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MESAJ DIN PARTEA ECHIPEI DE REDACȚIE
Acum, în 2021, ne punem cu toții aceeași întrebare: încotro? Cum va arăta ur-
mătorul capitol al istoriei?

În ultimii trei ani, Europa a avut de înfruntat probleme enorme. Peste tot pe 
continentul nostru atât de divers, oamenii au trebuit să facă față inundațiilor, 
incendiilor forestiere, declinului economic, încălcărilor drepturilor omului, 
dar și amenințărilor la adresa mijloacelor lor de subzistență și chiar a vieților 
lor. Am trecut cu toții printr-o pandemie care ne-a arătat cât de fragile pot fi 
economiile și sistemele de sănătate și cât este de important să ne protejăm și 
să ne sprijinim unii pe alții. Unitatea noastră este mai prețioasă ca niciodată.

Conferința privind viitorul Europei ar putea schimba direcția spre care ne 
îndreptăm. Acum e mai important ca niciodată să strângem, modelăm și să 
facem auzite viziunile celor care sunt si vor continua să fie protagoniștii viitor-
ului Europei: tinerii. 

Ce politici și legi pot propune tinerele generații pentru a crea un viitor sigur și 
dinamic? Și aici intră în joc Raportul despre ideile tinerilor.

Raportul este rezultatul consultărilor cu tinerii organizate de Parlamentul 
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European în cadrul Conferinței pentru a ajuta cetățenii să-și facă auzite voc-
ile la nivel local, național și european, dar și online, pe site-ul futureu.eu-
ropa.eu. Colectarea ideilor tinerilor a culminat la EYE2021: a patra ediție a 
Evenimentului tineretului european (EYE - European Youth Event). Organizat 
la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, el a reunit mii de tineri din 
întreaga Uniune Europeană și din afara ei. Tinerii au avut astfel ocazia de a-și 
contura și împărtăși ideile despre viitorul Europei.

După publicarea ultimului raport în urma evenimentului EYE organizat în 
2018, tinerii și-au făcut auzită vocea și au cerut: politici ambițioase în dome-
niul climei, care să ne asigure viitorul; politici educaționale care să ofere șanse 
echitabile tuturor; politici sociale care să ofere sprijin acolo unde este nevoie 
și multe altele. Fără îndoială, Europa are o generație tânără activă, dornică să 
modeleze viitorul. Ceea ce a fost demonstrat și de numărul mult mai mare de 
tineri care au participat la ultimele alegeri europene.

În ultimele șase luni, Parlamentul European a colectat peste 1 500 de idei și 
propuneri de la tineri cetățeni de pe întregul continent pe platforma youth-
ideas.eu. Noi, echipa de redacție EYE am selectat cele mai apreciate idei for-
mulate la consultările cu tinerii. Ele au fost puse în prim-plan la evenimentul 
EYE 2021 și dezvoltate de participanți în timpul sesiunilor de discuții. Dintre 
acestea, am selectat 20, iar toți cei care au participat la EYE, fizic sau online, au 
votat pentru a le alege pe primele cinci, care au și fost prezentate la încheierea 
evenimentului. Documentul de față reunește cele 20 de idei finale conturate 
la EYE și subliniind cu o culoare diferită propunerile cele mai votate și care au 
fost discutate în plen la închiderea EYE 2021. Pe search.youthideas.eu. puteți 
găsi multe alte idei ale tinerilor rezultate în urma consultărilor

Considerăm că ideile care au obținut cele mai multe voturi reprezintă în mod 
realist și imparțial principalele așteptări ale tinerilor pentru viitoarele politici. 

Acest raport nu ar fi putut fi realizat fără toți tinerii care au participat la con-
sultări și s-au străduit să transmită întregii lumi schimbările pe care ar dori să le 
vadă realizate. Nu ar fi putut fi scris nici fără numeroșii tineri care s-au alăturat 
EYE 2021 pentru aprofunda cele mai populare idei – vă mulțumim!

Raportul de față nu este o simplă colecție de idei: este vocea celor mulți, care 
ne prezintă o viziune concretă pentru viitorul nostru comun. Raportul va fi 
încărcat pe platforma principală a conferinței, futureu.europa.eu, ca parte a 
EYE 2021. Va fi prezentat și Conferinței privind viitorul Europei și eurodepu-
taților pentru a-i ajuta la dezbaterea politică și la conturarea viitoarelor pro-
puneri de politici.

Echipa de redacție EYE 2021
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI MEDIUL 

FACILITAREA RECICLĂRII ÎN ÎNTREAGA  
UNIUNE EUROPEANĂ
Frontierele nu ar trebui să ne 
împiedice eforturile de a reduce 
volumul deșeurilor și de a trece la 
economii verzi și circulare. În prez-
ent, țările Uniunii Europene aplică 
politici de reciclare foarte diferite, 
fapt ce perturbă obiceiurile de re-
ciclare și generează cantități uriașe 
de deșeuri. De aceea, este impor-
tant să se elaboreze un sistem 
standardizat de reciclare care 
să se aplice peste tot în Uniunea 
Europeană. Sistemul de „distribui-
toare automate de produse cu re-
cuperarea ambalajelor” (reverse 
vending machines) oferă o soluție 
bună în acest sens. Cetățenii plătesc 
o mică taxă când cumpără produse 
ambalate de la un distribuitor auto-
mat. Ei își primesc banii înapoi dacă 

pun ambalajul înapoi în distribuit-
or.

Pentru ca acest lucru să funcțion-
eze în întreaga Uniune, este es-
ențial să unificăm atât producția, 
cât și utilizarea materialelor. În plus, 
prin simplificarea compoziției am-
balajelor putem garanta că absolut 
fiecare deșeu poate fi reciclat efi-
cient oriunde ne-am găsi. Sistemul 
ar trebui introdus după o perio-
adă de tranziție suficient de lungă 
pentru a putea adapta procesul de 
producție și a comunica populației 
noile practici și așteptări. Iar dacă 
introducem etichete obligatorii, 
clienții ar putea fi responsabilizați și 
informați despre noul sistem și de-
spre locul unde pot duce deșeurile 
pentru reciclare.
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EGALITATEA VERDE ÎN CADRUL COMPANIILOR
Capacitarea companiilor mici și eco-
logice este un instrument-cheie 
pentru succesul tranziției verzi. 
Corporațiile mari, care sunt mai puțin 
sustenabile, rămân dominante pe 
piață. Astfel, companiile mai ecolog-
ice nu au suficient spațiu de manevră 
pentru a putea concura. Pentru a 
garanta că creșterea economică 
este ecologică, instituțiile Uniunii 
Europene ar trebui să elimine cât 
mai rapid toate stimulentele oferite 
pentru folosirea combustibililor fos-
ili. Fondurile respective vor putea 
fi apoi reinvestite în inițiative ale 

companiilor mici, care să respecte 
mediul. De exemplu, putem asigura 
un acces mai flexibil la credite pent-
ru companiile mai mici care respectă 
tendințele și practicile ecologice.

În plus, este important ca Uniunea 
Europeană să încurajeze și să sub-
venționeze crearea de piețe locale, 
unde micii fermieri pot vinde pro-
duse locale consumatorilor din ap-
ropiere. Treptat, marele consum din 
supermarketuri va scădea, iar con-
sumul local va deveni mai atractiv 
pentru familii și clienți.
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SĂNĂTATEA 

O ABORDARE HOLISTICĂ A SĂNĂTĂȚII 
Avem nevoie de o abordare mai ho-
listică a sănătății la nivel instituțional. 
Ar trebui să încheiem un nou pact 
al Uniunii în domeniul sănătății, 
prin care să sensibilizăm cetățenii pe 
teme precum: importanța unei ali-
mentații echilibrate și a exercițiilor 
fizice și nevoia de a angaja în școli 
experți în domeniul sănătății mintale. 
Pandemia de COVID-19 ne-a arătat că 
trebuie să educăm cetățenii și să le 
oferim posibilitatea de a se îngriji mai 
bine de sănătatea lor mintală și fizică.

Noua legislație ar trebui să includă:

• sprijin pentru formarea și capacitar-
ea experților în domeniul sănătății 

mintale angajați de școli;

• lecții concepute special pentru școli 
despre alimentația sănătoasă și im-
portanța exercițiilor fizice;

• spații sigure dedicate sănătății mint-
ale în zonele aglomerate din orașe, 
unde oamenii să se poată retrage 
dacă suferă de un atac de panică 
sau de alte simptome ale unei boli 
psihice;

• o campanie de informare prin care 
cetățenii să primească informații fi-
abile despre alimentația sănătoasă 
și cum să-ți păstrezi o stare psi-
ho-emoțională bună.
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TRAGEREA LA RĂSPUNDERE A COMPANIILOR 
Schimbările climatice distrug 
sănătatea noastră și a planetei, 
iar problema devine din ce în ce 
mai urgentă. Inundațiile, secetele, 
deșeurile toxice și poluarea aerului 
în orașe afectează sănătatea popu-
lației europene. 

Pentru binele nostru, trebuie 
să tragem la răspundere com-
paniile care produc daune la-
curilor, oceanelor, aerului și ter-
enurilor noastre. Companiile 
trebuie să fie sancționate pen-
tru daunele aduse mediului și 
pentru consecințele ulterioare 
asupra sănătății publice. Adesea, 
asistența medicală generală și ser-
viciile sociale sunt plătite de public 

și din fondurile publice. Trebuie 
să propunem chiar acum o strat-
egie pentru a măsura poluarea și 
deșeurile produse de companii 
în orașe; putem considera că in-
cidența sporită a bolilor cronice 
și a alergiilor este un indicator al 
poluării și al gradului în care a fost 
afectată sănătatea populației din-
tr-un anumit loc.

În plus, angajatorii trebuie să faci-
liteze utilizarea transportului sus-
tenabil, cum ar fi căile ferate pub-
lice și bicicletele, prin subvenții 
sau spații de parcare adecvate. 
Aceste alegeri sunt mai bune nu 
doar pentru planetă, ci și pentru 
sănătatea noastră fizică.
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O ECONOMIE MAI PUTERNICĂ, 

JUSTIȚIE SOCIALĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ 

UN START BUN ÎN VIAȚA PROFESIONALĂ
Reducerea șomajului în rândul tin-
erilor ar trebui să fie o prioritate de 
bază a Uniunii Europene, în special 
în economia de după pandemie. 
Uniunea ar trebui să aloce mai multe 
resurse financiare inițiativelor care 
facilitează crearea de noi locuri de 
muncă pentru tineri și îi ajută să in-
tre pe piața muncii.

Trebuie:

• să creăm fonduri specifice pentru a 
elimina stagiile neremunerate, in-
diferent de educație sau de statutul 
social;

• să creăm o platformă împreună cu 
organizațiile de tineret și cu angaja-
torii (companii, instituții și ONG-uri) 
pentru a-i ajuta pe tineri să găsească 
stagii remunerate într-o gamă largă 
de sectoare, care să corespundă 
preferințelor lor; 

• să creăm o rețea de mediatori în 
școlile din țările Uniunii pentru a 
identifica tinerii cu risc de abandon 
școlar și a-i informa despre opțiuni-
le de care dispun. Acest lucru este 
deosebit de important pentru țările 
subdezvoltate. 
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INTEGRAREA FISCALĂ ȘI POLITICĂ ÎN CADRUL  
UNIUNII EUROPENE 
Pentru a asigura o mai bună integra-
re în cadrul Uniunii, este momentul 
să aplicăm un sistem fiscal unic în 
întreaga Uniune Europeană. Astfel, 
putem asigura egalitatea între țările 
membre ale Uniunii. 

Această integrare fiscală ar avea nu-
meroase avantaje:

• o distribuție mai echitabilă a fondu-
rilor între țările membre bogate și 

cele subdezvoltate; 

• creșterea bugetului și crearea unei 
legislații comune în materie de 
politică fiscală; 

• reducerea la minimum a birocrației;

• am putea dezvolta investiții pentru 
alte propuneri, cum ar fi politici sa-
lariale comune, o acțiune comună 
împotriva șomajului și vârsta de 
pensionare uniformă.
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TRANSFORMAREA DIGITALĂ

EDUCAȚIE PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 
A PLATFORMELOR DE COMUNICARE SOCIALĂ
Educația pentru utilizarea în condiții 
de siguranță a platformelor de co-
municare socială ar trebui să fie o 
prioritate în 2021, deoarece platfor-
mele ajung să ne domine viața per-
sonală și profesională. Persoanele cu 
competențe digitale vor fi mai bine 
pregătite pentru a face față amen-
ințărilor cibernetice și, totodată, vor 
folosi platformele de comunicare so-
cială cu respect și toleranță.

Nimeni nu ar trebui lăsat în urmă în 
lumea digitală; trebuie să educăm 
toate generațiile să-și gestioneze 
cu grijă viața în mediul online. În 

special pentru copii, putem:

• integra alfabetizarea digitală în pro-
grama școlară;

• sărbători „zile digitale internațion-
ale”, în care copiilor să li se ofere lecții 
practice și teoretice;

• folosi jocuri interactive ca instru-
mente de învățare;

• crea o platformă de comunicare 
socială simulată; astfel, copiii ar pu-
tea învăța despre pericolul pe care 
îl reprezintă atacurile cibernetice și 
ar putea evita consecințele asupra 
vieții reale.
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CONSOLIDAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII ÎN DOMENIUL SECU-
RITĂȚII CIBERNETICE 
În lumea noastră din ce în ce mai 
digitală, avem nevoie de un nivel 
mai ridicat de securitate cibernet-
ică prin întărirea cadrelor legislative 
internaționale. Este necesar să intro-
ducem o legislație la nivelul întregii 
Uniuni pentru a asigura o protecție 
mai eficace a vieții private a cetățe-
nilor și a drepturilor digitale. 

Uniunea Europeană ar trebui să 
creeze un comitet de experți care să 
reprezinte toate țările membre și să 

definească ce înseamnă criminalita-
tea cibernetică și ce legislație ar tre-
bui să adoptăm. O astfel de instituție 
trebuie protejată de potențialele ac-
tivități de lobby și de marile corpo-
rații.

Legislația ar trebui să garanteze și că 
platformele online verifică datele de 
identificare ale utilizatorilor pentru a 
combate anonimatul online. Acesta 
poate duce la abuzuri online, la infor-
mații false și la atacuri cibernetice.
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STATUL DE DREPT 
Uniunea Europeană este o uniune 
a valorilor. Dorim mecanisme ob-
ligatorii pentru a susține valorile 
Uniunii exprimate la articolul 2 din 
tratatul ei fondator, cum ar fi statul 
de drept și respectarea drepturi-
lor minorităților. Tratatele ar trebui 
modificate astfel încât regula una-
nimității de la articolul 7 să fie în-
locuită cu regula majorității calif-
icate. În plus, Comisia Europeană și 
Parlamentul ar trebui să dispună de 
un vot în cadrul procesului, iar votul 
ar trebui inclus în calculul pentru 
majoritatea calificată. Odată lansate, 
procedurile prevăzute la articolul 7 
trebuie să aibă termene clare. Curtea 
de Justiție trebuie să rămână singura 

instanță competentă să se pronunțe 
cu privire la dreptul Uniunii, inclusiv 
în ceea ce privește chestiunile legate 
de statul de drept.

Trebuie să aplicăm pe deplin clauza 
de condiționalitate privind statul 
de drept care însoțește bugetul 
Uniunii și fondul „Next Generation 
EU”. Comisia trebuie să adopte acum 
orientări relevante. 

În plus, Uniunea Europeană trebuie 
să evalueze dacă țările sale mem-
bre respectă valorile fundamentale 
ale Uniunii. Evaluarea ar trebui să 
urmeze modelul procedurilor de 
raportare pentru preaderare, folos-
ite în cazul țărilor care candidează să 
devină membre ale Uniunii.

VALORI ȘI DREPTURI, STATUL DE DREPT, 

SECURITATEA



15

Raport despre ideile tinerilor 

DREPTURI EGALE PENTRU PERSOANELE LGBTQI+
Uniunea Europeană ar trebui să 
adopte demnitatea, echitatea și re-
spectul drept valori acceptate și 
împărtășite. Trebuie să ne asigurăm 
că toate comunitățile LGBTQI+ din 
întreaga Uniune se bucură de drep-
turi egale. Uniunea poate și trebuie 
să definească atacurile împotriva co-
munității LGBTQI+ drept infracțiuni 
motivate de ură.

Schimbările reale încep cu atitudi-
nile colective, iar inițiativele de sus 
în jos, fără sprijin pe teren, pot fi con-
traproductive. Uniunea Europeană 
trebuie să sprijine inițiativele de jos 
în sus. Astfel, trebuie să promoveze 

cunoașterea aspectelor legate de 
LGBTQI+ și să capaciteze grupurile 
activiste regionale și naționale. Acest 
sprijin ar trebui să ia mai multe forme: 
un plan de acțiune, organizarea de 
evenimente, noi publicații LGBT+ și 
finanțarea unor inițiative de grup. 
Comunitățile noastre trebuie să fie 
mai bine informate despre drepturi-
le de care nu beneficiază în prezent 
persoanele LGBTQI+, dar și despre 
dificultățile cu care se confruntă co-
munitățile LGBTQI+. Empatia și înțel-
egerea sunt primul pas care trebuie 
făcut pentru a-i putea capacita pe 
ceilalți.
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MIGRAȚIA

SPRIJIN PENTRU TINERII REFUGIAȚI DIN MEDIUL ACADEMIC 
Uniunea Europeană ar trebui să fi-
nanțeze un program care să permită 
accesul refugiaților din mediul 
academic (studenți, profesori și 
cercetători) la universitățile Uniunii 
Europene. Programul ar trebui să 
identifice universitățile europene in-
teresate să găzduiască refugiați din 
mediul academic. El ar mai trebui să 
colaboreze cu Înaltul Comisariat al 
Națiunilor Unite pentru Refugiați pen-
tru a-i identifica și contacta pe acești 
refugiați. Universitățile ar putea sta-
bili anumite cerințe pentru refugiații 
din mediul academic, cum ar fi criterii 
specifice referitoare la cunoștințele pe 
care trebuie să le aibă. În același timp, 
nu ar trebui să li se permită să discrim-
ineze în vreun fel pe motive de origine. 
Candidații interesați ar trebui să prime-
ască sprijin din partea Uniunii. Aceasta 
ar trebui să ofere finanțare ONG-urilor 
care, la rândul lor, sprijină candidații pe 

tot parcursul procesului de depunere a 
candidaturii. Odată acceptați, refugiații 
din mediul academic ar trebui să aibă 
acces la o formare pregătitoare, dacă 
este necesar.

Un fond central european ar fi cea 
mai bună modalitate de a sprijini uni-
versitățile care acceptă studenți refu-
giați. El ar trebui să le ofere sprijin pen-
tru a acoperi nevoile primare, cum ar 
fi cazarea, hrana și cursurile de limbă. 
Un astfel de program ar ajuta Uniunea 
să răspundă provocării ridicate de 
îmbătrânirea populației; ar promova 
valorile Uniunii de solidaritate și dem-
nitate umană; le-ar permite refugiaților 
să dobândească competențe în schim-
bul unei contribuții în țările-gazdă; ar 
permite țărilor-gazdă să câștige forță 
de muncă nouă și calificată; și, nu în 
ultimul rând, ar reduce neîncrederea în 
migranți și retorica populistă.



17

Raport despre ideile tinerilor 

UN SPRIJIN MAI BUN PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL 
Cazarea solicitanților de azil pe peri-
oade lungi în taberele de refugiați 
din țările Uniunii este inumană și nu 
e sustenabilă. Îmbunătățirea situației 
trebuie să fie o prioritate. Uniunea 
Europeană ar trebui să mărească fi-
nanțarea centralizată, aspect care va 
stimula țările Uniunii să accepte mi-
granți. Fondurile ar trebui folosite pen-
tru a sprijini acceptarea migranților de 
către țările membre și pentru a sim-
plifica procesele birocratice și de in-
tegrare. Fondurile ar trebui folosite în 
următoarele scopuri:

• pentru a recruta imediat traducători 
și avocați specializați în imigrație 
care să fie prezenți în țările medit-
eraneene, scurtând astfel timpul de 
prelucrare a cererilor de azil;

• pentru a asigura nevoile inițiale ale 
migranților în țările în care ajung 
inițial; și pentru a acoperi costul 

alimentelor, al adăposturilor, al me-
dicamentelor și al nevoilor copiilor;

• pentru a sprijini integrarea lor în 
statele de destinație, reducând ast-
fel reticența de a accepta migranți;

• pentru a oferi asistență tehnică 
și consiliere în întreaga Uniune 
Europeană.

Ar mai trebui ca statele să fie sprijinite 
să creeze programe de ucenicie pen-
tru solicitanții de azil și să accelereze 
integrarea. Astfel, aceștia vor putea 
să-și aducă aportul în țările-gazdă, iar 
neîncrederea comunităților-gazdă față 
de migranți s-ar reduce. Aceste măsuri 
pot fi completate de o recunoaștere 
mai bună a calificărilor anterioare ale 
migranților. În același timp, solicitanții 
de azil acceptați ar putea fi repartizați 
în țările Uniunii în funcție de compe-
tențele lor și de nevoile naționale.
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EDUCAȚIE, TINERET, CULTURĂ ȘI SPORT 

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ ÎN ȘCOLI
Uniunea Europeană trebuie să asig-
ure mai multe fonduri pentru a le 
permite tuturor tinerilor europeni să 
beneficieze de educația non-formală. 
Mecanismele există deja: o inițiativă 
pentru a crea punți între educație, 
studii și formare (Bridging Education, 
Study and Training - BEST) s-ar încad-
ra cu ușurință în programul Erasmus 
+, alături de acțiuni precum eTwin-
ning și schimburi de personal. Însă 
acum avem nevoie de voință politică.

Educația non-formală poate lua multe 
forme, printre care serviciile de vol-
untariat, schimburile de tineri și pro-
gramele sportive. Tinerii europeni tre-
buie să dobândească competențe 

practice pentru a deveni cetățeni 
bine integrați, responsabili și conștiin-
cioși, iar educația non-formală este un 
mijloc important, care permite o edu-
cație mai amplă și complexă.

În plus, un program european de 
educație non-formală poate crea o 
platformă care să reducă decalajul 
dintre cadrele didactice și furnizorii 
de servicii, oferind cunoștințe de spe-
cialitate pe teme importante pentru 
viața contemporană. Platforma ar pu-
tea include și informații referitoare la 
metodologii de învățare inovatoare, 
interactive și antrenante, precum și 
oportunități de colaborare în rețea.
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PROGRAME ȘCOLARE MAI BUNE 
Haideți să regândim programa șco-
lară! Școlile europene trebuie să ofere 
o educație mai utilă și practică. Ea tre-
buie să includă materii cu relevanță 
pentru viața în lumea contempo-
rană, cum ar fi cunoașterea aspect-
elor legate de sănătatea mintală, ed-
ucația sexuală, alfabetizarea digitală 
și financiară, educația în domeniul 
mediului și competențele intercul-
turale. Școlile trebuie să reevalueze 
în permanență care sunt informațiile 
de care au nevoie elevii și să formeze 
o generație pregătită pentru piața 
muncii.

În plus, într-o lume din ce în ce mai 
globalizată, sunt tot mai importante 
atât competențele interculturale, cât 
și cunoștințele despre oportunitățile 
și beneficiile asociate Europei. Dacă 

școlile contribuie la întărirea ambelor 
aspecte, am putea crea o societate 
mai dinamică, mai diversificată și mai 
implicată. Am fi o singură Europă, 
care luptă pentru a atinge obiective 
comune și este un actor activ pe sce-
na internațională. Putem răspunde în 
mod eficient provocărilor la nivel pol-
itic și personal.

Crearea acestor noi materii școlare 
ajută în mai multe moduri tinerii și 
întreaga Europă. Dacă familiarizăm 
tinerii europeni cu subiecte ce țin de 
modernitate și care au implicații prac-
tice, vom putea educa o generație de 
cetățeni cu orizonturi largi, incluzivi și 
toleranți. Această strategie va favoriza 
empatia și va apropia cetățenii euro-
peni.



20

Ra
po

rt 
de

sp
re

 id
eil

e t
ine

ril
or

 

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI LUMEA 

EUROPA FEDERALĂ
Schimbările climatice, COVID-19 și 
preocupările legate de securitatea 
internațională sunt provocări semni-
ficative pentru Uniunea Europeană, 
țările sale membre și cetățeni. 
Pentru a le aborda, trebuie să ne an-
gajăm să creăm un stat federal. 

Astfel, putem deveni o forță globală 
mai puternică, care nu poate fi igno-
rată din punct de vedere economic, 
politic, militar și cultural. O Europă 
federală nu este în niciun caz un 
obiectiv ușor de atins, ci un proiect 
pe termen lung, cu perspective 
excelente: reducerea costurilor 

suportate de guvernele naționale 
ne va permite să investim în politica 
de sănătate și în schimbările climat-
ice. 

În plus, o Europă federală poate uni 
oameni din toate mediile și având 
diverse ideologii și poate întări iden-
titatea europeană prin crearea de 
legături puternice, în ciuda diferenț-
elor. Iar acest lucru va transforma 
Statul Europa într-un actor puternic 
și rezilient. Astfel, vom putea vorbi 
cu o singură voce și vom putea pro-
mova valorile europene și pacea pe 
scena internațională.
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O POLITICĂ EXTERNĂ COMUNĂ MAI PUTERNICĂ 
O politică externă comună mai 
eficientă ar putea conferi Uniunii 
Europene o poziție mai puternică la 
negocierile mondiale. De asemenea, 
nu ar mai fi necesar să se încheie mai 
multe acorduri bilaterale între țările 
din Uniune și țările din afara ei. Ca 
putere influentă, multilaterală și 
nehegemonică, Uniunea noastră 
poate aborda provocările globale și 
poate reacționa mai rapid și mai efi-
cient la amenințările internaționale la 
adresa securității, atât în Europa, cât 
și la nivel mondial.

Prin adoptarea unei politici externe 
comune, putem:

• să promovăm valori, de exemplu in-
terzicând efectiv comerțul cu orice 
bunuri produse prin munca forțată; 

• să consolidăm identitatea europe-
ană - și să ajutăm cetățenii să aibă 
mai multă încredere în această nouă 
putere;

• să creștem rezistența în fața put-
erilor nedemocratice și a amen-
ințărilor la adresa securității, dar și 
să reacționăm în mod corect la ace-
stea;

• să ne asigurăm că vocile noastre 
sunt auzite în negocierile inter-
naționale și pe scena politică mon-
dială.
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DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ

UN PAȘAPORT STANDARDIZAT UNIC AL UNIUNII EUROPENE 
Să valorificăm potențialul de a fi ce-
tățeni ai Uniunii! Ca prim pas, putem 
crea un pașaport și o carte de identi-
tate unice și standardizate la nivelul 
Uniunii pentru toți cetățenii Uniunii 
Europene, care să poată fi folosit pentru 
a călători și locui în toate țările Uniunii.

În al doilea rând, trebuie să trăim 
Europa pentru a ne simți europeni. În 
acest scop, este important să ajutăm 
cetățenii să trăiască mai ușor în dif-
erite state membre și să circule între 
ele cu ușurință. De aceea, avem nev-
oie de proceduri standardizate pentru 
schimbarea domiciliului și înregistrare 

în orice țară a Uniunii: deplasarea în 
interiorul Uniunii ar trebui să fie la fel 
de ușoară ca și deplasarea în interiorul 
unei țări membre.

Atunci când concepem astfel de polit-
ici și procese, trebuie să garantăm că 
toți cetățenii sunt tratați în mod egal. 
Prin urmare, ar trebui să creăm norme 
la nivelul Uniunii privind mutarea și 
înregistrarea în diferite state membre. 
De exemplu, cetățenilor Uniunii ar tre-
bui să li se permită să voteze la toate 
alegerile din țara în care locuiesc – in-
diferent de țara lor natală.
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LISTE TRANSNAȚIONALE PENTRU ALEGERILE EUROPENE 
Uniunea are o problemă: faptul că 
cetățenii săi nu sunt încă reprezen-
tați în mod corespunzător le afect-
ează încrederea în politică și nivelul 
de relaționare cu cei care iau decizii 
politice.

Pentru a schimba această situ-
ație, alegerile pentru Parlamentul 
European trebuie să fie mai europene. 
Nu pot fi în continuare doar 27 de 
scrutine care au loc în același timp. Ar 
trebui să folosim liste transnațion-
ale: alegătorii ar trebui să primeas-
că o listă de candidați naționali, dar 
și o listă suplimentară cu candidați 
din toate statele membre. Astfel, 
un alegător ar putea vota în ambe-
le cazuri - atât pentru candidatul lor 
național, cât și pentru candidatul altei 
țări. Așadar, s-ar crea două modal-
ități diferite pentru a alege politicie-
nii. Doar așa putem să ne asigurăm 
că cei care candidează reprezintă în 

continuare toate regiunile. În același 
timp, alegerile ar deveni cu adevărat 
transnaționale, iar politicienii ar fi ob-
ligați să țină seama de opiniile tuturor 
europenilor.

Același sistem ar trebui să se aplice 
și în cazul candidaților la funcția de 
președinte al Comisiei. Ei nu ar trebui 
să fie aleși în negocieri purtate în cu-
lise între părțile câștigătoare. Ar tre-
bui să aplicăm până la capăt așa-nu-
mitul „sistem cu candidați cap de 
listă” („Spitzenkandidaten”). În cadrul 
acestuia, fiecare partid anunță înainte 
de campania electorală pe cine va 
propune pentru președinția Comisiei 
Europene dacă obține majoritatea 
voturilor. Printr-o participare activă la 
campanie și o interacțiune directă cu 
cetățenii, viitorul președinte ar putea 
avea o legătură mai strânsă cu popu-
lația europeană.
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ALTE CHESTIUNI

UNIȚI ÎN MULTILINGVISM 
Să ne unim pentru multilingvism!

Trebuie să folosim mai multe fondu-
ri europene pentru a sprijini multi-
lingvismul. Pentru început, trebuie 
să reformăm învățarea limbilor 
străine în școli: deși mulți elevi 
reușesc să învețe limbile vorbite în 
țările mai mari ale Uniunii, puțini 
au acces la limbile minoritare, chiar 
dacă sunt vorbite în țări mult mai 
apropiate geografic. De asemenea, 
mulți elevi bilingvi nu își pot studia 
limba maternă în școli. În același 
timp, nu se organizează cursuri în 
multe limbi vorbite de minoritățile 
naționale, etnice și lingvistice, lucru 
care le amenință dreptul de a-și fo-
losi limba maternă. Trebuie să pre-
vedem mai multe fonduri pentru a 

facilita cursurile de limbi străine și 
pentru a forma profesori care să pro-
moveze multilingvismul în sistemul 
educațional.

În etapa următoare, putem intensi-
fica schimburile de tineri, cum ar fi 
călătoriile de studiu care vizează în-
vățarea unei limbi străine, și putem 
schimba modul în care se fac comu-
nicările oficiale. Unele evenimente 
și programe destinate tinerilor 
europeni sunt deja organizate în 
mai multe limbi: cu o finanțare mai 
mare din partea Uniunii s-ar putea 
organiza și mai multe evenimente 
și programe care să le ofere tinerilor 
europeni oportunități de învățare a 
limbilor străine.
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TRANSPARENȚA ÎN POLITICA UNIUNII: O PRIORITATE
Toate politicile europene trebuie 
evaluate în mod transparent. Este 
posibil ca unele dintre acestea să nu 
își atingă obiectivele sau să nu ajute 
comunitățile-țintă: de exemplu, 
poate uită să ia în considerare situația 
specifică a cetățenilor care trăiesc în 
zone rurale sau în țări cu economii 
mai puțin performante. Pentru a în-
văța din greșelile pe care le-am făcut 
în trecut și pentru a crea politici mai 
bune în viitor, cetățenii trebuie să 
poată înțelege de ce se creează sau se 
modifică diversele politici: evaluările 
transparente și ușor de înțeles le vor 
permite să ia decizii în cunoștință de 
cauză la alegeri.

În al doilea rând, activitatea celor care 
fac lobby în Uniune trebuie să devină 
mai transparentă. Sunt necesare re-
glementări mai stricte pentru reprez-
entanții grupurilor de interese, ca să 
se garanteze că politicienii își ascultă 
alegătorii. În ultimii ani, au apărut 
primele eforturi de a reglementa mai 
bine acest aspect. Ele sunt un pas în 
direcția cea bună: o modalitate de a 
promova în continuare transparența 
ar fi, de exemplu, să folosim registre 
de transparență și să le extindem 
domeniul de aplicare. Aceste măsuri 
vor crește și mai mult încrederea ce-
tățenilor în Uniunea Europeană și în 
politicile ei.
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