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La 10 martie 2021, președintele PE în exercițiu la acea vreme, David

Sassoli, prim-ministrul Portugaliei, António Costa, reprezentând

președinția rotativă a Consiliului UE, și președintele Comisiei Europene,

Ursula von der Leyen, au semnat Declarația comună referitoare la

Conferința privind Viitorul Europei. Misiunea acestora a fost una simplă:

să faciliteze exprimarea de către toți cetățenii europeni a așteptărilor pe

care le au cu privire la UE și dobândirea unui rol mai important în

modelarea viitorului Uniunii, printr-un proces centrat pe cetățeni, de jos

în sus. Cu toate acestea, realizarea obiectivului a reprezentat o sarcină

di�cilă: organizarea, pentru prima dată, a unui exercițiu transnațional,

multilingv și interinstituțional al democrației consultative, ce avea să

implice mii de cetățeni europeni, precum și actori politici, parteneri

sociali, reprezentanți ai societății civile și ai părților interesate. 

În cadrul reuniunii �nale a sesiunii plenare a Conferinței privind Viitorul

Europei, ce a avut loc între 29 și 30 aprilie a.c., la Strasbourg, au fost

adoptate 49 de propuneri, ce includ peste 300 de măsuri de

implementare, împărțite în nouă teme. În discursul său susținut în

numele delegației PE, copreședintele conferinței, Guy Verhofstadt, a

a�rmat că acest eveniment l-a făcut să înțeleagă mai bine importanța

mecanismelor participative complementare democrației reprezentative

și că este datoria deputaților europeni de a lupta pentru transpunerea în

reforme a propunerilor adoptate în cadrul Conferinței. La 4 mai a.c.,

plenul Parlamentului European a adoptat o rezoluție privind acțiunile

ulterioare Conferinței privind Viitorul Europei, printre care necesitatea

revizuirii tratetelor și o nouă perspectivă asupra competențelor UE.

La 9 mai a.c., pentru a sărbători Ziua Europei, a avut loc ceremonia de

încheiere a Conferinței, cu participarea președintelui PE, Roberta

Metsola, a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cea

a președintelui francez Emmanuel Macron, reprezentând președinția

rotativă a Consiliului UE. În cadrul ceremoniei, a fost prezentat raportul

�nal al Conferinței inaugurate în urmă cu un an.
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În cadrul temei ,,Schimbările climatice și mediul’’, plenul Conferinței privind Viitorul

Europei a adoptat un număr de șase propuneri tematice, ce vizează implementarea

a 56 de măsuri individuale. Propunerile tematice adoptate vizează o producție de

alimente sigură, sustenabilă, corectă, responsabilă din punct de vedere climatic și la

prețuri accesibile, protejarea și refacerea biodiversității, a peisajelor și a oceanelor și

eliminarea poluării, consolidarea securității energetice și asigurarea independenței

energetice și tranziției juste ale UE, dezvoltarea unei infrastructuri de înaltă calitate,

moderne, verzi și sigure, asigurând conectivitatea, tranziția către o uniune mai

autonomă, circulară și mai puțin dependentă și promovarea cunoașterii, a

sensibilizării, a educației și a dialogurilor privind mediul, schimbările climatice,

utilizarea energiei și sustenabilitatea. Printre măsurile de implementare se numără

utilizarea agriculturii verticale, aplicarea principiului „poluatorul plătește”,

intensi�carea investițiilor în energia din surse regenerabile, protejarea lucrătorilor și a

locurilor de muncă printr-o �nanțare adecvată a tranziției juste, producerea și

utilizarea e�cientă a hidrogenului verde, dezvoltarea unei rețele europene de

transport public, stabilirea unui standard unic pentru o tehnologie ecologică a

transportului feroviar, un sistem de etichetare transparent privind

sustenabilitatea/amprenta de mediu pentru toate produsele vândute pe piața UE,

includerea producției de alimente și a protecției biodiversității în programele

educaționale.



În cadrul temei „Sănătătate” s-au adoptat patru propuneri de tematice alimentația și

un mod de viață mai sănătos, consolidarea sistemului de sănătate, o înțelegere mai

amplă a sistemului de sănătate și accesul egal la sănătate pentru toți. Atingerea

obiectivelor se va realiza prin 24 de măsuri, iar printre cele mai importante se

numără: educația timpurie cu privire la obiceiurile sănătoase; asigurarea

tratamentelor medicale abordabile ca preț pentru toate persoanele cu vârsta 15-20

de ani; asigurarea păstrării în instituțiile medicale ale specialiștilor, a cunoștințelor și a

experiențelor de lucru ale tinerilor profesioniști; furnizarea de alimente sănătoase în

unități precum

cantinele școlare; extinderea inițiativei „săptămâna sănătății”; dezvoltarea unui

program educațional la nivel UE care să cuprindă noțiuni despre modul de viață

sănătos și educația sexuală, disponibilitatea universală a tratamentelor medicale în

cadrul Uniunii Europene; scăderea prețului alimentelor sănătoase; impozitarea

alimentelor procesate nesănătoase etc.



Tematicii ,,O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă” i s-au atribuit

șase propuneri de proiecte în cadrul cărora s-au impus 60 de măsuri individuale.

Propunerile sunt: sprijinirea trecerii la un model de creștere durabilă și rezistentă;

îmbunătățirea competitivității, rezilienței economiei Uniunii Europene și

aprofundarea în continuare a pieței unice; îmbunătățirea funcționării piețelor forței

de muncă; reducerea inegalităților, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei;

tratarea problemelor privind tranziția demogra�că și promovarea investițiilor

orientate către viitor cu luarea în considerare a instrumentelor Next Generation UE și

SURE. Printre cele mai importante măsuri impuse: îmbunătățirea economiei - mai

sustenabilă și circulară; scăderea utilizării ambalajelor și recipientelor de unică

folosință; asigurarea participării IMM-urilor la solicitările de �nanțare, la licitații și

rețele, cu un efort administrativ cât mai mic; revizuirea periodică a nivelurilor

salariilor minime; promovarea locurilor de muncă pentru tineri; acordarea accesului

la servicii medicale tuturor persoanelor cu vârsta sub 16 ani în întreaga UE; asigurarea

unor servicii calitative de îngrijire a copiilor; accesului tinerilor sub 30 de ani la oferte

de bună calitate de angajare, învățământ continuu, ucenicii sau stagii etc



În ceea ce privește tema ,,UE în lume”, plenul Conferinței privind Viitorul Europei a

adoptat un număr de opt propuneri tematice, ce vor � implementate prin 48 de

măsuri. Propunerile adoptate vizează creșterea autonomiei UE în sectoarele

strategice esențiale, o mai mare autonomie în domeniul producției și aprovizionării cu

energie, întărirea dimensiunii etice a relațiilor comerciale și a investițiilor UE, întărirea

dimensiunii de mediu a relațiilor comerciale, îmbunătățirea capacității de a lua decizii

în cadrul  PESC, transparența UE față de cetățeni în acțiunile la nivel internațional,

implicarea UE în promovarea și garantarea păcii și a unei ordini internaționale bazate

pe reguli, mai puternica manifestare a UE ca actor unitar pe scena internațională.

Cele mai relevante propuneri de măsuri adoptate sunt creșterea rezilienței

lanțurilor de aprovizionare ale UE prin promovarea investițiilor în sectoarele

strategice, restricții privind comercializarea produselor din acele țări care permit

munca forțată și munca copiilor și o listă neagră actualizată periodic cuprinzând țările

implicate în aceaste practici, recompensarea țărilor care aplică standarde de

sustenabilitate ridicate prin acces suplimentar la piața UE, înlocuirea unanimității cu

majoritatea cali�cată în luarea deciziilor, consolidarea rolului Înaltului Reprezentant

pentru afaceri externe și politica de securitate în scopul unei acțiuni externe unitare a

UE.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/158/politica-externa-obiective-instrumente-si-realizari


Privind tema „Valori și drepturi, statul de drept, securitatea”, au fost adoptate șase

propuneri semni�cative, care autorizează implementarea a 24 de măsuri

individuale. Propunerile adoptate vizează: respectarea sistematică a statului de drept

în toate statele membre UE, protecția datelor, combaterea dezinformării prin prisma

independenței și pluralismului mass-media contracararea amenințărilor la adresa

securității cibernetice, combaterea discriminării și îmbunătățirea calității

socioeconomice a vieții, abordarea drepturilor animalelor și garantarea unei

agriculturi mai ecologice, utilizâd următoarele măsuri preventive: sprijinirea

organizațiilor și a societății civile, care promovează statul de drept; evaluarea și

introducerea unor norme clare și mai protectoare cu privire la prelucrarea datelor

minorilor; în�ințarea unui organism al UE responsabil cu abordarea și combaterea

dezinformării; încurajarea impozitării marilor corporații, combaterea accesului la

paradisurile �scale și eliminarea lor din UE, și investiții în domenii prioritare (educație,

medicină); Introducerea unor penalități �nanciare pentru externalitățile negative ale

activității agricole (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea

pesticidelor) ș.a.m.d.



În cazul tematicii „Transformării digitale” au fost structurate 5 propuneri, cuprinzând

40 de măsuri de implementare. Accesul la infrastructura digitală propune accesarea

în mod egal a internetului și serviciilor digitale, iar printre cele mai importante măsuri

de implementare sunt amintite investițiile în infrastructuri digitale europene,

asigurarea accesului rapid la internet, la un preț accesibil, și prioritizarea grupurilor

vulnerabile pentru furnizarea echipamentelor digitale necesare. Referitor la

competențele și cultura digitale, măsurile vizează crearea oportunităților necesare

digitalizării, �ind adresate tuturor cetățenilor europeni și asigurând accesul la

alfabetizarea digitală formală și non-formală, introducerea unei certi�cări UE pentru

competențele digitale și organizarea unor cursuri de formare în acest domeniu. În

cadrul securității cibernetice, a dezinformării și a protecției datelor, măsurile de

implementare vizează aplicarea legislației existente pentru consolidarea siguranței

cibernetice și pentru e�cientizarea normelor de protecție a datelor (RGDP).

Propunerea tematică privind inovarea digitală pentru consolidarea economiei sociale

și sustenabile impune ca UE să consolideze economia și piața unică digitală,

evidențiind digitalizarea centrată pe factorul uman și supravegherea proceselor

decizionale care implică inteligența arti�cială.



Tematica democrației europene cuprinde cinci propuneri: sporirea gradului de

informare, participare și implicare efective ale cetățenilor și tinerilor în procesele

democratice ale UE, creșterea gradului de înțelegere și accesibilitate a societății civile

în raport cu procesele de la nivelul UE și consolidarea identității comune, stimularea

participării la alegerile pentru Parlamentul European, încurajarea dezbaterilor

transnaționale și strângerea legăturii dintre cetățeni și reprezentanții lor,

îmbunătățirea procesului decizional în UE, îmbunătățirea mecanismelor de control al

subsidiarității la nivelul parlamentelor naționale și regionale. Printre cele mai

importante măsuri se a�ă forme de participare online și o�ine pentru interacțiunea

cetățenilor cu instituțiile UE, crearea unui sistem de consilieri locali UE, susținerea

mass-mediei libere, posibilitatea inițierii de referendumuri la nivel UE de către PE în

cazuri excepționale, modi�carea unor mecanisme ale UE privind procedura de vot și

procesele decizionale, redeschiderea discuțiilor cu privire la o constituție UE, sporirea

transparenței și încurajarea valorilor democratice la nivel național.



Pentru tema „Migrația” au fost adoptate șase propuneri și implementarea a 16

măsuri semni�cative. Propunerile vizează: consolidarea rolului UE în domeniul

migrației legale, consolidarea rolului UE în combaterea tuturor formelor de migrație

neregulamentară și consolidarea protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene ,

aplicarea în mod uniform a unor norme comune în toate statele membre în contextul

primirii migranților , consolidarea rolului UE și reformarea sistemului european de azil

pe baza principiilor solidarității și repartizării echitabile a responsabilității ,

îmbunătățirea politicilor de integrare în toate statele membre . Printre cele mai

importante măsuri sunt : crearea unei entități europene pentru accesul migranților pe

piața forței de muncă din UE; participarea activă prin acordurile de parteneriat, între

țările cu �ux migrațional ridicat; dezvoltarea unor măsuri la nivelul UE pentru a

garanta siguranța și sănătatea tuturor migranților; revizuirea sistemului Dublin;

solicitanții de azil cu cali�cări relevante ar trebui să primească acces la piața forței de

muncă etc.



Proiectele de propuneri [RO] Raportul �nal al Conferinței [EN]

În cadrul temei „Educației, culturii, tineretului și sportului”, au fost adoptate un total

de 24 de măsuri de implementare, structurate în 4 tematici diferite. În cadrul

propunerii tematice privind educația, UE și statele membre își propun înstituirea,

până în 2025, a unui spațiu incluziv al educației la nivel european. Referitor la

problemele speci�ce tineretului, se propune elaborarea de politici cheie pentru

îmbunătățirea condițiilor necesare studiului, vieții independente și participării

democratice active. Privind cultura, statele membre ale UE vor promova identitatea și

diversitatea în diverse domenii, printre măsurile de implementare numărându-se

promovarea multilingvismului, protejarea patrimoniului cultural și a culturii europene

și asigurarea protecției în cazul profesioniștilor din domeniul cultural prin adoptarea

unui statut juridic la nivelul UE. Pentru domeniul sportului, se urmărește ca UE, alături

de statele membre, să promoveze un stil de viață sănătos, celebrând diversitatea

patrimoniului european prin măsuri de implementare referitoare la evidențierea

valorilor, în special egalitatea de gen, echitatea și incluziunea, și introducerea

activităților sportive în programele de schimb și mobilitate.
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