce și a gândirii critice. Am dori să promovăm 
implicarea tuturor membrilor comunităților noastre, chiar și a celor care nu au fost implicați în astfel 
de inițiative până în prezent. 
 

  
Subdirecția 4.5 Calitatea și finanțarea învățământului și accesul la acesta / Subdirecția 4.6 Armonizarea 
învățământului  
 

37. Recomandăm ca toate statele membre să se pună de acord și să adopte un standard minim certificat 
de educație în materiile de bază începând din școala primară. Scopul este de a se garanta faptul că 
toți cetățenii au acces egal la o educație de calitate standard, asigurându-se echitatea și egalitatea. 
 
Facem această recomandare deoarece: 

● Prezența unui standard minim ar conferi părinților, profesorilor și elevilor o mai mare 
încredere în sistemele lor de învățământ, permițând în același timp inițiativele și diversitatea.  

● Dacă ar fi pusă în aplicare, recomandarea noastră ar consolida și ar întări o identitate 
europeană comună, promovând comuniunea, unitatea și sentimentul de apartenență.  

● Punerea în aplicare a acestei recomandări ar genera o mai bună cooperare și mai multe 
schimburi între școlile din întreaga UE, ceea ce ar îmbunătăți relațiile dintre cadrele didactice 
și elevi și ar contribui semnificativ la programele de schimb. 

 
 
 
 
 

38. Recomandăm ca limba engleză să fie predată, la un standard care poate fi certificat, ca materie 
principală în școlile primare din toate statele membre ale UE, pentru a facilita și a consolida 
capacitatea cetățenilor europeni de a comunica în mod eficace.  
 
Facem această recomandare deoarece: 

● Acest lucru ar asigura o mai mare unitate și egalitate prin sporirea capacității cetățenilor de a 
comunica între ei și de a sprijini o identitate europeană comună mai puternică. 

● Acest lucru ar permite o piață a forței de muncă mai vastă, mai flexibilă și mai accesibilă, care 
să le ofere cetățenilor încrederea de a lucra și de a comunica în toate celelalte state membre, 
oferind mai multe oportunități personale și profesionale. 

● S-ar putea ajunge la o limbă europeană comună într-o perioadă foarte scurtă de timp în cazul 
în care această recomandare ar fi pusă în aplicare. 

● Utilizarea unei limbi comune accelerează schimbul de informații, ceea ce ar fi benefic pentru 
cooperare, pentru a reacționa împreună la crize, pentru a ajuta eforturile umanitare și pentru 
a apropia Europa și cetățenii europeni. 
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Direcția de lucru  5: O transformare digitală etică și sigură 
 

Subdirecția 5.1 Democratizarea digitalizării / Subdirecția 5.2 Securitatea cibernetică 
 

39. Recomandăm ca UE să dispună de mai multe competențe pentru a combate conținutul ilegal și 
criminalitatea informatică. Recomandăm consolidarea capacităților Europol/Centrului european de 
combatere a criminalității informatice, inclusiv:  

● sporirea resurselor financiare și a forței de muncă;  
● asigurarea unei pedepse similare în fiecare țară;  
● asigurarea faptului că aplicarea legii este rapidă și eficace; 

 
Recomandăm acest lucru pentru a garanta libertatea pe internet, asigurând, în același timp, 
pedepsirea discriminării, a abuzurilor și a hărțuirii. Susținem ideea de a avea un organism public 
european, deoarece nu dorim ca reglementarea platformelor online să fie lăsată exclusiv în seama 
întreprinderilor private. Platformele online trebuie să își asume responsabilitatea pentru conținutul 
distribuit, dar dorim să ne asigurăm că interesele lor nu se află pe primul loc. Reglementarea 
conținutului și urmărirea penală a celor responsabili trebuie să fie eficace și rapide, astfel încât să aibă 
și un efect disuasiv asupra infractorilor. 
  
 

40. Recomandăm ca UE să investească în infrastructuri digitale inovatoare și de înaltă calitate (cum ar 
fi tehnologia 5G în curs de dezvoltare în Europa), pentru a asigura autonomia Europei și a preveni 
dependența de alte țări sau de întreprinderi private. De asemenea, UE ar trebui să acorde atenție 
investițiilor în regiunile subdezvoltate ale UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece infrastructura digitală joacă un rol vital în economia Europei și în 
facilitarea vieții de zi cu zi în Europa. Prin urmare, Europa are nevoie de o infrastructură digitală de 
înaltă calitate. Dacă Europa este dependentă de alții, ea poate fi vulnerabilă în fața influențelor 
negative din partea întreprinderilor private sau a țărilor străine. Prin urmare, Europa ar trebui să 
investească în infrastructuri digitale pentru a-și îmbunătăți autonomia. De asemenea, este important 
să se garanteze incluziunea digitală, asigurându-se că regiunile mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere digital beneficiază de investiții.  
 
 

41. Recomandăm ca UE să promoveze educația privind știrile false, dezinformarea și siguranța online în 
școlile din Europa. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe exemple de bune practici din întreaga UE. 
UE ar trebui să înființeze o organizație care să promoveze în mod specific această activitate și să 
ofere recomandări sistemelor de învățământ. De asemenea, ar trebui să promoveze educația 
nonformală, precum și tehnicile de predare inovatoare și creative (de exemplu, jocurile 
participative). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece introducerea în școli a unor lecții privind siguranța online și 
alfabetizarea digitală (combaterea înșelăciunilor online, a informațiilor false etc.) este importantă 
pentru a oferi tuturor instrumentele necesare pentru a se proteja de amenințările online. Este 
important să se vizeze tânăra generație, deoarece aceasta este foarte expusă amenințărilor online. De 
asemenea, școlile pot comunica cu părinții pentru a promova bunele practici. Acest curs se poate baza 
pe exemple de bune practici din întreaga Europă (de exemplu, Finlanda), fiind totodată adaptabil la 
nevoile fiecărei țări. 
 
 
Subdirecția 5.3 Protecția datelor 
 

42. Recomandăm limitarea în continuare a utilizării abuzive a datelor de către giganții bazelor de date, 
printr-o mai bună aplicare a RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) și crearea unor 
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mecanisme mai standardizate în întreaga UE și prin asigurarea respectării acestuia și chiar de către 
întreprinderile din afara Europei care își desfășoară activitatea în UE. Îmbunătățirea ar trebui să 
necesite o explicație clară și scurtă a condițiilor de utilizare, pentru a se evita ambiguitatea, pentru 
a se furniza mai multe informații cu privire la modul de utilizare și la utilizatori, evitându-se 
consimțământul implicit pentru reutilizarea și revânzarea datelor. Aceasta ar trebui să asigure faptul 
că datele sunt șterse definitiv atunci când un cetățean solicită acest lucru. De asemenea, ar trebui 
să îmbunătățească asigurarea unei conformități coerente în ceea ce privește crearea de profiluri ale 
persoanelor fizice pe baza activităților lor online. Propunem două tipuri de sancțiuni: o amendă 
proporțională cu cifra de afaceri a întreprinderii și limitarea operațiunilor acesteia. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece în prezent există o transparență foarte limitată în ceea ce privește 
tipul de date colectate, modul în care acestea sunt prelucrate și cui îi sunt vândute. Trebuie să limităm 
și mai mult abuzul de putere al giganților bazelor de date și să ne asigurăm că cetățenii își acordă 
consimțământul pentru prelucrarea datelor fiind bine informați. 
  

 
43. Recomandăm crearea unei agenții independente la nivelul UE, care ar trebui să definească în mod 

clar comportamentul intruziv (de exemplu, spam) și să creeze orientări și mecanisme pentru modul 
în care cetățenii pot refuza să își dea acordul și pot revoca date, în special de la părți terțe. O astfel 
de agenție trebuie să aibă un mandat pentru a identifica și sancționa autorii fraudelor și organizațiile 
neconforme. Aceasta ar trebui să depună eforturi pentru a asigura respectarea reglementărilor UE 
de către entitățile cu sediul în afara UE care își desfășoară activitatea în UE. Agenția ar fi finanțată 
de instituțiile UE și ar fi alcătuită dintr-un consiliu mixt format din organisme independente (și 
anume, experți din universități și entități care reprezintă profesioniști). Ar trebui să aibă o 
președinție prin rotație. Propunem două tipuri de sancțiuni: o amendă proporțională cu cifra de 
afaceri a întreprinderilor și limitarea operațiunilor acestora. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece nu există o agenție centrală cu un mandat puternic care să îi poată 
ajuta pe cetățeni, în special atunci când au o problemă și au nevoie de ajutor, de consiliere sau de 
sprijin. Nu există norme clare și obligatorii pe care societățile să le respecte, iar sancțiunile fie nu sunt 
aplicate, fie sunt neglijabile pentru societăți.  
 
 

44. Recomandăm crearea unui sistem de certificare al UE care să reflecte conformitatea cu RGPD 
(Regulamentul general privind protecția datelor) într-un mod transparent și care ar trebui să asigure 
faptul că informațiile privind protecția datelor sunt prezentate într-un mod accesibil, clar și simplu. 
Acest certificat ar fi obligatoriu și vizibil pe site-uri web și pe platforme. Acest certificat ar trebui să 
fie emis de un organism independent de certificare la nivel european, eventual existent sau creat în 
mod special, care nu are legătură cu guvernele naționale sau cu sectorul privat. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, nu există transparență sau există puțină transparență 
cu privire la cât de bine sunt protejate datele de către fiecare întreprindere, iar utilizatorii/clienții nu 
pot face alegeri în cunoștință de cauză. 
 
  
 

45. Recomandăm o mai bună explicare a RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) și 
îmbunătățirea comunicării pe tema acestuia prin crearea unui text standard privind conformitatea, 
care să utilizeze un limbaj simplu și clar, ușor de înțeles de către toți. Acest text ar trebui să prezinte 
un mesaj de bază și/sau principii de bază. Procesul de acordare a consimțământului ar trebui să fie 
mai vizual (de exemplu, ca o aplicație care solicită permisiunea explicită de acces la telefon). Acesta 
ar trebui să fie însoțit de o campanie de informare (inclusiv la televiziune) și ar trebui să se ofere în 
mod consecvent cursuri obligatorii (cel puțin celor care lucrează cu date) și consiliere celor care au 
nevoie de asistență. 
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Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, limbajul RGPD este prea vag și tehnic, iar volumul de 
informații este copleșitor și nu este accesibil tuturor. De asemenea, comunicarea nu este similară în 
diversele țări și exclude adesea grupuri diferite, în principal persoanele în vârstă și persoanele care nu 
sunt obișnuite cu mediul digital. 
 
 
Subdirecția 5.4 Digitalizarea sănătoasă 
 

46. Recomandăm ca UE să abordeze problema „știrilor false” prin două mijloace: 
● legislație care să le permită societăților care gestionează platforme de comunicare socială 

să pună în aplicare algoritmi de învățare automată care pot evidenția fiabilitatea 
informațiilor de pe platformele de comunicare socială și din noile mijloace de comunicare, 
oferindu-le utilizatorilor surse de informații verificate. Recomandăm ca algoritmii să fie 
verificați de experți pentru a asigura buna lor funcționare; 

● implementarea unei platforme digitale care să distribuie informațiile din mass-media 
tradițională (de exemplu, televiziune, presă tipărită, radio) independent de interesele 
politice și economice și să informeze cetățenii cu privire la calitatea știrilor, fără a aplica 
vreun fel de cenzură. Platforma ar trebui să fie deschisă controlului public și să respecte cele 
mai înalte standarde de transparență, iar UE ar trebui să se asigure că finanțarea specifică 
este utilizată în scopurile prevăzute. 

 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie abordate diferite tipuri de mass-media și considerăm că 
sancțiunile sau eliminarea conținutului ar putea duce la cenzură și la încălcarea libertății de exprimare 
și a libertății presei. Recomandăm ca experții să verifice și să monitorizeze buna funcționare a 
algoritmului pentru a asigura funcționarea adecvată a acestuia. În cele din urmă, recomandăm ca 
platforma să fie apolitică și independentă, pentru a asigura transparența și libertatea de exprimare. În 
plus, întrucât este imposibil să se elimine complet știrile false, punerea acestor instrumente la 
dispoziția cetățenilor va contribui la diminuarea efectelor știrilor false în Europa. 
  
 

47. Recomandăm ca UE să pună în aplicare diferite acțiuni pentru a asigura o utilizare sănătoasă a 
internetului: 

● În primul rând, UE trebuie să abordeze lipsa infrastructurilor și a dispozitivelor care 
împiedică cetățenii să acceseze internetul.  

● Apoi, recomandăm de asemenea ca UE să încurajeze statele membre să pună în aplicare 
cursuri de formare privind internetul și riscurile sale pentru toate grupele de vârstă. Acest 
lucru ar putea fi realizat prin introducerea de cursuri în școli pentru copii și tineri și prin 
crearea de programe de învățământ diferite pentru a ajunge la cetățenii adulți și mai în 
vârstă. Conținutul acestor cursuri ar trebui stabilit la nivel european de către un grup de 
experți independenți.  

● În cele din urmă, solicităm ca UE să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 
digitalizarea societății nu exclude persoanele în vârstă, asigurându-se accesul în persoană la 
serviciile esențiale.  

● UE ar trebui să se asigure că finanțarea specifică este utilizată de statele membre în scopurile 
prevăzute. 

 
 
Recomandăm acest lucru deoarece există o lipsă de infrastructură și hardware (de exemplu, 
dispozitive) în unele locuri din Europa, iar conexiunea trebuie asigurată înainte de educarea 
cetățenilor, deoarece știm că există anumite regiuni și profiluri care au limitări în ceea ce privește 
accesul la internet. Recomandăm cursuri pentru a ajuta copiii să dobândească competențe digitale, 
includerea altor programe care să ajute generațiile mai în vârstă în această transformare digitală și 
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luarea măsurilor necesare pentru a se asigura că drepturile persoanelor în vârstă nu sunt diminuate 
de transformarea digitală. 
  
 

48. Recomandăm ca Uniunea Europeană să promoveze educația cetățenilor în fiecare stat membru 
pentru a îmbunătăți gândirea critică, scepticismul și verificarea faptelor, pentru a-i învăța cum să 
evalueze independent dacă o informație este de încredere sau nu. Acest lucru ar trebui pus în 
aplicare în învățământul de bază, drept curs specific, și ar trebui să fie oferit și în alte spații publice 
pentru cetățenii de toate vârstele care doresc să beneficieze de această formare. UE ar trebui să se 
asigure că finanțarea specifică este utilizată de statele membre în scopurile prevăzute. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece considerăm că este imposibil să se elimine complet știrile false, 
astfel încât această formare va ajuta cetățenii să le recunoască singuri. Procedând astfel, efectele 
știrilor false asupra societății și asupra cetățenilor înșiși vor fi diminuate. De asemenea, acest lucru ar 
oferi persoanelor competențe sporite, mai degrabă decât să depindă de instituții pentru a obține 
informații fiabile.  
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Anexa I: Cum au fost elaborate recomandările? 

A. Prezentare generală a sesiunii 3  

 

· Întâmpinarea participanților și 
prezentarea agendei · 

· Contribuții din partea platformei · 
· Explicarea obiectivelor și a 

procesului · · Transformarea orientărilor în 

recomandări · 

· Lucru la mesajele-cheie 

pentru adunarea plenară a 
conferinței · 

· Lectura și stabilirea priorității 
orientărilor de către cetățeni · 

· Experții și verificatorii veridicității 
informațiilor stau la dispoziția 

participanților 

· Feedback de la alte grupuri 

și finalizarea recomandărilor · 

· Votarea recomandărilor · 
· Cuvânt de încheiere · 

· Finalizarea mesajelor-cheie · 

· Cetățenii încep să transforme 

orientările în 

recomandări · 

PLEN 

FORUM DESCHIS 

FORUM 

SESIUNE LA 
NIVEL DE 
SUBGRUP 

- Reconectare și pregătire 

- Stabilirea priorității orientărilor 
- Începerea transformării orientărilor 
în recomandări 

- Transformarea orientărilor în 

recomandări 
- Finalizarea recomandărilor 

- Lucru la mesajele-cheie 

pentru adunarea plenară a conferinței 
- Votarea recomandărilor 

   

 

  

 

SESIUNEA 3 
 

                ZIUA 1                                 ZIUA 2                                 ZIUA 3 
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B. Modalitatea de elaborare a recomandărilor  

 

 

 

  

 

 

  

ETAPA 1 - ORIENTĂRI 

ETAPA 2 - GRUPARE 

ETAPA 4 - 
RECOMANDĂRI ETAPA 3 - STABILIREA PRIORITĂȚII 

PENTRU 5 GRUPURI 

R
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U
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A
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N
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C. Procesul detaliat de elaborare a recomandărilor 

Vineri 25.2.2022 

Sesiune plenară - partea 1 

- Obiectiv: Restabilirea legăturilor în cadrul grupului de dezbatere și pregătirea pentru sesiunea 
3 

- mesaj de bun venit; luarea cuvântului de către cetățeni; actualizarea platformei; 
prezentarea agendei pentru cele trei zile de dezbatere; introducere cu privire la 
metodologia utilizată în cadrul sesiunii 

Forum deschis – 1 

- Obiectiv: Stabilirea priorității orientărilor 
- Citirea orientărilor și discuții informale în sala sesiunii plenare și în holul sesiunii 

plenare (fără servicii de interpretare); stabilirea priorității orientărilor prin aplicarea 
de etichete autocolante. Fiecare cetățean a primit 50 de etichete autocolante (zece 
de culoare roz aprins pentru direcția de lucru 1, zece de culoare portocalie pentru 
direcția de lucru 2, zece de culoare verde pentru direcția de lucru 3, zece de culoare 
albastră pentru direcția de lucru 4, zece de culoare roșie pentru direcția de lucru 5) și 
a procedat la stabilirea priorității în legătură cu maximum zece orientări pentru fiecare 
direcție de lucru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direcția de lucru 
5  
O transformare 
digitală etică și 
sigură 

 

Subdirecția 5.1 

Democratizarea 
digitalizării 

Direcția de 
lucru 3  
O societate 
justă 

 
 
 

Subdirecția 
3.1 

Securitatea 
socială 

Direcția de 
lucru 4 
Învățarea în 
Europa 

 
 

Subdirecția 
4.1 

Identitatea 
europeană 

Direcția de 
lucru 1  
Munca în 
Europa 

 
 

Subdirecția 1.1 

Piața forței de 
muncă 

Direcția de 
lucru 2 O 
economie 
pentru viitor 
 
 

Subdirecția 2.1 

Inovarea și 
competitivitate
a europeană 
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Activitate subgrup 1 

- Obiectiv: Începerea transformării orientărilor în recomandări 

Sâmbătă, 26.2.2022 

Activitate subgrup 2 

- Obiectivul 1: Transformarea orientărilor în recomandări 
- S-a urmat aceeași metodologie ca în cazul activității la nivelul subgrupului 1. 

- Obiectivul 2: Schimb de feedback cu celelalte subgrupuri din cadrul aceleiași direcții de lucru. 
- Obiectivul 3: Schimb de feedback cu celelalte subgrupuri din cadrul altor direcții de lucru. 

- 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 faptelor. Subgrupurile și-au finalizat recomandările. 

 

Duminică, 27.2.2022 

Forum deschis – 2 

- Obiectiv: Elaborarea mesajelor esențiale pentru adunarea plenară a conferinței. 
- Grupul de 20 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere care participă la adunarea 

plenară a conferinței a desfășurat activități de elaborare a mesajelor esențiale și în 
perioada dintre sesiuni. În acest scop, ei au intervievat alți participanți pentru a 
încerca să contureze aceste mesaje și pentru a putea comunica într-o formă cât mai 
simplă constatările grupului de dezbatere. Mesajele esențiale ar trebui să reflecte 
recomandările și justificările acestora. 

Sesiune plenară - partea 2 

- Obiectiv: Votarea recomandărilor 

Instrucțiuni pentru participanți: 

 

1. Apăsați un buton de pe tabletă. 
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2. Scanați un cod QR pentru a 

accesa linkul formularului care 

conține recomandările din 

cadrul direcției de lucru. 

3. Verificați numărul personal 

de identificare (PIN) specificat 

pe spatele tabletei. 

 

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: Contribuțiile experților și ale 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 – KIC”, 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 KIC, care a redirecționat solicitarea în 
cauză expertului și/sau verificatorului de fapte 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 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 după aprobarea 
de către KIC. Au fost disponibili experții enumerați mai jos; nu toți 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: Munca în Europa 

● Barbara Gerstenberger, șefă de unitate, Viața profesională, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, șef de unitate (interimar), Politici sociale, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (și direcția de lucru 5) profesor asistent, Centrul pentru cercetarea 
integrării europene (EIF), Universitatea din Viena 

● Leonie Westhoff, cercetător asociat, Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) 

Experți pentru direcția de lucru 2: O economie pentru viitor 

● Daniel Gros, membru al Consiliului de administrație și membru emerit al Centrului de Studii 
Politice Europene (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, șef de echipă, economist în cadrul Direcției Generale Relații 
Internaționale și Europene a Băncii Centrale Europene 

● Gianluca Sgueo (și direcția de lucru 5), cercetător asociat principal și profesor adjunct la 
Școala de guvernanță din Bruxelles (BsoG) 

Experți pentru direcția de lucru 3: O societate justă 

● John Hurley, șef de unitate interimar, Unitatea Ocuparea forței de muncă, Eurofound 

● Nicolas Defaye, responsabil cu strategia politică, Federația europeană pentru ocuparea forței 
de muncă în familie și îngrijirea la domiciliu 

● Paul Ginnell, director al Rețelei europene pentru combaterea sărăciei (RECS), Irlanda 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
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● Elizabeth Gosme, directoare a COFACE (Confederația organizațiilor familiale din Uniunea 
Europeană) 

Experți pentru direcția de lucru 4: Învățarea în Europa 

● Jimmy Jamar, secretar general, Europa Nostra 

● Charis Hughes, responsabil principal pentru comunicații și cercetarea impactului, Léargas 
(agenția națională Erasmus+ din Irlanda) 

● Jemma Lee, responsabil principal pentru sprijin și dezvoltare, Léargas (agenția națională 
Erasmus+ din Irlanda) 

● Amélia Veiga, profesor asistent, Universitatea din Porto 

● Andrea Lapegna, coordonator pentru comunicare și campanii, Platforma de învățare pe tot 
parcursul vieții (LLP) 

● Altheo Valentini, președintele comitetului „All Digital” 

● Giuseppina Tucci, secretară generală, Biroul de organizare al sindicatelor elevilor din Europa 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, profesor cercetător asociat la Institutul de Cercetare Economică și Socială 
(ESRI) și profesor adjunct la Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, cercetător Ad Astra și profesor asistent la University College Dublin 

Experți pentru direcția de lucru 5: O transformare digitală etică și sigură 

● Rosanna Fanni, cercetător asociat și coordonator al Forumului digital, Centrul de Studii 
Politice Europene (CEPS) 

● Bart Preneel, șeful grupului pentru securitatea informatică și criptografie industrială, KU 
Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, profesor de criminologie în cadrul departamentul de sociologie al 
Universității de științe sociale și politice Panteion din Atena  

 

  

https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere, dar nu au fost 
adoptate 
 

Direcția de lucru  3: O societate justă 
 
Subdirecția 3.2 Drepturi egale 
 
Recomandăm ca UE să creeze un mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor 
minorităților (de exemplu, un portal sau birou unde oamenii ar putea depune plângeri).  
 
Recomandăm acest lucru deoarece credem că fiecare persoană își poate exprima opinia și are dreptul 
de a solicita și de a primi ajutor. Un astfel de birou este necesar pentru a reduce tensiunile dintre 
populația minoritară și cea majoritară. 
 
 
Subdirecția 3.3 Echitate / Subdirecția 3.4 Accesul la sport 
 
Recomandăm ca UE să sporească gradul de sensibilizare cu privire la activitatea fizică prin exemplul 
personal dat de figuri publice (de exemplu, evenimentele parlamentare ar trebui să includă o 
anumită formă de activitate fizică sau de mișcare timp de câteva secunde, cum ar fi exerciții de 
întindere, mersul pe jos sau sărituri). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece implicarea figurilor publice în activitatea fizică va spori gradul de 
sensibilizare. 
 

 
Direcția de lucru  5: O transformare digitală etică și sigură 
 
Subdirecția 5.3 Protecția datelor 
 

Recomandăm crearea unui „identificator web” care să stocheze date cu caracter personal și date 
sensibile, dar care să fie pus numai la dispoziția autorităților și a poliției. Platformele și vânzătorii 
online vor utiliza codul online asociat cu un identificator web și datele care sunt relevante pentru o 
anumită activitate. Setarea implicită pentru schimbul de date prin intermediul acestui identificator 
ar trebui să fie lipsa consimțământului. Datele ar trebui furnizate numai părților direct implicate, și 
nu unei părți terțe. În cazul în care datele sunt furnizate unei părți terțe, un cetățean ar trebui să 
poată refuza cu ușurință să își dea acordul. Datele ar trebui să fie disponibile numai pentru o 
perioadă limitată de timp sau pentru o anumită tranzacție. Autorizația de utilizare a datelor ar trebui 
să aibă o dată de expirare sau o definiție clară cu privire la acțiunile care pot fi realizate de o 
întreprindere cu aceste date. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în momentul de față, întreprinderile pot colecta toate datele, 
inclusiv datele cu caracter personal și cele sensibile, și le pot utiliza în mai multe scopuri fără a dezvălui 
cum și motivele exacte. Astfel, acestea primesc mai multe informații decât au nevoie pentru a ne 
furniza servicii și apoi pot revinde sau reutiliza alte date fără consimțământul nostru. În același timp, 
aceasta va garanta responsabilitatea utilizatorilor de internet, păstrând în același timp anonimatul 
relativ al acestora.  
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Anexa IV: Gruparea orientărilor 
 
Direcția de lucru  1: Munca în Europa 

 

Subgrupul 01 (1.1. Piața forței de muncă) 

1. 1.1.1.1: O politică economică proactivă a UE pentru un control mai bun al globalizării. 

2. 1.1.1.2: Ar trebui adoptată o „Magna Carta” care să reglementeze toate subiectele centrale 

din domeniul de activitate. 

3. 1.1.1.3: Punerea în aplicare la nivel național a reglementărilor UE reprezintă o problemă. 

4. 1.1.2.2: Libertatea antreprenorială nu trebuie limitată prea mult. 

5. 1.1.2.4: Dreptul la locuri de muncă pentru toți. 

6. Grupare (3 orientări) 1.1.2.1: Ar trebui să existe o armonizare a drepturilor lucrătorilor și a 

condițiilor de muncă ale acestora. 1.3.1.4: Încercarea de a menține standarde europene de 

calitate mai ridicate în ceea ce privește organizarea muncii și drepturile lucrătorilor. 1.3.1.7: 

Implementarea unei coordonări din ce în ce mai mari a politicilor în domeniul muncii între 

țările europene.  

7. 3.2.3.2:  Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care să se ocupe cu supravegherea 

condițiilor de muncă din toate statele membre. 

8. 1.1.3.1: Sprijinirea formării de sindicate. 

9. Grupare (4 orientări) [1.1.4: Echilibrul între viața profesională și cea privată] 1.1.4.2: 

Îngrijirea (copii, persoane în vârstă) trebuie îmbunătățită pentru a permite un echilibru mai 

bun între viața profesională și cea privată.  1.1.4.5: Nu trebuie ignorate alte forme de familii. 

Acest lucru este valabil și pentru familiile care au grijă de persoane cu handicap. 1.1.4.1: 

Decalajul dintre sectorul public și cel privat trebuie eliminat. 1.1.4.4: Caracterul extrem de 

urgent al punerii în aplicare a orientărilor UE în legislația națională. 

10. Grupare (2 orientări) [1.1.5: Planul de acțiune al UE privind drepturile sociale] 1.1.5.1: Planul 

de acțiune ar trebui să devină obligatoriu din punct de vedere juridic, astfel încât guvernele 

naționale să fie obligate să îl pună în aplicare. 1.1.5.2: Mai multe informații pentru cetățeni 

cu privire la aceste decizii.  

11. Grupare (3 orientări) 1.1.2.3: UE ar trebui să stabilească un salariu minim european - 3.2.3.1: 

Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel 

european. 1.1.7.3: Înainte de un venit de bază necondiționat, UE trebuie să stabilească un 

salariu minim. 

12. 3.2.5.4: Recomandăm ca UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de lucru 

pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura tratamentul îmbunătățit și egal al 

cetățenilor europeni și al familiilor acestora. 

 

Subgrupul 06 (1.2. Tineretul și ocuparea forței de muncă) 

13. 1.2.1.1: Propunem să li se ofere elevilor de liceu posibilitatea de a dobândi experiențe 

diferite în diferite medii de lucru și/sau în proiecte sociale, astfel încât aceștia să se 
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familiarizeze cu piața forței de muncă. Într-o etapă ulterioară a studiului, propunem ca acest 

lucru să fie mai bine direcționat în funcție de interesul și de formarea lor. În acest fel, ei 

învață importanța responsabilității, obțin o perspectivă asupra viitorului lor posibil și 

dobândesc respect pentru diferitele profesii. 

14. Grupare (4 orientări) 1.2.1.2: Propunem să stimulăm întreprinderile și organizațiile să ofere 

stagii de practică prin acordarea de beneficii fiscale și/sau de altă natură. 1.2.5.1: În zonele 

îndepărtate, școlile, administrațiile, organizațiile și întreprinderile locale trebuie să 

colaboreze îndeaproape pentru a face ca aceste stagii să fie de asemenea eficace. 3.3.4.1: 

Promovarea accesului la primul loc de muncă și a stagiilor în învățământul profesional și 

superior. 1.3.3.6: Crearea de programe care să aducă tinerii mai aproape de întreprinderi. 

15.  1.2.3.1: Educația trebuie să fie mai bine adaptată la nevoile în schimbare de pe piața forței 

de muncă. Prin urmare, profesorii trebuie să înțeleagă mai bine aceste nevoi. Propunem 

organizarea de consultări periodice între responsabilii cu elaborarea politicilor, cei din 

domeniul educației și întreprinderi, pentru a identifica nevoile. 

16. Grupare (3 orientări) [1.2.2: Pierderea competențelor nedigitale și a competențelor sociale 

necesare pentru piața forței de muncă.] 1.2.2.1: Competențele sociale sunt: a învăța cum să 

interacționezi cu ceilalți, ascultarea reciprocă, toleranța, încurajarea dialogului, rezistența, 

înțelegerea, respectul și aprecierea pentru ceilalți. 1.2.2.2: Formarea formatorilor: cadrele 

didactice trebuie să fie mai întâi conștiente de aceste competențe sociale și să fie instruite 

pentru a-i ghida pe tineri. Formarea formatorilor. 1.2.2.4: Tinerii trebuie încurajați să fie 

independenți în societate. Acesta este motivul pentru care trebuie să fie încurajați să se 

autoinstruiască permanent, să gândească critic și să rămână curioși, acordându-se atenție 

tuturor straturilor diferite ale societății. 

17. 1.2.2.3: Formarea umanistă, cum ar fi literatura clasică și etica, trebuie să fie predată din nou 

în țările în care nu se mai predă. 

18. Grupare (3 orientări) 1.2.3.2: Recunoașterea reciprocă a diplomelor și standardizarea 

formării în UE ar trebui armonizate mai bine. 3.3.3.2: Validarea diplomelor universitare 

obținute în UE în toate țările UE 2.1.2.2: Recomandăm ca calificările profesionale (cum ar fi 

autorizațiile) să fie pe deplin transferabile și recunoscute în toate statele membre ale UE. 

19. Grupare (3 orientări) [1.2.4: Ce lecții putem învăța pentru viitor în ceea ce privește lipsa de 

formare, de stagii și de acces pe piața forței de muncă generate de criza provocată de 

pandemia de COVID-19, care are un impact mai mare pentru tineri și pentru persoanele cele 

mai vulnerabile din societate.] 1.2.4.1: Propunere de reactivare a programelor care existau 

deja înainte de pandemie: din păcate, unele linkuri către aceste programe, disponibile pe 

site-ul UE, nu mai sunt actualizate. De asemenea, Europa ar trebui să ofere programe pentru 

copiii cu vârsta sub 18 ani. 1.2.4.2: UE ar trebui să comunice mai bine cu privire la diferitele 

programe pe care le lansează pentru redresarea în urma pandemiei, de exemplu programul 

ALMA. 1.2.4.3: Din cauza pandemiei, posibilitățile de mobilitate pentru ca tinerii să lucreze în 

alte state membre sunt reduse. De aceea trebuie să accelerăm programele digitale pentru a 

promova acest schimb. 

20. 1.2.4.4: Ar trebui reduse la minimum dezavantajele pe care le au studenții prin prelungirea 

studiilor din cauza faptului că nu au reușit să facă un stagiu. Printre dezavantaje se numără: 

costurile, reînnoirea studiilor, întârzieri în procesul de intrare pe piața forței de muncă.  

21. 1.2.4.5: Guvernele trebuie să poată reacționa mai rapid și mai flexibil atunci când apar 

circumstanțe urgente, cum ar fi o criză. Propunem să se tragă învățăminte și să se elaboreze 
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scenarii noi pentru a fi mai flexibili în următoarea situație de urgență (în ceea ce privește 

munca, educația, ...).  

 

Subgrupul 15 (1.3. Digitalizarea la locul de muncă) 

22. Grupare (5 orientări) 1.3.1.1: Încercați să păstrați locurile de muncă în Europa. 1.3.1.2: 

Stabilirea de stimulente și elaborarea de acte legislative care să contribuie la menținerea 

locurilor de muncă în UE/țările europene pe baza calității europene recunoscute. 1.3.1.5: 

Încurajarea întreprinderilor europene să își asume o responsabilitate socială mai mare, 

menținând în același timp sediul în Europa. 1.3.1.8: Să se măsoare numărul de locuri de 

muncă care pot fi transferate în fiecare an către țări din afara Europei. 1.3.1.6: Impozitarea 

delocalizării ca soluție de ultimă instanță. 

23. 1.3.1.3: Încercarea de a atinge niveluri comparabile ale salariilor între țările producătoare la 

nivel internațional. 

24. Grupare (5 orientări) 1.3.2.1: Armonizarea reglementării muncii inteligente la nivel 

european și verificarea conformității acesteia. 1.3.2.8: Armonizarea reglementării muncii 

inteligente la nivel european și verificarea conformității acesteia la locul de muncă. 1.3.2.5: 

Armonizarea muncii inteligente la nivel european prin stabilirea orelor de desfășurare a 

activității, de disponibilitate, de odihnă (dreptul la deconectare) și verificarea conformității 

reglementărilor. 1.3.2.6: Armonizarea și verificarea disponibilității chiar și în perioadele de 

vacanță în caz de urgență. 1.3.2.7: Armonizarea reglementărilor privind munca inteligentă la 

nivel european și evitarea excluderii din viața socială a lucrătorilor care desfășoară o astfel 

de muncă. 

25. Grupare (3 orientări) 1.3.2.2: Acordarea de competențe decizionale angajaților în ceea ce 

privește organizarea muncii la domiciliu (de exemplu, familiile cu copii). 1.3.2.4: Întocmirea 

de contracte cu condiții clare și standardizate indicând care sarcini trebuie îndeplinite de 

acasă și care nu. 4.2.3.1: Recomandăm promovarea meselor rotunde cu școlile, 

întreprinderile, mediul politic, Ministerul Sănătății, psihologi, sociologi, precum și 

reglementarea prin lege a educației online și a muncii online. 

26. 1.3.2.3: Reducerea timpului de lucru și sporirea eficacității acestuia prin intermediul 

tehnologiei.  

27. 1.3.3.7: Crearea de noi locuri de muncă în domeniul gestionării platformelor. 

28. Grupare (4 orientări) 1.3.3.8: Crearea de platforme digitale de schimb pentru pensionari. - 

1.3.3.9: Încurajarea digitalizării pentru recalificarea lucrătorilor (de exemplu, în caz de 

maternitate). 1.3.3.10: Îmbogățirea platformelor de formare digitală cu conținuturi diferite, 

în diferite domenii de cunoaștere. 1.3.3.11: Crearea de platforme diferite în funcție de teme 

și facilitarea utilizării acestora. 

 

 

Direcția de lucru  2: O economie pentru viitor 

 

Subgrupul 02 (2.1. Inovarea și competitivitatea europeană) 

29. 2.1.1.1: Recomandăm ca UE să investească în cercetare și inovare pentru a dezvolta 

materiale și resurse noi sau cu cea mai mică amprentă de mediu.  

30. Grupare (5 orientări): [2.2.1: Metodele noastre de producție sunt prea poluante. Cum putem 

revizui tehnicile noastre de producție pentru a le face mai virtuoase?] 2.2.1.4: Elaborarea 
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unor acțiuni cu impact imediat, pe termen scurt. 2.2.1.1: Sugerăm noi reglementări pentru 

tehnicile de producție (privind durata de viață a produselor, emisiile de gaze cu efect de 

seră, adaptarea la limitele sistemului de viață), inclusiv subvenții pentru încurajarea 

întreprinderilor care doresc să dezvolte tehnici ecologice. 2.1.1.4: Recomandăm acordarea 

unui sprijin mai puternic întreprinderilor care investesc în reducerea costurilor de mediu ale 

procesului lor de producție, precum și care investesc în dezvoltarea de produse mai puțin 

costisitoare din punctul de vedere al mediului. 2.2.1.5: Încurajarea unei economii bazate pe 

reciclare, inclusiv în sectorul industrial și în cel energetic. 2.2.2.4 Recomandăm acțiuni 

pentru reciclarea energiei. 

 

31. Grupare (4 orientări): 2.1.4.1: Recomandăm ca UE să depună mai multe eforturi pentru 

punerea în aplicare a rezultatelor activităților de cercetare, astfel încât acestea să nu rămână 

doar pe hârtie. 

2.1.4.2: Recomandăm ca rezultatele activităților de cercetare să fie organizate în baze de 

date accesibile publicului, gratuite și centralizate. 2.1.5.1: Recomandăm să existe un sistem 

prin care oamenii de știință care cercetează fenomene similare să își pună laolaltă resursele. 

2.1.5.2: Recomandăm ca UE să rezerve fonduri pentru finanțarea unor domenii specifice de 

cercetare. 

32. Grupare (5 orientări): 2.2.3.1: Creșterea ponderii energiei solare în producția de energie din 

UE, inclusiv prin promovarea producției de energie la scară mică la nivel individual. 2.2.3.2: 

Dezvoltare și investiții în energia eoliană. 2.2.3.3: Dezvoltarea energiei pe bază de hidrogen. 

2.2.3.4: Utilizarea apei de mare pentru producerea de energie electrică. 1.3.4.1: Încurajarea 

producției de energie primară din surse regenerabile pentru alimentarea dispozitivelor 

digitale. 

33. Grupare (3 orientări): 2.2.4.1: Reducerea numărului de intermediari dintre producție și 

consumatori. 2.1.1.3: Recomandăm să se încerce scurtarea lanțurilor de aprovizionare și să 

depindem mai puțin de materiale importate din alte părți ale lumii. Investiții în resurse 

locale. 1.3.4.11: Explorarea oportunității de a extrage materii prime și de a produce 

dispozitive digitale în Europa, închizând astfel lanțul de producție. 

34. Grupare (2 orientări): 2.2.4.2: Necesitatea de a schimba paradigma „cererii și ofertei” cu o 

paradigmă a nevoilor și limitelor. Trebuie să ieșim din paradigma de căutare a profitului ca 

scop economic. 2.2.7.2: Ieșire din paradigma creșterii. 

35. 1.3.4.3: Crearea de stimulente pentru producția de energie pe scară largă (întreprinderi, 

familii).  

 

Subgrupul 07 (2.2. Economia sustenabilă / 2.3. Fiscalitate) 

36. Grupare (5 orientări): 2.2.1.2: Sugerăm măsuri de reducere a deșeurilor și, prin urmare, a 

impactului industriilor poluante asupra mediului. În special, sugerăm ca întreprinderile să fie 

constrânse să producă într-un mod mai inteligent (metode, etică, materiale). 2.2.4.3: 

Elaborarea unui act legislativ privind containerele din plastic, pentru a reduce numărul 

acestora.   2.4.2.1: Asigurarea unor ambalaje mai reciclabile. 1.3.4.6: Verificarea impactului 

deșeurilor digitale. 1.3.4.8: Instituirea unui cadru legal cu privire la deșeurile care provin de 

la dispozitivele digitale. 

37. Grupare (3 orientări): 2.4.6.5: Legiferarea pentru a interzice magazinelor de mari dimensiuni 

să arunce alimentele apte pentru consum și să permită persoanelor care au nevoie de ele să 
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beneficieze de acestea. 2.4.6.1: Sisteme reciproc avantajoase (surplusurile 

supermarketurilor vândute la prețuri mai mici magazinelor alimentare solidare și apoi 

consumatorilor cu venituri mai mici) cu beneficii fiscale. 2.4.6.2: Planificare, distribuire și 

alocare (). 

38. Grupare (3 orientări):  2.2.2.1: Promovarea unor programe de „zero deșeuri” și educarea 

consumatorilor. 2.2.4.4: Încurajarea oamenilor să adopte comportamente mai responsabile. 

2.4.6.3: Încercarea de a schimba obiceiurile și cerințele consumatorilor către produse care 

pot fi produse în mod sustenabil (în ceea ce privește cantitățile).  

39. Grupare (5 orientări): 2.2.2.2: Sprijinirea unui grad mai mare de reciclare în Europa: în 

special, sugerăm dezvoltarea reciclării instrumentelor tehnologice precum telefoanele, 

îndeosebi prin promovarea achizițiilor la mâna a doua. 2.1.1.2: Recomandăm ca UE să se 

concentreze asupra unor moduri de utilizare în cel mai eficient mod a resurselor existente 

(de exemplu, reciclarea) și să investească în acestea. 2.5.5.1: Finanțarea muncii și a 

activităților de cercetare pentru adaptarea dispozitivelor în loc de înlocuirea dispozitivelor. 

1.3.4.2: Investiții în cercetare, în producția europeană, în reciclarea dispozitivelor (baterii, 

altele). 1.3.4.7: Stimularea cetățenilor să recicleze deșeurile digitale. 

40. Grupare (2 orientări): 2.2.2.3: Trebuie să combatem obsolescența programată, inclusiv prin 

promovarea consumului responsabil, prin alegerea produselor care au o durată de viață mai 

lungă (tehnologie, îmbrăcăminte). 2.1.3.3: Recomandăm să se ia măsuri împotriva 

„obsolescenței programate”. 

41. Grupare (2 orientări): 2.2.5.1: Reglementarea mineritului de bitcoin. 1.3.4.12: Evaluarea 

impactului asupra mediului al criptomonedelor care necesită un consum de energie electrică 

ce nu este produsă în mod sustenabil. 

42.  2.2.6.1: Stabilirea unor obiective privind emisiile de gaze cu efect de seră la nivel regional. 

43. Grupare (2 orientări): 2.2.8.1: Regândirea infrastructurii de transport pentru a promova 

utilizarea transportului public și mobilitatea ușoară. 1.3.4.4: Încurajarea transportului public 

și nu a mobilității individuale.  

44. Grupare (2 orientări): 1.3.4.9: Verificarea impactului asupra mediului a extracției 

pământurilor rare. 1.3.4.10: Verificarea impactului asupra forței de muncă a extracției 

pământurilor rare (în special în ceea ce privește utilizarea copiilor ca forță de muncă). 

45. [2.3.1. Impozitarea nu este justă din punct de vedere social: cum putem să o facem mai 

corectă din punct de vedere social?] 2.3.1.3: Recomandăm introducerea unor noi impozite. 

46. [2.3.1: Impozitarea nu este justă din punct de vedere social: cum putem să o facem mai 

corectă din punct de vedere social?] 2.3.1.1: Recomandăm o uniformizare a sistemului fiscal 

european.  

47. 2.3.1.2: O mai bună educație cu privire la problema impozitării și o mai bună informare cu 

privire la modul în care sunt utilizate impozitele.  

48. Grupare (5 orientări):  2.3.1.4: Utilizarea impozitării formelor de energie care nu provin din 

surse regenerabile, pentru a schimba modelele de producție și de consum și modelul 

energetic. 2.1.1.5: Recomandăm ca întreprinderile dăunătoare mediului și cele 

nesustenabile să fie impozitate mai mult decât cele responsabile din punctul de vedere al 

mediului. 2.3.1.5: Recomandăm impozitarea criptomonedelor. 2.3.1.6: Recomandăm 

impozitarea combustibililor. 1.1.6.1: Scutire fiscală pentru produsele cultivate sau produse la 

nivel local. 
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49. Grupare (6 orientări): 2.3.2.1: Recomandăm punerea în aplicare a unui beneficiu fiscal 

pentru întreprinderile noi care utilizează metode sustenabile. 2.3.2.2: Crearea unui sistem de 

impozitare progresivă pentru întreprinderile mici și mijlocii, bazat pe veniturile acestora. 

2.3.2.3: Un ajutor european mai clar pentru crearea de noi întreprinderi. 1.1.6.2: O mai bună 

protecție a IMM-urilor. În acest sens, un birou al UE ar putea aduce sprijin, de exemplu, prin 

furnizarea de informații, de asistență juridică. 1.1.6.3: Stabilirea unor stimulente mai bune 

pentru activitățile riscante. 1.1.6.4: Întreprinderile nou-înființate din economia locală: sistem 

de împrumuturi sprijinit de băncile mari. De asemenea, sprijin pentru consultanță juridică 

locală.  

50. 2.3.2.4: Legalizarea drogurilor ușoare, cum ar fi canabisul. 

51. Grupare (4 orientări): 2.3.3.1: Uniformizarea modului în care responsabilitatea socială și de 

mediu este pusă în aplicare de întreprinderile private și publice din întreaga Europă. 2.3.3.2: 

Fiscalitate cu rol de sancțiune pentru întreprinderile care nu respectă aceste standarde. 

2.3.3.3: O recompensă pentru întreprinderile care respectă aceste standarde și adoptă o 

tranziție sustenabilă. 2.3.2.5: Impunerea unor criterii de transparență pentru întreprinderile 

multinaționale. 

52.  Grupare (3 orientări): 2.3.4.1: Stabilirea unei taxe concrete pentru a evita delocalizarea în 

favoarea evaziunii fiscale. 2.3.4.2: Impozitarea europeană a marilor întreprinderi 

internaționale. 2.3.4.3: Impozitarea europeană a întreprinderilor (străine) care nu plătesc 

impozit în locul producerii de avuție. 

 

 

Subgrupul 08 (2.4. Agricultură / 2.5. Infrastructură digitală) 

53. Grupare (2 orientări): 2.4.1.1: Penalizarea alimentelor mai puțin sănătoase (impozite). 

2.4.1.2: Impozite pe alimentele de tip „de lux”.  

54. 2.4.1.3: Evaluarea produselor ar trebui să se bazeze pe 2 criterii (sănătate și sustenabilitate 

din punctul de vedere al mediului). 

55. 2.4.1.4: Dezvoltarea magazinelor alimentare sociale și solidare rezervate celor cu venituri 

mici. 

56. Grupare (4 orientări): 2.4.2.2: Instituirea unui sistem de represiune a fraudei la nivel 

european. 2.4.2.3: Stabilirea de sancțiuni pentru produsele care nu au o etichetă conformă. 

2.4.2.4: Indicarea în mod clar a tuturor ingredientelor pe care le conțin într-un mod vizibil (în 

special a alergenilor). 2.4.2.5: Utilizarea tehnologiilor existente pentru a identifica lanțul de 

producție a produsului alimentar (informare cu privire la originea tuturor materiilor prime). 

Efectuarea de către organisme independente a unor analize în ceea ce privește hrana 

animalelor (stabilirea unui sistem de monitorizare). Produsele importate ar trebui să aibă 

aceleași cerințe de calitate ca și produsele europene. 

57. 2.4.3.1: Dezvoltarea și favorizarea unor culturi sustenabile fără a reduce partea de terenuri 

care sunt păstrate necultivate (fără OMG-uri). Tehnici de precizie, tehnici verticale. 

58. Grupare (5 orientări): [2.4.4: Luarea în considerare a producțiilor complementare ale țărilor 

Uniunii și a aspectului local] 2.4.4.1: Aceasta ar necesita coordonarea între fermieri (alegerea 

tipului de producție, cantitățile și impactul financiar al acestor alegeri). 2.4.4.2: Găsirea unui 

echilibru între producția bazată pe o serie de caracteristici și producția locală. 2.4.4.3: A nu 

se face de toate peste tot, adaptarea la caracteristicile terenului. 2.4.4.4: Realizarea de 

cercetări cu privire la ceea ce poate fi cultivat în funcție de regiuni (condiții climatice). 
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2.4.4.5: Sprijinirea producătorilor locali prin organizarea de metode de distribuție (tranzacție 

directă de la producător la consumator). 

59. Grupare [3 orientări]: 2.4.5.1: Plantarea de flori în alte locuri pentru a încuraja 

biodiversitatea. 2.4.5.3: Implementarea unor sisteme de cosire târzie în cadrul întreținerii 

spațiilor publice (marginea drumului, spații verzi mici). Pajiștile sălbatice ar trebui să aibă 

timp să crească. 2.4.5.4: Plantarea de plante care protejează producțiile și favorizează 

insectele ce protejează producțiile. Convingerea fermierilor să utilizeze aceste tehnici. 

60.  2.4.5.2: Reducerea utilizării de pesticide prin tehnici de precizie (de exemplu, utilizarea 

dronelor), în special în locurile de producție de mari dimensiuni. 

61. Grupare [6 orientări]: 2.5.1.1: Introducerea unei taxe pe internet, de exemplu precum taxa 

TV, iar statul ar obliga operatorii să furnizeze internet utilizatorilor. Ar trebui ca statele să 

plătească pentru acest serviciu din impozite. 2.5.1.2: Roaming gratuit în toate țările 

europene (acces la internet și la serviciile de telefonie la același preț în altă țară din UE). 

2.5.1.3: Sprijin/ajutoare financiare pentru gospodăriile cu venituri mici.  2.5.1.4: Serviciu 

minim, de bază, la cel mai mic preț posibil. 2.5.1.5: Centre cibernetice: Puncte de conectare 

a calculatoarelor, ca servicii publice gratuite la dispoziția locuitorilor orașului (în autobuze, 

trenuri, biblioteci etc.). 1.3.3.4: Sporirea accesului cetățenilor la dispozitivele digitale, toți 

copiii trebuie să aibă acces egal la digitalizare. 

62. 2.1.3.4: Recomandăm ca UE să își asume un rol activ în prevenirea apariției monopolurilor 

telecom și a monopolurilor în rândul furnizorilor de internet. 

63. Grupare (5 orientări): [2.5.3: Infrastructură. Accesul la rețele trebuie soluționat înainte de 

problema costurilor. Există numeroase inegalități] 2.5.3.1: Obiectivul ar trebui să fie acela de 

a nu avea „zone albe”. Nu ar trebui să existe nicio zonă fără acces la rețea. 2.5.3.2: 

Promovarea operatorilor care acoperă toate teritoriile (reduceri de impozite, contribuții). Și 

chiar obligarea acestora să acopere întregul teritoriu drept condiție pentru încredințarea 

concesiunii. Cu un obiectiv în calendar, un termen până la care operatorii să furnizeze acces 

la rețea pe întreg teritoriul. Asigurarea faptului că operatorul care deține liniile nu poate fi 

operatorul care furnizează serviciul. 2.5.3.3: Simplificarea și clarificarea operatorilor și a 

serviciilor disponibile 2.5.3.4: Utilizarea infrastructurii rutiere pentru a adăuga infrastructuri 

digitale. 2.5.3.5: Acceptarea faptului că există zone fără acces.   

 

 

Direcția de lucru  3: O societate justă 

 

Subgrupul 03 (3.1. Securitatea socială) 

64. 3.1.1.1: Recomandăm să se asigure cooperarea între statele membre ale UE în domeniul 

cercetării referitoare la sănătate. În același timp, este necesar să se asigure comunicarea și 

diseminarea progreselor în domeniul medicinei la nivelul UE.  

65. 3.1.1.2: Recomandăm o politică comună în domeniul social și al sănătății și un buget alocat la 

nivelul UE pentru a se asigura aceleași condiții de sănătate și de securitate socială în toate 

statele membre, precum și condiții egale pentru medici. 

66. Grupare (2 orientări) 3.1.1.3: Permiterea mobilității pacienților pentru tratament în alte țări 

în care sunt disponibile soluții de tratament – Asigurarea cooperării între statele membre ale 

UE. 3.1.1.8: Recomandăm sprijinirea specializării spitalelor pentru a limita transportul 

pacienților către alte țări. 
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67. 3.1.1.4: Acoperirea completă a medicamentelor prescrise de medici pentru persoanele 

defavorizate din punct de vedere social. 

68. 3.1.1.5: Recomandăm ca UE să tranșeze chestiunea încheierii vieții într-un mod demn: 

eutanasia. 

69. 3.1.1.6: Drept paneuropean de a decide cu privire la viața unui copil nenăscut. 

70. 3.1.1.7: Recomandăm ca UE să emită o directivă care să impună statelor membre să aloce un 

anumit buget serviciilor sociale. 

71. 3.1.1.9: Recomandăm ca UE să asigure accesul la sănătate și la securitate socială pentru 

victimele violenței domestice. 

72. Grupare (3 orientări): [3.1.9: Sănătatea mintală] 3.1.9.1: Este important să existe programe 

preventive. 3.1.9.2: Program de lucru redus și programe de aliniere între viața personală și 

viața profesională. 3.1.9.3: Recomandăm promovarea cercetării în domeniul influenței pe 

care legalizarea marijuanei o are asupra sănătății mintale.  

73. Grupare (4 orientări) [3.1.3: Copiii fără un cămin: un proces de adopție îndelungat în UE, 

copiii cresc în cămine de copii, este mai rapidă adopția din afara UE, imposibilitatea de a 

adopta copii în cazul cuplurilor homosexuale]. 3.1.3.1: Recomandăm ca UE să asigure 

accelerarea procedurilor de adopție. 3.1.3.2: Protejarea drepturilor copiilor, asigurarea 

faptului că aceștia au un domiciliu demn în societate. 3.1.3.3: Unificarea dispozițiilor 

legislative între statele membre: când poate fi adoptat copilul? 3.1.3.4: Recomandăm 

compararea celor mai bune practici din alte părți (chiar și din afara UE) pentru inspirație. 

74. Grupare (7 orientări): 3.1.3.5: Sprijinirea organizațiilor care lucrează cu tinerii și cu familiile 

(asigurarea mai multor resurse pentru acestea și sprijinirea lor să își exercite activitatea mai 

bine). 3.1.5.1: Propunem ca UE să introducă mijloace de sprijin pentru sporirea natalității. 

Uniunea Europeană ar trebui să promoveze dreptul cetățenilor de a fi părinți, să îi sprijine în 

ceea ce privește creșterea copiilor – protecția locului de muncă, sprijin parental. 3.1.7.1: 

Propunem că este important să se pună accentul pe sprijinul social acordat familiilor în 

ansamblu: asigurarea unui „amortizor social” pentru ca tinerii să poată participa la viața 

activă cât mai devreme posibil și oamenii mai în vârstă să poată ieși la pensie. De asemenea, 

este necesar să fie sprijiniți membrii mai tineri ai familiei care îi îngrijesc pe membrii mai în 

vârstă ai familiei etc. 3.1.7.2: Propunem să se asigure sprijin pentru familiile tinere mai 

vulnerabile din punct de vedere social și, de asemenea, informații cu privire la sprijinul 

disponibil: sprijin pentru educație și alfabetizare digitală, echipamente educaționale, 

disponibilitatea interesului și a cercurilor educaționale etc., menționarea acestora informații 

în mass-media. 3.1.7.3: Propunem sprijinirea femeilor în ceea ce privește maternitatea. 

3.1.7.4: Propunem acordarea de sprijin financiar tinerilor pentru locuințe (împrumuturi mai 

ieftine etc.). 3.3.2.1: Sprijinirea maternității/paternității (în special în rândul tinerilor). 

75. 3.1.4.1: Accent pe protecția sănătății mintale pentru furnizorii de servicii de îngrijire. 

76. Grupare (3 orientări): 3.1.5.2: Trebuie să asigurăm sustenabilitatea sistemului de pensii, 

propunem să se aibă în vedere finanțarea pensiilor din surse multiple. 3.1.5.3: Propunem ca 

pensiile să fie corelate cu venitul minim. 3.1.5.4: Un sistem de pensii armonizat la nivel 

european pentru toți. 

77. 3.1.5.5: Recomandăm cămine de bătrâni și centre specializate pentru îngrijirea pacienților în 

vârstă (de exemplu, pentru persoanele care suferă de Alzheimer) la prețuri accesibile. 

78. Grupare (6 orientări): 3.1.7.5: Recomandăm asigurarea unui nivel de trai și a unui venit de 

bază universal. 3.1.7.6: Problema excluziunii sociale a unor persoane care ar putea fi active 
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în societate: sprijin social pentru persoanele dezavantajate și bolnave. 1.1.7.4: Venitul de 

bază trebuie să fie cuplat cu o reglementare a migrației. 1.1.7.5: Venitul de bază este 

semnificativ drept concept și are potențialul de a permite o viață decentă. 1.1.7.1: Ar trebui 

să existe un contract care să ia în considerare diferite aspecte. Uniunea Europeană ar trebui 

să monitorizeze conformitatea. 1.1.7.2: Este extrem de important ca acest lucru să fie 

adaptat în consecință la contextul național respectiv. 

 

Subgrupul 11 (3.2. Drepturi egale) 

79. Grupare (6 orientări): 3.1.8.1: Reglementarea prețurilor de închiriere și a prețurilor de 

vânzare a locuințelor. 3.1.8.2: Propunem sprijinirea locuirii în orașele și în satele mai mici din 

vecinătatea orașelor mari unde există acces la locuri de muncă. 3.1.8.3: Propunem o 

modalitate de promovare a leasingului social, disponibil pentru tineri (un exemplu de 

subvenții acordate statelor membre pentru construcții sau subvenții pentru sprijinirea 

închirierilor) – nu construirea de apartamente sociale care urmează să fie achiziționate, care 

trebuie construite, ci mai degrabă sprijin social pentru chirie. 3.2.2.1: Recomandăm ca UE să 

sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) 

la nivelul statelor membre prin intermediul Băncii Centrale Europene. 3.2.2.2: Recomandăm 

ca UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare 

nevoie (de exemplu, sprijin țintit pentru familii tinere, pentru familii cu copii, pentru 

vârstnici, pentru alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.). 3.2.2.3: Solicităm Comisiei 

Europene să recomande statelor membre organizarea de referendumuri la nivel local cu 

privire la nivelurile maxime ale chiriilor. 

80. 3.2.1.1: Recomandăm ca UE să creeze un mecanism care să asigure monitorizarea și 

respectarea drepturilor minorităților (de exemplu, un portal sau un birou unde oamenii ar 

putea depune plângeri). 

81.  3.2.5.1: Recomandăm ca UE să facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, 

indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de drepturi egale în toate 

statele membre.  

82. Grupare (2 orientări): 3.2.5.2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și 

implementarea perioadei minime de concediu parental, astfel încât toți cetățenii UE să 

poată beneficia în mod egal de acesta. 3.2.5.3: Recomandăm ca UE să ia măsuri pentru a 

asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordate familiilor cu copii la nivelul tuturor 

statelor membre.  

83. 3.2.4.2: Recomandăm ca UE să creeze o programă de învățământ privind egalitatea care să 

fie studiată de elevii din toate statele membre, în clase comune (inclusiv în format online). 

 

Subgrupul 12 (3.3. Echitate / 3.4. Accesul la sport)  

84. Grupare (3 orientări): 1.1.4.3: Există încă o inegalitate puternică între femei și bărbați. 

1.1.5.4: Egalitatea de șanse pentru toți (indiferent de sex, de orientarea sexuală, de religie, 

de handicap etc.). 1.1.5.3: Egalitatea de gen trebuie promovată. Acest lucru este valabil și 

pentru egalitatea salarială. Transparența salarială este esențială.  

85. Grupare (2 orientări): 3.3.1.1: Promovarea unor salarii echitabile (luând în considerare, de 

asemenea, delocalizarea întreprinderilor în UE). 3.3.1.2: Reducerea diferenței de 

remunerare dintre femei și bărbați. 
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86. Grupare (2 orientări): 3.3.3.1: Promovarea echității și a egalității de gen în educație. 3.3.3.3: 

Echitatea în ceea ce privește accesul la educație de calitate și comparabilă în diferite state. 

87. Grupare (5 orientări): 3.4.1.1: Reducerea disparităților sociale și de gen în ceea ce privește 

accesul la sport și la activitate fizică. Încurajarea utilizării corpului în viața de zi cu zi. 3.4.1.2: 

Conștientizarea importanței activității fizice. Asigurarea faptului că instituțiile publice oferă 

calitate și diversitate în ceea ce privește serviciile sportive. UE: elaborarea de orientări 

pentru ca țările să se îndrepte în această direcție. 3.4.1.3: Integrarea sportului și a activității 

fizice în sistemele naționale de sănătate (sănătate fizică și mintală). 3.4.1.4: Diversitatea 

sporturilor pentru dezvoltarea unei varietăți de capacități. 3.1.9.4: Promovarea unui stil de 

viață sănătos. 

88. 3.4.1.5: Căutarea unor modalități creative de conectare a relaxării tehnologizate cu 

activitatea fizică (aplicații care permit reunirea mai multor persoane pentru a practica 

sporturi, față în față sau online). 

 

 

Direcția de lucru  4: Învățarea în Europa 

 

Subgrupul 04 (4.1. Identitatea europeană / 4.2. Educația digitală) 

89. Grupare (2 orientări) 4.1.1.2: Recomandăm consolidarea sentimentului de apartenență prin 

mai multe informații despre instituțiile europene și statele membre. 1.3.3.3: Consolidarea 

identității și a culturii europene prin intermediul platformelor digitale. 

90. 4.1.1.3: Recomandăm mai multe oportunități de participare, de exemplu prin intermediul 

unor forumuri ale cetățenilor. 

91. Grupare (2 orientări): 4.1.2.3: Recomandăm o mai mare digitalizare în sălile de clasă (de 

exemplu, clase transnaționale care să se reunească în spațiul virtual).  4.1.3.1: Recomandăm 

ca programele existente (concursuri, turnee) să fie mai europene. 

92. Grupare (2 orientări): 4.1.4.1: Recomandăm promovarea multilingvismului de la o vârstă 

foarte fragedă. 1.3.3.5: Crearea de platforme care să ajute la studierea limbilor străine prin 

conectarea tinerilor la nivel european. 

93. Grupare (2 orientări): 4.1.5.1: Recomandăm introducerea unei materii generale europene 

(istorie, politică, cultură civică) în toate statele membre. 4.1.1.4: Recomandăm relatări ale 

succeselor obținute în comun (de exemplu, combaterea pandemiilor, realizarea păcii) și ca 

beneficiile care decurg din lucruri realizate de UE până în prezent să fie promovate ca 

materiale educaționale în școli. 

94. 5.4.1.4: Studierea și investigarea existenței la un nivel similar, în toate statele membre, a 

infrastructurii necesare pentru educația digitală (au toate școlile calculatoare, conexiune 

prin fibră etc.?) 

95. Grupare (2 orientări): 4.2.2.1: Recomandăm ca UE să promoveze materiale și cursuri de 

formare pentru toți cetățenii, în special pentru cetățenii care nu dispun de competențe 

informatice. 5.1.4.1: Predarea utilizării instrumentelor digitale în școli, dar și includerea 

mijloacelor de comunicare în masă cu privire la aceste aspecte, deoarece acestea au un rol 

important de jucat în sensibilizarea cu privire la domeniul digital. 

96. Grupare (3 orientări): 1.3.3.1: Crearea unui cadru comun de cursuri de formare la nivel 

european prin intermediul platformelor digitale. 5.3.3.4: Stabilirea unui nivel de referință 

universal cu privire la ceea ce ar trebui să fie competențele digitale minime. 5.3.6.2 Crearea 
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unor informații de referință pentru UE și îmbunătățirea accesului la tehnologie prin 

intermediul programelor/instituțiilor de învățământ. 

97. Grupare (7 orientări): [5.1.1: Prevenirea impactului negativ al lumii digitale] 

4.2.4.1: Recomandăm sporirea gradului de sensibilizare cu privire la pericolele pentru tineri 

prin formare și ucenicii în domeniul IT, ca disciplină școlară. 5.1.1.1: Trebuie să integrăm o 

pedagogie bazată pe instrumente digitale în școli. 5.1.1.2: Este nevoie de educație cu privire 

la instrumentele digitale și la problemele aferente acestora în școli la nivel european. 

5.1.2.1: Avem nevoie de o pedagogie mai clară și mai explicită pentru a educa oamenii cu 

privire la utilizarea internetului (a se vedea chestiunea 1 privind educația). Recomandăm 

cursuri de etică privind utilizarea internetului 5.3.3.2: O programă specifică pentru 

generațiile mai tinere (în școli și acasă). 5.1.4.1: Predarea utilizării instrumentelor digitale în 

școli, dar și includerea mijloacelor de comunicare în masă cu privire la aceste aspecte, 

deoarece acestea au un rol important de jucat în sensibilizarea cu privire la domeniul digital. 

5.4.1.3: Crearea unor spații comune de formare pentru minori și pentru familiile acestora în 

școli, astfel încât să învețe împreună. 

98. 4.2.4.2: Recomandăm ca inovațiile să devină parte a educației digitale și să fie promovate 

mai puternic. 

99. Grupare (8 orientări): 5.3.3.1: Cursuri adaptate pentru cetățenii în vârstă și furnizarea de 

servicii de asistență. 5.3.3.3: Sprijinirea utilizatorilor de tehnologie care nu sunt obișnuiți cu 

mediul digital să dobândească cunoștințe actualizate cu privire la utilizarea tehnologiei. 

5.3.3.5: UE ar trebui să sprijine programe educaționale (intergeneraționale) prin care tinerii 

să învețe persoanele în vârstă cum să opereze în sfera digitală. 2.5.2.1: Inițiativă de 

sensibilizare și de informare, formare pentru dezvoltarea abilităților și a competențelor 

acestor persoane. 5.4.1.2: O organizație/instituție care să învețe persoanele în vârstă să 

utilizeze internetul în mod sănătos. 2.5.2.2: Sprijin reciproc, un fel de împuternicire acordată 

unei persoane care poate gestiona activități administrative pe internet în numele altcuiva. 

2.5.2.3: Prezentarea instrumentelor informatice drept o modalitate de a păstra legătura cu 

alte persoane, inclusiv cu nepoții și copiii. Abordarea problemei de încredere într-o manieră 

mai ludică pentru persoanele în vârstă. 2.1.3.5: Recomandăm ca UE să depună eforturi 

pentru ca tehnologia să devină mai accesibilă generațiilor mai în vârstă. 

 

Subgrupul 13 (4.3. Schimburi culturale / 4.4. Educația în domeniul mediului) 

100. Grupare (4 orientări): 4.1.1.1: Recomandăm consolidarea sentimentului de apartenență prin 

schimburi culturale, profesionale și sociale (inclusiv prin sport), de exemplu prin intermediul 

taberelor de voluntariat și al locurilor de întâlnire. 4.1.1.5: Recomandăm ca UE să promoveze 

mai mult programele și schimburile culturale. 4.1.2.2: Avem nevoie de și mai multe 

schimburi (în ceea ce privește cultura, muzica, descoperirile) și finanțare. 3.2.4.1: 

Recomandăm ca UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi 

interculturale pentru tinerii europeni în școală și în companii (inclusiv prin interacțiuni în 

mediul online). 

101. Grupare (3 orientări): 4.3.1.1: Recomandăm ca UE să ajute persoanele care provin din medii 

economice mai puțin privilegiate să aibă acces la schimburi prin burse și prin sprijin bugetar 

pentru școli. 4.1.2.1: Recomandăm dezvoltarea de programe și de oferte care să fie 

accesibile pentru toate segmentele de vârstă ale populației (indiferent de origine, de vârstă, 

de educație). 4.5.1.3: Programul Erasmus ar trebui să fie ușor accesibil tuturor. 
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102. Grupare (3 orientări): 4.3.1.2: Ameliorarea informațiilor (pentru programele europene de 

schimb) disponibile în școli. 4.3.1.6: Propunem ca UE să elaboreze o broșură de informare cu 

privire la sistemele educaționale ale statelor membre. 4.3.2.1: Recomandăm ca UE să 

utilizeze persoanele care au participat deja la schimburi pentru a promova acest lucru în 

mod activ, ca ambasadori. 

103.  4.3.1.3: Recomandăm crearea unei platforme comune la nivelul UE pentru coordonarea 

schimburilor, inclusiv informații cu privire la sistemele școlare din alte țări, și implicarea 

întreprinderilor în cadrul structurii, întrucât acestea le-ar putea oferi studenților locuri de 

stagiu. 

104. Grupare (2 orientări): 4.3.1.4: Elaborarea unui program prin care școli sau clase să viziteze 

alte țări din UE. 4.3.1.5: Un format comun la nivelul UE pentru schimbul de „clase”. 

105. Grupare (2 orientări): [4.4.1: Se constată o lipsă de implicare din partea cetățenilor UE în 

ceea ce privește schimbările climatice și sustenabilitatea] 4.4.1.1: Recomandăm ca UE să 

depună mai multe eforturi pentru a facilita schimbul de cunoștințe cu privire la cele mai 

bune practici sustenabile. Schimb de cunoștințe și de tehnologie între organizațiile de 

învățământ, guvernamentale și de afaceri. 4.4.1.2: Recomandăm ca cetățenii să primească 

mai multe sfaturi concrete de la nivelul UE cu privire la ce constituie, realmente, o alegere 

sustenabilă în calitate de consumator/persoană fizică. 

106. 4.4.1.4: Recomandăm ca UE să lanseze o provocare în ceea ce privește sustenabilitatea 

pentru școlile din toate statele membre. 

107. Grupare (7 orientări): 4.4.2.1: Recomandăm ca programele de învățământ să se concentreze 

mai mult asupra proiectelor care îi aduc pe copii în contact cu mediul și cu clima și, de 

asemenea, să încerce să dezvolte soluții. 4.4.2.2: Recomandăm ca sustenabilitatea să fie 

integrată în programele de învățământ pentru alte materii din școlile din întreaga UE. 

4.6.2.1: Recomandăm ca educația în domeniul mediului să facă parte din programa școlară 

de la o vârstă fragedă și pentru fiecare persoană din UE. 2.2.1.3: Educarea producătorilor și a 

studenților din aceste domenii, astfel încât profesioniștii să fie conștienți de aceste probleme 

și să adopte mijloace și tehnici de producție mai virtuoase. În special, sugerăm includerea în 

programele de învățământ a unui curs de educație ecologică. 4.4.1.3: Recomandăm 

comunicarea directă către cetățeni a mai multor cunoștințe concrete și locale cu privire la 

modul în care comportamentul lor afectează mediul în care trăiesc. 2.2.7.1: Introducerea 

unui curs de educație a cetățenilor din punct de vedere ecologic. 2.4.6.4: Educarea, începând 

de la cea mai fragedă vârstă, cu privire la deșeuri și la consumul de produse locale și 

sezoniere. 

 

Subgrupul 14 (4.5. Calitatea și finanțarea învățământului și accesul la acesta / 4.6. Armonizarea 

învățământului) 

108. Grupare (2 orientări): 4.5.1.4: Acces egal pentru toți la învățământul terțiar. Lipsa acestuia 

afectează egalitatea de acces. 4.5.2.1: Egalitatea de acces la învățământ gratuit în întreaga 

UE. 

109. 4.5.3.1: Recomandăm predarea în școli, la toate nivelurile, a competențelor de viață, inclusiv 

a aspectelor legate de sănătatea sexuală. Vocile care se opun ar trebui contracarate prin 

cursuri cu participare voluntară, care să ofere educație sexuală bazată pe informații faptice. 

110. 4.5.4.1: Finanțarea și accesul la finanțare sau la burse în întreaga UE sunt esențiale pentru a 

asigura egalitatea în educație și accesul la niveluri egale de tehnologie. 
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111. Grupare (4 orientări): 4.5.5.1: Un sprijin sporit pentru profesori ca persoane. 2.1.6.1: 

Recomandăm ca profesorii să beneficieze de formare continuă și să facă schimb de bune 

practici la nivel transfrontalier. Acest lucru s-ar putea întâmpla prin conferințe, prin 

platforme digitale etc. (la nivelul UE). Aceste soluții ar trebui să fie puternic promovate și 

făcute publice. 2.1.6.2: Recomandăm includerea rezultatelor științifice actualizate cu privire 

la cele mai eficiente modalități de învățare în practicile de predare din întreaga UE, precum 

și cercetarea continuă cu privire la acestea. 2.1.6.3: Recomandăm crearea unui sistem 

european coerent de control al calității în ceea ce privește practicile de predare. 

112. Grupare (4 orientări): 4.6.1.1: Ar trebui să existe un standard uniform de educație în toate 

școlile europene. 4.5.1.1: Un standard uniform de predare reglementat în întreaga Europă, 

la nivel primar și secundar. 1.3.3.2: Armonizarea conținutului cursurilor de formare pentru a 

atinge un nivel educațional omogen (de exemplu, limbi străine). 2.1.2.1: Recomandăm ca UE 

să adopte valori comune în educație și un sistem unificat de notare, pentru sporirea 

mobilității studenților. 

113. Grupare (2 orientări): 4.6.3.1: Recomandăm predarea unei limbi europene comune 

(engleza), ceea ce ar face ca educația privind mediul înconjurător și toate celelalte aspecte 

din întreaga Europă să fie mult mai ușor de realizat.  4.5.1.2: Ar trebui să existe o singură 

limbă europeană predată în toate școlile primare din UE, cu finanțare din partea statelor 

membre ale UE.  

 

 

Direcția de lucru  5: O transformare digitală etică și sigură 

 

Subgrupul 05 (5.1. Democratizarea digitalizării / 5.2. Securitatea cibernetică) 

114. Grupare (6 orientări): 2.1.3.1: Recomandăm ca UE să urmărească ca oportunitățile și 

dezvoltarea tehnologică să fie mai echitabile în toate statele membre. 2.1.3.2: Recomandăm 

redistribuirea sustenabilă și inteligentă a tehnologiilor existente (adică a dispozitivelor). 

4.2.1.1: Recomandăm ca UE să se asigure că toți cetățenii au acces tehnic (la rețea și la 

terminale) și că infrastructura digitală este dezvoltată în statele membre (luând în 

considerare achiziționarea de echipamente care pot fi reutilizate). 4.2.1.3: Recomandăm ca 

subiectul să fie tratat și prin prisma aspectului sustenabilității. 5.1.3.1:  Recomandăm să se 

investească în inovarea digitală, astfel încât fiecare european să poată avea acces la 

echipamente la nivel local. 5.3.6.1: Finanțarea unor programe de sprijin pentru cei care nu 

dispun de hardware și nu au posibilitatea de a achiziționa echipamente.  

115. 4.2.1.2: Recomandăm ca UE să consacre dreptul la internet.  

116. 4.2.2.2: Recomandăm ca UE să pună la dispoziție gratuit instrumente (programe de 

redactare, platforme educaționale). În acest scop, fie ar trebui elaborate programe proprii, 

fie ar trebui puse la dispoziția tuturor programe existente (de exemplu, Office). 

117. 5.1.4.2: O rețea unică de internet în toate țările UE. 

118. 5.1.4.3: Orice informație disponibilă online trebuie să poată fi raportată offline. 

119. 5.1.5.2: Crearea unui cloud comun pentru întreprinderile europene.  

120. 5.1.5.3: Crearea unei rețele sociale europene, realizată de europeni pentru europeni. 

121. 5.1.6.1: Simplificarea și explicarea algoritmilor utilizați de IA pentru a asigura o mai bună 

acceptare socială. 
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122. Grupare (2 orientări): 5.1.2.3: Trebuie să intensificăm combaterea abuzurilor pe internet. 

Recomandăm crearea unei organizații apropiate de poliție, specializată în aspecte digitale, 

care să poată identifica persoane pe internet și să poată detecta comportamentele 

inacceptabile. 2.5.4.1: Organizație de experți care să poată garanta securitatea, coordonată 

la nivel european. Brigadă de intervenție cu competențe foarte substanțiale. 

123. Grupare (3 orientări): [5.2: Securitatea cibernetică] 5.2.1.4: Urmarea exemplului țărilor care 

au experimentat soluții ce au funcționat (exemplul sistemului de învățământ din Finlanda) 

[5.4: O digitalizare sănătoasă] 5.4.1.1: Instituirea unui proiect-pilot de 2 ani în cadrul căruia 

să se aplice modelul educațional finlandez în toate statele membre și apoi evaluarea 

rezultatelor acestuia. [5.4.2: Cum combatem tot răul generat de combinația de „știri false”, 

de puterea algoritmilor și de nivelul redus de confidențialitate a datelor?] 5.4.2.7: Instituirea 

unui proiect-pilot de 2 ani în cadrul căruia să se aplice modelul educațional finlandez în toate 

statele membre și apoi evaluarea rezultatelor acestuia. 

124. Grupare (2 orientări): 5.2.2.1: Sugerăm intensificarea cooperării dintre întreprinderile și 

țările din Uniunea Europeană și implementarea unor acțiuni la nivel mondial și a unui acord 

mondial privind securitatea cibernetică. 5.2.4.1: Propunem consolidarea colaborării dintre 

site-uri web/platforme și autorități pentru a identifica și urmări mai sistematic aceste acte 

de criminalitate informatică. Este important să se facă vizibilă activitatea tuturor actorilor 

„din culise”. 

125. 5.3.2.2: Noi reglementări privind publicitatea digitală. 

126. Grupare (3 orientări): [5.2: Securitatea cibernetică] 5.2.3.2: Propunem instituirea unor 

campanii europene de sensibilizare cu privire la o multitudine de rețele, adaptate diferitelor 

tipuri de utilizatori (tineri, utilizatori frecvenți). 5.3.3.6: Crearea unor programe educaționale 

speciale și a unor campanii de comunicare privind criminalitatea informatică. 5.2.3.1: Există 

o conștientizare a riscurilor, dar aceasta trebuie consolidată. Sugerăm concentrarea 

eforturilor de conștientizare a riscurilor în jurul unor exemple concrete (de exemplu, 

explicând phishingul și oferind exemple; explicând că există reclame false și dând exemple 

etc.). 

127. Grupare (2 orientări): 5.2.3.3: Facilitarea și clarificarea modului în care funcționează 

raportarea privind conturile abuzive pe rețelele de socializare, pentru a se putea identifica și 

sancționa persoanele care au comportamente abuzive pe internet. 2.5.4.3: Asigurarea 

protecției vieții private pe internet. Problema anonimatului online și a hărțuirii pe internet. 

128. [2.5.4: Există încă o lipsă de încredere în securitatea instrumentelor online (de exemplu, plata 

online). Riscuri de piratare informatică a spitalelor, a serviciilor publice]. 2.5.4.2:  Grup de 

experți care să dezvolte un sistem de monitorizare pentru a consolida componenta de 

prevenire. Sistem de protecție privată și promovarea informațiilor privind o mai bună 

utilizare. Sensibilizare și educare. 

 

Subgrupul 09 (5.3. Protecția datelor) 

129. Grupare (4 orientări): 4.2.4.3: Recomandăm ca platformele IT de mari dimensiuni să fie 

trase la răspundere într-o măsură mai mare. 5.1.5.1: Este necesar să se limiteze numărul de 

informații cu caracter personal cerute pentru accesarea internetului, iar platformele digitale 

trebuie să fie trase la răspundere pentru modul în care utilizează datele. 5.3.1.4: 

Telefoanele, aplicațiile la domiciliu (Alexa) ar trebui să fie mai transparente în ceea ce 

privește datele pe care le colectează, stochează și partajează (și cu cine), iar proprietarii ar 
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trebui să aibă opțiunea de a șterge/limita accesul la date. 5.3.2.4: Recompensarea 

întreprinderilor care respectă reglementările privind protecția datelor, transparența și 

securitatea. 

130. Grupare (4 orientări): 5.2.1.1: Avem nevoie de o entitate care să reprezinte consumatorii, să 

sprijine interesele oamenilor împotriva întreprinderilor care utilizează datele lor. 5.2.1.2: 

Trebuie să creăm o singură voce în Europa împotriva giganților digitali care au o influență 

atât de mare; ar trebui să existe posibilitatea de a aduce în instanță aceste întreprinderi în 

Europa și nu numai în Statele Unite și de a le obliga să aplice legislația europeană. 5.3.1.1: 

Crearea unui organism al UE care să fie ușor accesibil cetățenilor și care să impună 

transparență și să furnizeze norme comune între statele UE.  5.3.2.1: Un sistem clar de 

control și echilibru de către un organism UE [a se vedea orientarea 5.3.1.1.] (fără caracter 

politic, ci bazat pe experți), care să fie independent și finanțat de statele membre.  

131. Grupare (2 orientări): 5.3.2.3: Certificarea la nivelul UE a conformității în ceea ce privește 

protecția datelor, care să fie obligatorie pentru toate întreprinderile/toți furnizorii din 

domeniul tehnologiei și care ar trebui să fie încorporată vizibil în prezența pe internet a unei 

organizații. 5.3.4.1: Introducerea unor criterii pentru certificarea întreprinderilor din 

domeniul tehnologiei:  crearea unor seturi succinte de informații privind modul de utilizare a 

datelor, care să poată fi înțelese de oricine.  

132. Grupare (2 orientări): 5.3.1.2: Crearea posibilității ca oamenii să aleagă datele care sunt 

sensibile și cele care nu sunt. 5.2.1.3: Propunem clarificarea și simplificarea textelor prin care 

se cere acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal atunci când un utilizator se 

conectează la un site web.  

133. 5.3.4.3: Îmbunătățirea comunicării cu privire la modificările aduse RGPD și protecției datelor 

în general. 

134. 5.3.1.3: Introducerea identificării digitale la nivelul UE (nu doar a cărții de identitate digitale 

naționale). 

135. 5.3.4.2: Introducerea neautorizării (cu excepția consimțământului explicit) sau a autorizării 

limitate a utilizării datelor cu caracter personal ca principiu de bază. 

136. 5.3.5.1: Finanțare din partea UE pentru extinderea eforturilor de cercetare [în ceea ce 

privește protecția datelor]. 

 

Subgrupul 10 (5.4. O digitalizare sănătoasă) 

137. Grupare (2 orientări): 4.2.3.2: Recomandăm ca, pe lângă alfabetizarea digitală, să fie 

promovate mai mult facultățile critice ale cetățenilor. Cetățenii trebuie să fie capabili să 

gestioneze conținuturile în mod critic. 5.4.2.1: Educarea cetățenilor pentru a gândi critic. 

138. Grupare (5 orientări): 5.1.2.2: Trebuie să acționăm pe tema știrilor false și a dezinformării. 

Recomandăm multiplicarea acțiunilor de tipul „site-uri web verificate”. 5.4.2.2: Algoritmii să 

arate automat versiunile cele mai contrastante/în consens ale unui subiect, precum și alte 

puncte de vedere (știri false), astfel încât utilizatorii să le poată compara. 5.4.2.4: Utilizarea 

consensului majoritar al comunității științifice ca punct de vedere pe care îl considerăm 

adevărat și pe care îl folosim pentru a contrabalansa alte puncte de vedere. 5.4.2.5: O 

organizație sau o instituție care să verifice știrile și să precizeze dacă acestea sunt reale sau 

nu. 5.4.2.8: Crearea unei platforme online europene care să afișeze știri verificate. 

139. 5.4.2.6: Mass-media nu poate fi privată, trebuie să fie publică, astfel încât să nu câștige bani 

prin propagarea unor minciuni. 
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140. 5.4.2.3: Prelucrarea și stocarea datelor pe dispozitive locale, fără partajarea acestora în 

cloud 

141. 5.4.2.9: Crearea unei platforme digitale europene care să ofere informații, precum și 

formare și educație (nu numai cu privire la utilizarea sănătoasă a internetului, ci și cu privire 

la multe alte aspecte) și care să ofere, de asemenea, resurse și specialiști în probleme de 

sănătate mintală. 

142. 1.3.4.5: Măsurarea impactului tehnologiei asupra sănătății și a mediului. 
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