
EYE Guide

IDEAS FOR 
A BETTER 
EUROPE
EUROPEAN PARLIAMENT 
STRASBOURG 9-11 MAY 2014

IDEAS FOR 
A BETTER 
EUROPE

RAPORT EYE2014

PARLAMENTUL EUROPEAN 
STRASBOURG 9-11 MAI

Raport întocmit de Presa europeană de tineret
cu comentarii ale Forumului European al Tineretului 

IDEI PENTRU O 
EUROPĂ MAI 
BUNĂ

IDEI PENTRU O 
EUROPĂ MAI 
BUNĂ

RO



2



3Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014

Cuprins

•	 Cuvânt	introductiv	 05
•	 Idei	pentru	o	Europă	mai	bună:	Raportul	EYE2014	 07

	 I.	Șomajul	tinerilor:	
•	 Șomajul tinerilor: perspective noi pentru o generație blocată  11 
 - rapoarte redactate de Presa europeană de tineret 

•	 Idei neconvenționale - ce propun tinerii participanți 15
•	 Locuri de muncă de calitate pentru toți: comentariul Forumului European al Tineretului 16

	 II.	Revoluția	digitală
• Viitorul internetului - rapoarte redactate de Presa europeană de tineret 19
• Idei neconvenționale - ce propun tinerii participanți 25
• Modelând viitorul internetului: comentariul Forumului European al Tineretului  26

	 III.	Viitorul	Uniunii	Europene
•	 Viitorul Uniunii Europene: va aduce generația tânără unul mai bun?  29 
 - rapoarte redactate de Presa europeană de tineret 

•	 Idei neconvenționale - ce propun tinerii participanți 35
•	 O uniune mai puternică și mai democratică: comentariul Forumului European al Tineretului  36

	 IV.	Sustenabilitatea
•	 Un nou stil de viață european - antreprenoriat și mod de viață sustenabile 

 - rapoarte redactate de Presa europeană de tineret 39
•	 Idei neconvenționale - ce propun tinerii participanți 43
•	 Tinerii sunt cheia pentru viitor mai sustenabil: comentariul Forumului European al Tineretului 44

	 V.	Valorile	europene
•	 Jucător global - jucător loial? - rapoarte redactate de Presa europeană de tineret 49
•	 Idei neconvenționale - ce propun tinerii participanți 53
•	 Participarea, incluziunea și drepturile tinerilor:  
 comentariul Forumului European al Tineretului  54

•	 Ideile	de	astăzi	sunt	acțiunile	de	mâine:	tineri	pentru	o	Europă	mai	bună		 57
•	 EYE	în	date	și	cifre	&	Linkuri	 59



44



5Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014

Cuvânt introductiv din partea dnei 
Anni Podimata și dlui Othmar Karas
vicepreședinții	celei	de-a	7-a	legislaturi	a	
Parlamentului	European,	responsabili	cu	
comunicarea

Evenimentul european pentru tineret (EYE 2014) a fost fără precedent. Pentru prima dată în istoria 
sa, Parlamentul European (PE) și-a deschis porțile pentru mii de tineri de pe întreg continentul și i-a 
încurajat să-și prezinte ideile privind Europa și viitorul său. Rolurile s-au inversat în timpul EYE: deputații 
europeni au ascultat, iar tinerii au condus jocul. 

Rezultatul acestui eveniment de trei zile a fost o mare varietate de contribuții stimulatoare, care au 
toate la bază aceeași dorință de schimbare și de inovație. Suntem siguri că aceste idei pot constitui 
o sursă de inspirație pentru toții deputații Parlamentului, atât cei nou aleși, cât și cei realeși. Suntem 
siguri că acesta este doar începutul unui dialog fructuos și că acesta a fost doar primul eveniment de 
acest gen pe care Parlamentul l-a organizat - este acum rândul noilor deputați să preia ștafeta și să 
continue dialogul cu tineretul Europei. 

 

Cuvânt introductiv din partea dlui Klaus Welle
Secretarul	General	al	Parlamentului	European

EYE2014 a fost un succes imens. Autorii acestui raport, care fac parte din Presa europeană de tineret, 
au rezumat într-un mod impresionat bogata paletă de idei cu care tinerii participanți din toată Europa 
au venit în timpul EYE. 

Succesul EYE se datorează într-o mare măsură conducerii politice a Parlamentului care a avut inițiativa 
acestui evenimentul, serviciilor PE care au asigurat realizarea sa, partenerilor noștri, numărului mare de 
voluntari și mai ales, participanților înșiși, care s-au implicat cu entuziasm în eveniment, de la început 
și până la sfârșit. 

Un număr copleșitor de participanți, care au participat la sondajul de opinie la fața locului sau la 
cel online, au declarat că EYE trebuie fie organizat regulat. Conducerea Parlamentului a ținut cont 
de această opinie și a decis să facă din EYE unul din elementele dialogului deschis și continuu între 
deputații europeni și tineri, ca și o platformă pentru tinerii europeni. 

Cuvânt introductiv
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Idei pentru o Europă mai bună: Raportul EYE2014

O	Europă	mai	bună?	Au	trecut	aproape	70	de	ani	de	la	sfârșitul	celui	de-al	doilea	
război	mondial:	acum,	statele	europene	trăiesc	în	pace,	bună	vecinătate	și	se	respectă	
reciproc	și	chiar	au	clădit	un	sistem	politic	comun	pe	care	l-au	integrat	în	propriile	
societăți.	Dar	oare	apreciem	această	situație	la	adevărata	valoare?	Ce	propuneri	are	
generația	actuală	de	tineri	europeni	pentru	viitorul	proiectului	european?	

Evenimentul european pentru tineret  (EYE), 
organizat de către Parlamentul European (PE) 
în strânsă cooperare cu Forumul European 
al Tineretului și alți 9 parteneri, a avut loc în 
Strasbourg între 9 și 11 mai 2014.  A reunit peste 
5 500 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 30 
ani din toate statele membre ale UE și nu numai, 
pentru a răspunde acestor întrebări, pentru a 
face schimb de idei și pentru a discuta viziunea 
proprie cu privire la un continent european mai 
bun. La eveniment, au fost puse la dispoziție 
peste 200 de activități în formate variate și au 
participat în jur de 500 de vorbitori, moderatori 
și facilitatori, inclusiv deputați în Parlamentul 
European. Activitățile s-au axat pe cinci teme: 
șomajul în rândul tinerilor, revoluția digitală, 
viitorul Uniunii Europene, sustenabilitatea și 
valorile europene. 

Varietatea formatelor a făcut posibilă o 
interacțiune liberă și fructuoasă între participanți, 
vorbitori și deputații în PE. Au avut loc audieri, 
dezbateri, sesiuni de întrebări și răspunsuri, 
ateliere și o serie de jocuri de rol, prin intermediul 
cărora participanții au putut să experimenteze 
modul în care se desfășoară activitatea UE, 
jucând rolul unui deputat european, să ia parte 
la procesele de lucru ale UE. 

În cadrul programului Euroscola Special, 600 
de elevi din școlile din Europa au avut ocazia 
să joace rolul unui deputat în Parlamentul 
European pentru o zi, să dezbată aspecte care îi 
preocupă cu privire la viitorul Europei, să lucreze 

în comisii, să elaboreze propuneri pe numeroase 
subiecte, de la cetățenia activă și până la energia 
din surse regenerabile și șomajul în rândul 
tinerilor, și (chiar) să voteze, nu numai cu privire 
la aspecte sensibile, cum ar fi limbile de lucru în 
Parlamentul European sau introducerea monedei 
euro, ci și cu privire la propriile propuneri. Prin 
formate inovatoare precum „Testarea de idei” 
și „Laboratoarele de idei” politicienii s-au aflat 
într-un nou rol, nu acela de a se adresa unui 
public, ci de a-i asculta pe tinerii participanți, 
gata să ia în considerare ideile acestora.  Astfel, 
activitățile s-au dovedit a fi foarte utile, dându-le 
tinerilor șansa să contribuie în mod eficient cu 
ideile lor.

Introducere
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Tineri	pentru	tineri

Fiind un eveniment pentru tineret, era foarte 
important ca tinerii și organizațiile din care 
fac parte să se afle în centrul planificării și 
executării evenimentului EYE. Încă de la început, 
Parlamentul European a creat un parteneriat 
cu Forumul European al Tineretului, platforma 
organizațiilor de tineret din Europa, pentru a se 
asigura că tinerii se află în centrul evenimentului. 

Forumul European al Tineretului a adus formatul 
de succes „YO!Fest” la EYE. Reprezentând 
abrevierea pentru „opinia tinerilor” (youth 
opinion), YO!Fest este festivalul politic anual 
deschis al Forumului European al Tineretului , în 
cadrul căruia au loc simultan dezbateri politice, 
ateliere și activități precum concerte și activități 
culturale și sportive gratuite.

Parte integrantă a evenimentului EYE, YO!Village 
a fost organizat în fața Parlamentului și a 
demonstrat că implicarea politică poate lua 
diferite forme. Atât organizațiile de tineret de pe 
întreg continentul, cât și organizațiile societății 
civile și companiile partenere au contribuit 
la YO!Fest, organizând activități și standuri 
interactive și creând astfel o atmosferă plină de 
viață în YO!Village. Pe lângă dezbateri aprinse pe 
diferite teme de actualitate, precum scăderea 
vârstei minime de vot la 16 ani, discriminarea 
multiplă și impactul activităților pentru tineret și 
al cooperativelor pentru tineri, participanții s-au 
putut bucura de muzică live și reprezentații de 
teatru și circ. Au avut loc și activități educaționale 
informale peste tot în YO!Village, unde 
participanții și vizitatorii aveau ocazia să afle mai 
multe despre activitățile și campaniile europene 
și să interacționeze cu peste 50 de organizații 
reprezentate la EYE. 

Pe lângă toate acestea, numeroase grupuri 
de tineret care au participat la EYE au avut 
șansa să organizeze propriile ateliere sau 
chiar reprezentații artistice pe parcursul 
evenimentului. Aceste ateliere și reprezentații 
artistice ale tinerilor (dansuri, reprezentații ale 
trupelor și ansamblurilor muzicale, piese de 
teatru etc.), precum și alte activități interactive 

din programul EYE (jocuri digitale precum 
iDance sau jocuri de societate precum Eurocracy 
și EuroCulture) le-au oferit tinerilor participanți 
șansa de a interacționa într-un cadru mai puțin 
formal și mai creativ. 

Un	eveniment	deschis	și	incluziv

Implicarea unui public care să meargă dincolo 
de participanții înscriși la eveniment a fost unul 
dintre principalele scopuri ale EYE 2014, pentru 
a înlesni prezența și participarea unui public cât 
mai divers posibil. 

Luând în calcul și participarea la concertele 
publice organizate în cadrul YO!Fest în 
Strasbourg și Wacken, EYE a depășit cu mult 
numărul de 5 500 de participanți, atrăgând încă 
4  500 de vizitatori la Parlamentul European și 
Forumul European al Tineretului. Concertele s-au 
dovedit a fi atractive pentru localnicii și tinerii 
din Strasbourg, motivând un număr semnificativ 
de persoane să ia parte la activitățile YO!Fest. 
De altfel, activitățile desfășurate în cadrul EYE 
și spectacolele oferite de municipalitatea 
Strasbourg, partener oficial al EYE, au adus 
evenimentul mai aproape de populația locală. 

Tinerii care nu au putut lua parte în persoană la 
EYE 2014 au avut posibilitatea să urmărească și 

Introducere

Limbajul semnelor la EYE 2014
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să participe la eveniment online. EYE s-a bucurat 
de o puternică prezență virtuală. Multe dintre 
dezbateri au fost transmise live online sau pe 
platforma de socializare Twitter, ceea ce a oferit 
noi posibilități de participare și le-a permis 
celor care erau interesați, dar nu erau prezenți 
propriu-zis să pună întrebări și să-și exprime 
părerile. Rețelele de socializare au asigurat 
continuitatea discuțiilor și după încheierea 
sesiunilor propriu-zise și chiar a evenimentului. 
Prin intermediul site-urilor web și al platformelor 
de socializare folosite înainte, în timpul și după 
EYE, tinerii și-au putut exprima preocupările și 
demonstra implicarea politică, și-au putut face 
auzită vocea și au interacționat cu mai multă 
ușurință, nu doar cu cei de vârsta lor, ci și cu liderii 
europeni. Pe durata a trei zile, peste 12  000 de 
mesaje au fost postate pe Twitter cu hashtagurile 
#EYE2014 și #YOFest. 

Tinerii	se	implică	în	dezvoltarea	unui	
continent	european	mai	prosper	

Scopul principal al Evenimentului tineretului 
european a fost să demonstreze că tinerii sunt 
gata să se implice în crearea unui viitor mai bun 
pentru a avea o Uniune Europeană mai prosperă, 
mai favorabilă incluziunii, mai inovatoare și mai 
sustenabilă, și că ei sunt o sursă neprețuită de 
idei pentru a atinge acest scop. La EYE, ideile 
au circulat cu un real entuziasm și mulți dintre 
participanți și-au exprimat dorința de a fi mai 
implicați în procesele de luare a deciziilor din 
cadrul UE. Peter Matjašič, președintele Forumului 
European al Tineretului, a afirmat: 

– În ziua de azi, tinerii sunt adesea 
criticați aspru pentru lipsa interesului în ceea ce 
privește politica și a motivației de a merge la vot. 
Am asistat însă pe parcursul acestui sfârșit de 
săptămână la întâlnirea unor tineri cu o gamă 
largă de convingeri politice sau fără niciun fel de 
afinitate politică care au dat dovadă de interes 
și entuziasm și au venit cu o mulțime de idei 
inteligente [...] Ceea ce i-a unit a fost dorința de 
a se asigura că ideile lor sunt comunicate clar și 
răspicat liderilor europeni.

Prezentul raport este rezultatul efortului comun 
al Presei europene a tineretului și al Forumului 
European al Tineretului de a reuni ideile tinerilor 
și a se asigura că nu sunt irosite. Raportul 
se bazează pe contribuțiile reporterilor EYE 
care au urmărit diferitele activități din cadrul 
evenimentului.

Baloane inscripționate cu cererile adresate de Forumul european 
al tineretului către noii deputați
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Șomajul tinerilor

Șomajul tinerilor: perspective noi pentru o generație blocată 

Aceste mâini ridicate, ca și poveștile care 
se ascund în spatele lor, reflectă problema 
stringentă a șomajului în rândul tinerilor din 
zona euro unde, potrivit Eurostat, în februarie 
2014, rata șomajului în rândul tinerilor era de 
22,9  %. Analizând aceste cifre, este important 
să înțelegem că diferențele în ceea ce privește 
extinderea și cauzele șomajului în rândul tinerilor 
sunt atât de variate încât este puțin probabil să 
se găsească o „soluție europeană”:- aceasta este 
opinia care a prevalat în multe din dezbaterile 
care au avut loc la EYE. Cu o rată a șomajului în 
rândul tinerilor de 56 % în Grecia, 49 % în Croația 
și doar 7,8% în Germania (rata cea mai scăzută 
din UE), persoanele fără un loc de muncă nu sunt 
distribuite în mod uniform în Europa.

Șomajul	 în	 rândul	 tinerilor	 în	 Uniunea	
Europeană

Cu toate acestea, impactul pe care șomajul 
tinerilor îl are în toate țările europene este 
semnificativ, așa cum este demonstrat de 
Germania și Spania. Situația Spaniei, care trece 
printr-o perioadă de schimbări demografice 
masive pe măsură ce tinerii emigrează pentru 
a-și căuta un loc de muncă în străinătate, a fost 
dezbătută pe larg la EYE. Eric Labuske, unul 

dintre cei care au luat parte la discuții, activist în 
cadrul Juventud Sin Futuro, o organizație pentru 
dezvoltarea tinerilor din Spania, a fost martor la 
impactul acestei emigrări în masă. El a afirmat:  

Toată lumea părăsește Spania pentru a căuta o 
viață mai bună în străinătate.

A vorbit din proprie experiență, de vreme ce el 
însuși și-a început propria afacere în Franța, și nu 
în Spania; 

A mai spus că, în Franța, costurile sunt relativ 
mici, în timp ce în Spania este imposibil ca tinerii 
să desfășoare activități independente dacă nu 
sunt înstăriți. 

O altă destinație favorită în rândul tinerilor 
spanioli este Germania, țara cu cea mai scăzută 
rată a șomajului și o economie înfloritoare, 
care promite o viață mai bună pentru mulți. Cu 
toate acestea, în momentul de față, Germania a 
suspendat unul dintre programele de asigurare 
de locuri de muncă, prin intermediul căruia 
persoane ca Eric Labuske și-ar fi putut găsi de 
lucru în străinătate. Sute, dacă nu mii de tineri 
din țări europene cu economii în dificultate 
s-au trezit blocaâi în Germania în urma hotărârii 
guvernului de a nu mai primi cereri de înscriere 
în/la programul „The Job of My Life”, care trebuia 

La	Evenimentul	european	pentru	tineret		nu	a	durat	mult	să	găsim	tineri	calificați,	dar	
fără	un	loc	de	muncă.	„Câți	dintre	voi	sunteți	la	momentul	actual	șomeri	sau	angajați	
sub	nivelul	vostru	de	competență?”	a	întrebat	Nazan	Gödkemir	de	la	ARTE,	moderatorul	
documentarului	„Beatbox	Europe	-	The	art	of	staying”.	Au	existat	câteva	momente	de	
ezitare	înainte	ca	mai	multe	mâini	să	se	ridice.	Mulți	dintre	cei	prezenți	aveau	diplome	
universitare	bune,	au	studiat	în	străinătate,	au	făcut	stagii	sau	au	lucrat	fără	să	fie	plătiți,	
vorbeau	mai	multe	limbi	străine	și	erau	dornici	să	lucreze	în	afara	țării	din	care	provin.	Și	
totuși,	în	jur	de	o	treime	din	cei	prezenți	au	ridicat	mâna,	semnalând	fie	că	au	întâmpinat	
dificultăți	în	a-și	găsi	o	slujbă	în	anul	în	curs,	fie	că	sunt	șomeri.
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să se desfășoare până în 2018. Eșecul acestei 
inițiative, cauzat de faptul că a rămas fără fonduri 
și că a înregistrat un număr copleșitor de cereri 
de înscriere din toată Europa, demonstrează că 
migrația nu este cu adevărat o soluție pentru 
șomajul în rândul tinerilor, ci, mai degrabă, că 
aceste probleme trebuie rezolvate în interiorul 
fiecărui stat membru.

Soluții	 la	 problema	 lipsei	 de	 personal	
calificat	

Una dintre probleme constă în faptul că sistemele 
naționale de educație pur și simplu nu oferă 
formare profesională pentru a competențele 
cerute pe piața muncii, rezultatul fiind că mii de 
locuri de muncă sunt neocupate în toată Europa 
din cauza unei lipse cronice de personal calificat. 
Experții prezenți la EYE au avertizat ca această 
„nepotrivire de competențe” diminuează șansele 
tinerilor la un viitor mai bun. Anna Ludwinek, 
de la Fundația Europeană pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă (Eurofound), 
a afirmat că tinerii sunt dornici să primească 
consiliere cu privire la competențele de care au 
nevoie pentru piața muncii. 

Atât tinerii cât și industria au evidențiat aceleași 
competențe ca fiind necesare, a menționat ea

Dar partenerii în educație sunt cei care nu înțeleg 
despre ce e vorba.

Boryana Stanceva și Eva Pârvanova de la Centrul 
European Interuniversitar Româno-Bulgar (BRIE) 
au organizat un atelier în care au dezbătut 
această problemă. Obiectivul lor este de a 
dezvolta un cadru european de referință pentru 
competențe comune în vederea inserției 
profesională - abreviat în limba engleză FORCES. 
Boryana Stanceva este de părere că studenții din 
întreaga Europă ar putea beneficia de pe urma 
rezultatului obținut: 

Scopul este de a elabora un proiect pentru 
a reglementa competențele care facilitează 
angajarea, astfel încât angajatorii să aibă la 
îndemână o descriere clară și uniformă a acestora 
iar studenții să știe ce competențe să dezvolte. 

Ideal ar fi ca acest proiect să fie inclus chiar și în 
programa universitară.

Alte voci spun că soluția la problema 
competențelor este uniformizarea obiectivelor 
educaționale pe tot cuprinsul Uniunii Europene. 
Catherine Trautmann, deputat european francez 
din grupul socialist, a afirmat:

Este important să acordăm prioritate unor 
obiective educaționale uniforme în întreaga 
Uniune, pe baza a ceea ce este necesar pentru a 
integra persoanele pe piața muncii. 

Însă atât în rândul decidenților politici, cât și al 
activiștilor pentru tineret, părerile sunt împărțite 
cu privire la modul de a soluționa problema lipsei 
de personal calificat. Scepticii au atras atenția 
cu privire la crearea unor așteptări nejustificate 
în ceea ce privește UE atunci când vine vorba 
de politicile de educație și de formare. Mikkel 
Barslund, cercetător la Centrul de Studii Politice 
Europene (CEPS), a declarat că nu există o dorință 
reală de a împărți autoritatea cu Bruxelles când 
vine vorba de politicile în domeniul educației:  

Cred că oamenii își pun încrederea prea mult în 
UE în acest domeniu. Nu cred că statele membre 
sunt dornice să lucreze împreună pentru a 
elabora o politică de educație comună.

Programe	 pentru	 a	 câștiga	 mai	 multă	
experiență

În condițiile în care UE are prea puțin impact 
asupra educației, iar statele membre sunt 
reticente la schimbare, tinerii încep să devină 

Șomajul tinerilor

Jurnaliști din Presa europeană de tineret, asistând la dezbateri
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din ce în ce mai proactivi și să găsească singuri 
soluții. 

Grupul de tineret Agros din Cipru, care a organizat 
un atelier interactiv în calitate de partener al EYE, 
a identificat patru domenii-cheie în care tinerii 
se pot implica pentru a-și crește șansele de a 
găsi un loc de muncă: programele europene, 
voluntariatul și învățarea pe tot parcursul vieții.

Educația cântărește foarte mult, dar nu 
întotdeauna găsești un loc de muncă imediat 
după încheierea studiilor universitare. Toți 
urmează studii universitare acum, deci 
concurența este foarte mare. Mai degrabă, ar 
trebui ca tinerii să caute ceea ce le place să facă, 
iar noi nu suntem instruiți îndeajuns încât să știm 
cum să facem asta, să găsim un loc de muncă, a 
spus Alexis Orias din Marea Britanie. 

Multe ateliere și laboratoare de idei de la EYE 
au încurajat o abordare de jos în sus, unde 
tinerii și-au spus părerea cu privire la forma 
și conținutul programelor educaționale și 
de muncă. Sebastiaan Rood, reprezentant al 
Nationale Jeugraad, crede că singura soluție este 
implicarea tineretului în această problemă. 

Nu este important doar să vorbim cu ei, ci este 
vital să avem tineri în consiliile de administrație 
ale instituțiilor de învățământ, pentru că, în 
acest moment, ei nu pot influența structurarea 
programelor. 

Incluziunea:	 o	 parte	 importantă	 a	
programelor	UE

Deși este adevărat că aceste propuneri ar 
putea duce la reușită, trebuie să nu uităm că 
astfel de politici contribuie în multe cazuri la 
stratificarea socială. Chiar dacă voluntariatul 
ajută la dezvoltarea personală și contribuie la 
construirea de relații, mulți tineri pur și simplu 
nu dispun de resursele și timpul necesar pentru 
o astfel de investiție. Același lucru este valabil 
și pentru oportunitățile oferite de programul 
Erasmus+, și anume că, în multe cazuri, grantul 
nu acoperă toate costurile asociate cu studiile sau 
voluntariatul în străinătate;  astfel, participanții 
ajung să depindă adesea de resursele familiei. 

Costurile asociate educației au fost dintotdeauna 
ridicate și, având în vedere rata mare a șomajului 
și reducerile de salarii din prezent, multe familii 
depun eforturi considerabile pentru a asigura 
educația copiilor lor. Potrivit Janei Sikorska, 
membră a grupului operativ din Slovacia al 
Biroului de organizare al sindicatelor elevilor 
din Europa (OBESSU), costurile presupuse de 
excursiile școlare, proiecte și materiale didactice 
pot însuma și depăși 1 000 euro pe an. Așa cum a 
spus Radka Pudilova,  

Este crucial să ne gândim cum să procedăm 
pentru ca programele și șansele oferite în 
Uniunea Europeană să fie cât mai favorabile 
incluziunii; altfel, tinerii vor fi nevoiți să se bazeze 
pe noroc și relații pentru a obține un loc de 
muncă.

Digitalizarea tot mai extinsă în toate sectoarele 
profesionale ridică o altă întrebare cu privire 
la competențe: Ce ar trebui să facem în cazul 
persoanelor care nu sunt capabile să obțină 
toate competențele menționate mai sus și care 
nu pot să țină pasul cu acest mediu de lucru 
din ce în ce mai rapid și mai complex? Comisia 
Europeană estimează că vor fi aproape un 
milion de locuri de muncă vacante în Europa 
până în 2015, de vreme ce angajatorii întâmpină 
mari dificultăți în găsirea persoanelor cu 
competențe digitale. Potrivit graficului digital 
pentru programe europene (Digital Agenda 
Scorecard), numărul de locuri de muncă care 
necesită competențe digitale crește cu peste 
100  000 pe an, dar numărul de absolvenți de 
IT și al celor calificați în domeniul IT este mult 
mai mic. Tinerii șomeri supracalificați reprezintă 
doar o fațetă a acestei probleme și s-ar putea să 
fie un fenomen temporar care cu timpul se va 
rezolva. Poate chiar mai gravă însă este problema 
trecută cu vederea pe care o reprezintă lucrătorii 
manuali, cu calificări medii - persoane pentru 
care piața europeană a muncii nu mai oferă nicio 
posibilitate de lucru
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Importanța	 înțelegerii	 inegalităților	
sociale

În timpul EYE, mai mulți deputați în Parlamentul 
European au subliniat în repetate rânduri 
pericolele partidelor extremiste și importanța 
votului, uitând că în mare parte se adresau 
unei audiențe nepotrivite. Participanții la un 
eveniment de acest fel sunt în general mai 
interesați de politică decât cetățeanul european 
de rând. Mulți participanți și-au exprimat 
frustrarea cu privire la situația disperată în care se 
găsesc. Mercedesz Oszlanczi, o participantă din 
Ungaria, a spus că  

Deși dispunem de anumite soluții, precum 
Garanția europeană pentru tineret și servicii 
universitare pentru studenți, nu văd soluția la 
toate aceste probleme; în ciuda acestui fapt, 
participanții la EYE sunt privilegiați. 

Deși Uniunea Europeană oferă o serie de 
programe pentru studenți și lucrători și 
antreprenori tineri, este important să nu-i trecem 
cu vederea pe cei care sunt mai receptivi la 
sloganele simpliste ale partidelor extremiste pe 
fondul crizei economice. Astfel, pentru a lupta 
împotriva șomajului tinerilor va fi nevoie mai 
degrabă să înțelegem inegalitățile sociale din ce 
în ce mai mari în interiorul statelor membre ale 
UE și între ele, decât să ne concentrăm asupra 
lipsei de competențe a cetățenilor.

Deși rata în creștere a șomajului s-a datorat în 
mare parte recesiunii din 2008, a continuat să 
crească și după ce turbulențele economice au 
scăzut în intensitate. Trebuie să înțelegem mai 
bine situația, nu doar pentru a găsi soluții de 
moment, ci și pentru a preveni în viitor șomajul 
în rândul tinerilor.

Agne Paksyle din Lituania este de părere că 
cea mai mare problemă o reprezintă lipsa de 
colaborare între guverne, sisteme educaționale, 
angajatori și tineri. 

Între educatori și angajatori există un decalaj 
imens, care dă naștere unei nepotriviri între 
competențele pe care le au tinerii și cele pe care 
le cer angajatorii. Școlile și universitățile oferă 

studenților cunoștințe academice, dar trec cu 
vederea experiența practică. Propun să creăm 
un sistem de informații cuprinzător, simplu de 
înțeles și ușor accesibil care să le ofere tinerilor 
toate informațiile necesare: perspective de 
carieră, perspective de angajare, cererea de 
pe piața muncii și nivelul de satisfacție al 
angajaților vizavi de absolvenții diferitelor 
programe, a spus ea.  

Șomajul tinerilor

Spectacole de circ oferite de Federația europeană a școlilor 
profesionale de circ (FEDEC)
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Idei neconvenționale - Șomajul tinerilor

Câteva	exemple	de	idei	propuse	și	discutate	de	tinerii	participanți	la	EYE:

Un nou Plan Marshall 

pentru Europa: 

Plan de redresare cu 

alocarea a până la 2% din 

PIB-ul Uniunii Europene 

pentru sprijin financiar 

pentru tineri și crearea de 

noi locuri de muncă.

Granturi pentru educație: 
Acces la educație formală și 
non-formală gratuită și de 

calitate pentru toți; granturi 
cuprinzătoare pentru educație, mai ales pentru 

copiii din familii cu venituri reduse.

Investiții publice: 
Sprijin din partea UE 
pentru cercetare și 

crearea de noi locuri 
de muncă în domeniul 
economiei ecologice.

Venitul de bază: Asigurarea unui venit minim necondiționat de la naștere și până la sfârșitul vieții. Introducerea unui salariu minim comparabil în toate țările UE.

Sistemele de educație: Armonizarea programelor de învățământ de pe întreg cuprinsul Europei, dezvoltarea unor obiective educaționale comune în UE și introducerea sistemelor educaționale duale în întreaga Europă cu scopul de a crea legături mai bune între sistemul de învățământ și piețele muncii.

Mobilitatea: 

Creșterea mobilității generației 

tinere prin intermediul unei 

educații lingvistice mai bune și mai 

cuprinzătoare, un an obligatoriu 

de schimb de experiență 

pentru fiecare licean european, 

finanțare masivă a schimburilor 

de studenți, o recunoaștere mai 

bună a diplomelor și certificatelor 

și încurajarea schimburilor între 

companiile din UE pentru a le oferi 

tinerilor europeni competențele 

lingvistice și interculturale de care 

au nevoie pentru a fi competitivi 

într-o economie globalizată.

Investiții publice: O mai bună susținere a antreprenorilor tineri și a noilor cooperative, prin intermediul reducerilor de impozite sau a consultanței strategice, de exemplu. 

Stimulente financiare: 

Acordarea de recompense 

financiare pentru companiile 

care angajează personal 

sub vârsta de 25 ani, 

reducerea impozitului în 

cazul întreprinderilor mici și 

mijlocii.

Egalitatea: 

Sancționarea tuturor 

formelor de discriminare 

(pe motive de rasă, gen, 

vârstă etc.) exercitate de 

angajatori. 

Bază de date pentru stagii:

 Crearea unei baze de date 

europene centralizate pentru 

stagii (cu o funcție de evaluare 

și notare pentru a comunica 

și a compara calitatea 

oportunităților de stagiu).
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Șomajul tinerilor

Locuri de muncă de calitate pentru toți: 
comentariul	Forumului	European	al	Tineretului

În februarie 2014, în jur de 5,4 milioane de tineri 
cu vârsta sub 25 de ani, reprezentând 22,9  % 
din tinerii1 din UE erau șomeri. Criza șomajului 
în rândul tinerilor continuă să aibă un efect 
profund asupra tinerilor și societăților în care 
trăiesc. Tinerii se confruntă din ce în ce mai mult 
cu sărăcia și excluziunea socială, iar posibilitatea 
ca ei să accepte locuri de muncă nesigure și de o 
calitate redusă este din ce în ce mai mare. Dintre 
tinerii angajați din Europa, 42% au contracte 
temporare, în comparație cu un procent de 11% 
în rândul adulților2. În plus, tinerii sunt adesea 
victimele prejudecăților și discriminării pe piața 
muncii. În unele state membre ale UE, tinerii nu 
se bucură de aceleași drepturi ca populația mai 
în vârstă, precum de dreptul la un salariu minim 
și protecție socială. 

Răspunsul la criza șomajului în rândul tinerilor 
nu ar trebui să aibă la bază o abordare de 
genul „mă mulțumesc cu orice loc de muncă”. 
Dreptul la un loc de muncă decent și protecția 
împotriva șomajului sunt drepturi fundamentale 
ale omului. Este esențial ca tinerii să găsească 
un loc de muncă de calitate pentru a putea 
participa activ la societate și pentru a-și asigura 
autonomia.

Șomajul	tinerilor	la	EYE	

Șomajul în rândul tinerilor a fost, fără îndoială, 
tema cea mai discutată la EYE. Realitatea cu 
care se confruntă tinerii atunci când intră pe 
piața muncii nu este de invidiat. În cadrul 
evenimentului, tinerii au prezentat o serie de 
propuneri pentru a rezolva criza șomajului în 
rândul tinerilor. Printre propuneri s-au numărat 
un nou Plan Marshall pentru Europa, prin 
intermediul căruia să se creeze șase milioane de 
noi locuri de muncă pentru tineri, recunoașterea 

educației non-formale și asigurarea protecției 
sociale pentru antreprenori. S-a accentuat și 
rolul instrumentelor digitale ca mijloc de a crește 
mobilitatea, precum și al accesibilității creșelor 
și grădinițe pentru copii, pentru a garanta șanse 
egale pentru toți.

Forumul	 European	 al	 Tineretului	 și	
șomajul	în	rândul	tinerilor	

Forumul European al Tineretului militează 
pentru acțiunea UE în ceea ce privește aspectele 
enumerate mai jos cu scopul de a încerca să 
inverseze tendința șomajului în rândul tinerilor:

Investind în  crearea de noi locuri de muncă

Forumul European al Tineretului susține 
ideile care promovează înlocuirea măsurilor 
de austeritate cu măsuri la nivel european și 
național care să stimuleze o creștere generatoare 
de locuri de muncă, bazată pe standarde sociale 
și de mediu. Măsurile de austeritate recente 
nu numai că nu au reușit să rezolve problema 
șomajului tinerilor, ci, conform unor studii, mai 
degrabă au înrăutățit situația și au pus viitorul 
următoarei generații în pericol.

Locuri de muncă de calitate

Tinerii europeni au dreptul la locuri de muncă 
stabile și de calitate. Un loc de muncă de 
calitate include dreptul la protecție socială, 
protecția locului de muncă, un salariu minim 
nediscriminatoriu și condiții de muncă bune și 
sigure. Un prim pas către locuri de muncă de 
calitate ar fi stagii de calitate. În această privință 
statele membre nu răspund așteptărilor tinerilor, 
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pentru că au aprobat o recomandare insuficientă, 
lăsând loc de abuz în sistemul acordării de stagii.

Garanția pentru tineret

Forumul European al Tineretului recunoaște că 
Garanția pentru tineret poate constitui o ocazie 
importantă pentru organizațiile de tineret, 
partenerii sociali, organizațiile societății civile și 
factorii de decizie politică de la nivel național, 
regional și al Uniunii, să propună o strategie 
cuprinzătoare de soluționare a șomajului în 
rândul tinerilor. Cu toate acestea, pentru ca 
strategia să fie pusă în aplicare pe deplin, 
sunt necesare investiții semnificative, iar cele 
6 miliarde de euro prevăzute inițial nu sunt 
îndeajuns3. 

Spiritul antreprenorial al tinerilor.

Forumul European al Tinerilor își afirmă 
convingerea că tinerii merită șansa de a avea un 
impact pozitiv asupra societății și de a-și crea un 
viitor stabil prin intermediul antreprenoriatului. 
Totuși, tinerii sunt adesea dezavantajați și nu-și 
pot permite orele de lucru fluctuante și prost 
plătite care caracterizează etapele de început 
ale înființării unei microîntreprinderi. Tinerii 
antreprenori trebuie să aibă la dispoziție resurse 
și susținere.

Recunoașterea educației non-formale

În concluzie, potrivit Forumului European al 
Tineretului, educația non-formală (ENF) are 
de asemenea un rol vital în pregătirea tinerilor 
pentru piața muncii. Participarea organizațiilor 
de tineret are o importanță deosebită mai 
ales pentru dezvoltarea capitalului social și 
pentru crearea de noi parcursuri vocaționale, 
în special pentru tinerii care nu sunt încadrați 
profesional sau nu urmează niciun program 
educațional sau de formare, pentru cei care au 

părăsit timpuriu școala și pentru tinerii migranți4 
Experiența acumulată în organizațiile de tineret 
și competențele/calificările dobândite prin 
intermediul educației non-formale trebuie să 
fie recunoscute din ce în ce mai mult de către 
angajatori și furnizorii de educație formală. 

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF 
2 Institutul European al Sindicatelor , Benchmarking Working Europe 2012, ETUI, Bruxelles
3 OIM (2012), Criza locurilor de muncă din zona euro: tendințe și răspunsuri politice, Institutul 
internațional pentru studii de muncă
4 Studiu comandat de Forumul European al Tineretului cu privire la impactul educației non-formale 
în cadrul organizațiilor de tineret asupra capacității de inserție profesională a tinerilor : http://issuu.
com/yomag/docs/reportnfe_print
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Revoluția digitală

Revoluția digitală - viitorul internetului

În	 secolul	 21,	 tehnologiile	 digitale	 domină	 fiecare	 aspect	 al	 vieții	 noastre.	 La	 nivel	
personal,	 acest	 lucru	 implică	 stilul	 nostru	de	 învățare,	 activitățile	 profesionale	 și	 din	
timpul	liber,	dar	se	extinde	până	la	state-națiune,	organizații	internaționale	și	instituții.	
Totuși,	am	început	să	ne	punem	întrebări	cu	privire	la	relația	noastră	cu	tehnologia	în	
urma	infiltrării	acesteia	în	toate	aspectele	-	de	la	gândurile	noastre	până	la	stilul	de	viață	
și	la	cultură.

Ne controlează tehnologia?  Suntem controlați 
de alții prin intermediul tehnologiei pe care o 
folosim? Ce se întâmplă cu informațiile pe care 
aparatele noastre le colectează cu privire la noi? 
În general, se presupune că noile tehnologii ar 
trebui să ne schimbe viața în nenumărate privințe, 
așa cum a fost și cazul medicinei, mijloacelor de 
transport și tehnologiei comunicațiilor în secolul 
20. Bineînțeles, în ceea ce privește tehnologia 
comunicației, scrierea există de mii de ani, 
dar atractivitatea inovațiilor precum rețelele 
de socializare și  rapiditatea cu care au preluat 
controlul asupra vieții oamenilor au dat un nou 
sens termenului „revoluție”. 

Cât de profund este integrată în societate 
această revoluție digitală? Dacă am privi-o 
dintr-o perspectivă pozitivistă, ar putea ea să 
promoveze idealurile legendare ale revoluției 
franceze din 1789? Liberté, egalité, fraternité - 
libertate, egalitate, fraternitate? 

Liberté	(libertate)

Confruntările individ-sistem, tehnologie-conținut 
au loc și online și offline, pentru că internetul 
nu mai este un spațiu pasiv. Astăzi, utilizatorii 
sunt și consumatori și colaboratori, răspândind 
informații către un public global. Internetul oferă 
nenumărate posibilități democratice pentru 
o comunicare ce nu este limitată de granițe 

fizice, ci de interese comune. Această libertate 
este pusă în pericol de către cei care doresc să 
folosească datele utilizatorilor colectate de pe 
platformele de socializare, conturi de e-mail și 
bloguri personale. 

Potrivit dicționarului Oxford, cuvântul „libertate” 
are multe definiții: este „puterea sau dreptul de 
a acționa, vorbi sau gândi după bunul plac” și 
„starea unei persoane de a nu fi restricționată 
și de a fi capabilă să se deplaseze cu ușurință”. 
Ținând cont de aceste lucruri, la EYE s-a pus 
accent pe următoarele subiecte care privesc 
libertatea digitală a persoanelor, atât online cât 
și offline.

Cu ochii pe cei de la putere

Fără îndoială că internetul a deschis calea 
pentru o formă de jurnalism independent, al 
cetățenilor, desfășurată de membri obișnuiți 
ai societății civile. Un exemplu adus adesea în 
discuție este utilizarea rețelelor de socializare în 
timpul Primăverii arabe din 2010; în acest caz, 
importanța pe care platformele de socializare au 
avut-o în răspândirea informațiilor și în a ajuta 
oamenii să se facă auziți a fost demonstrată în mai 
multe țări. Prin urmare, rețelele de socializare se 
bucură de susținerea țărilor democratice, pentru 
că sunt adesea privite ca un mijloc de a înlesni 
libertatea de exprimare în țările nedemocratice. 
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Agenția Națională de Securitate a SUA și 
protecția datelor

Cea mai aprigă dezbatere cu privire la libertatea 
personală a utilizatorilor internetului a început 
anul trecut, când Edward Snowden a grăbit 
izbucnirea scandalului de spionaj al NSA. De 
atunci, problema protecției datelor a fost 
discutată îndelung la diferite niveluri. Au fost 
înaintate mai multe propuneri la Comisia 
Europeană în încercarea de a iniția o reformă 
privind protecția datelor până la finele anului 
2014, făcându-se apel la dreptul cetățenilor de a 
solicita ștergerea datelor și de a avea mai mult 
acces la propriile date. 

Scandalul NSA s-a dovedit a fi o problemă 
sensibilă din punct de vedere politic. Deși unii 
lideri europeni au insistat ca Statele Unite să 
primească un răspuns politic ferm și unanim, 
felul în care s-au desfășurat lucrurile atât la nivel 
național, cât și internațional, a demonstrat că 
există alte tendințe. De exemplu, în ciuda retoricii 
UE (care în principal susține dreptul la viața 
privată al cetățenilor europeni), Franța, Germania, 
Marea Britanie și alte câteva țări europene au 
desfășurat programe de supraveghere în masă. 

La 12 martie 2014, PE a votat cu privire 
la propunerea Comisiei Europene pentru 
Regulamentul privind protecția datelor, 
exprimându-și 621 de voturi pentru și 10 
împotrivă. Întrebarea principală care rămâne fără 
răspuns este: Cum să protejăm confidențialitatea 
permițându-le în același timp autorităților 
să-și îndeplinească sarcinile? Camerele de 
supraveghere și monitorizare ajută în lupta 
împotriva terorismului și delictelor grave, așa 
cum a fost cazul atacurilor recente din Boston. 
Totuși, un studiu din Marea Britanie a demonstrat 
că astfel de aparate au o influență redusă asupra 
ratei criminalității în general.  

Subiectul a fost dezbătut pe larg la EYE într-o 
discuție de grup intitulată „Cu ochii în patru - 
controlul volumelor mari de date” (Eagle Eye - 
Big Data Under Control?) Una dintre concluziile 

principale ale discuției a fost că volumele mari 
de date sunt un fel de monedă de schimb pe 
care oamenii o folosesc pentru a plăti serviciile; 
ei folosesc emailul sau rețelele de socializare pe 
gratis, însă își dau la schimb datele personale. 
Așa cum a afirmat Carl Fridh Kleberg, un reporter 
de știri internaționale pentru agenția de presă 
suedeză TT și unul din cei care au luat cuvântul la 
discuțiile tematice:

Nu plătești ca să folosești internetul pentru că nu 
ești clientul, ci produsul.

Participanții la EYE și-au exprimat cu fermitate 
opiniile cu privire la importanța protecției 
datelor.  În timpul jocului de roluri intitulat 
„Duel digital”, o simulare a sesiunii plenare a 
Parlamentului, unul din participanți a descris în 
mod repetat dreptul la viața privată ca fiind unul 
din cele mai importante drepturi ale cetățenilor 
europeni. 

Protecția datelor este fundamentală; este o 
condiție pentru securitatea cetățenilor și pentru 
dreptul lor la viață privată. O mai bună protecție 
a datelor va spori încrederea cetățenilor în piața 
digitală, fapt care ca avea ca rezultat o creștere 
economică, a explicat Constance, o participantă 
la simulare care a jucat rolul unui reprezentant 
al Alianței Liberalilor și Democraților pentru 
Europa. 

Tehnologia și conținutul

În cadrul laboratorului de idei intitulat „Minunata 
lume nouă” (Brave New World), mai mulți studenți 
și-au împărtășit opiniile cu privire la „revoluția 

Revoluția digitală

Luând cuvântul în timpul unei dezbateri
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digitală”. Multe dintre criticile lor au fost legate de 
lipsa politicilor clare cu privire la confidențialitate 
în cadrul organizațiilor internaționale. 

Potrivit studenților, revoluția digitală ar trebui 
să fie definită în raport și cu situația de acum și 
cu consecințele posibilelor schimbări din viitor. 
De exemplu, un utilizator al rețelei de socializare 
Twitter nu ar trebui să-și îndrepte atenția asupra 
vitezei cu care mesajele sale călătoresc în 
comunitatea noastră globalizată, ci mai degrabă 
ar trebui să fie preocupat de faptul că Twitter este 
utilizat pentru discuții politice și modul în care ne 
va schimba concepțiile cu privire la „dezbatere” 
în viitor. Pentru generația viitoare o dezbatere nu 
va mai însemna o discuție de trei ore. În acest 
caz, ar trebui oare să-i tragem la răspundere pe 
inovatori pentru utilizarea „corectă” sau „greșită” a 
aplicațiilor lor? Tehnologiile lor nu au un manual 
de instrucțiuni, și pe bună dreptate. Protejarea 
liberei exprimări rămâne un element crucial al 
societății democratice. 

Construim orașe inteligente

Un aspect al libertății sunt „orașele inteligente”, 
un concept de care nu mulți au auzit. Termenul 
„oraș inteligent” este folosit pentru a defini 
interconectarea serviciilor publice pentru a 
crește eficiența și pentru a întări economiile. 
Într-adevăr, fiecare cetățean al unui oraș este 
preocupat de această problemă, fie din punctul 
de vedere al transportului, administrației sau al 
utilizării apei și electricității, printre altele. Pas 
cu pas, orașele devin „inteligente” și folosesc 

tehnologia digitală în acest scop. Potrivit lui 
Ska Keller, deputat în Parlamentul European din 
Grupul Verts/ALE: 

Orașele inteligente nu sunt periculoase, ci 
mai degrabă creează o mulțime de șanse și 
posibilități noi. Aici este vorba mai mult de 
a asigura protecția datelor, atunci când este 
nevoie.

Procesul creării de orașe inteligente pare atractiv 
și adaptat societăților noastre moderne, dar 
nu există nicio îndoială că o astfel de evoluție 
trebuie ținută sub control din cauza pericolului 
inerent al pierderii sau furtului de date.

Egalité	(egalitate)

Revoluția digitală oferă și posibilitatea de a 
asigura oportunități și comunicare în condiții 
mai echitabile. Platformele digitale gratuite pot 
facilita participarea democratică și pot încuraja 
cetățenii să-și exprime părerea cu privire la 
diferite subiecte. Una dintre soluții ar putea fi 
introducerea sistemelor electronice de votare.

Câteodată oamenii sunt prea comozi pentru a se 
deplasa până la centrul de votare sau lucrează 
toată ziua și nu pot vota, chiar dacă ar vrea. 
În ziua de azi, se pot realiza multe operațiuni 
prin intermediul unui mediu online securizat 
(de exemplu, operațiunile bancare), astfel că 
țările europene ar trebui să faciliteze un sistem 
de votare online sau cu ajutorul telefoanelor 
smartphone, chiar dacă te afli într-o altă țară, 
a afirmat Jean-François Gerard, de la ARTE, la 
ceremonia de încheiere. 

Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie 
soluționate problemele cu privire la educație și 
acces pentru toți. Mai mult, problema colectării 
de date are impact nu numai asupra libertății ci 
și asupra egalității de drepturi.

Discrepanța de competențe digitale

Creșterea discrepanței de competențe digitale 
reprezintă în prezent o provocare pentru cadrele 
didactice și pentru administrații, întrucât unele 
generații sau grupuri sociale nu au acces la 

Tineri parlamentari europeni discutând cu participanții despre 
"orașele inteligente" la care visează
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formarea necesară pentru a naviga pe internet 
sau pentru a utiliza sistemele digitale. Stephen 
Clark, director pentru relațiile cu cetățenii 
în cadrul Direcției Generale Comunicare din 
Parlamentul European, consideră că există un 
decalaj generațional evident al persoanelor 
care cresc fără tehnologie, deși observă rapid 
că această disparitate culturală nu înseamnă 
neapărat că persoanele din această categorie 
sunt incapabile să învețe și să se adapteze. 

Strâns legată de noțiunea de competențe digitale 
este ideea că accesul la internet reprezintă un 
drept al omului, întrucât partizanii acesteia 
consideră că este esențial pentru ca cetățenii să 
se poată bucura de libertatea de exprimare; în 
2010, Finlanda a fost primul stat din lume care a 
introdus prin lege dreptul la banda largă pentru 
fiecare cetățean. 

Educație: este viitorul online?

Ca și în cazul multor alte funcții ale instituțiilor 
publice, educația este transferată din ce în ce 
mai mult în mediul online. Cursurile online, cu 
acces liber, le permit studenților din toată lumea 
să ia decizii cu privire la alegerea cursurilor și a 
orarului, să evalueze în mod flexibil relevanța 
conținutului și să acceseze materialele în mod 
repetat și gratuit.

Resursele educaționale și cursurile online, 
deschise participării în masă, reprezintă o 
tendință recentă menită să faciliteze accesul 
tuturor la educație; participanții la EYE s-au 

reunit pentru a discuta despre posibilitățile 
organizării unor astfel de cursuri. Având în 
vedere că numărul studenților din învățământul 
superior din Europa a ajuns la 200 de milioane și 
că se estimează că va ajunge la 400 de milioane 
până în 2030, obiectivul anilor următori pare să 
fie crearea de oportunități pentru dezvoltarea 
ulterioară.

Majoritatea participanților au dorit să știe în special 
dacă accesul liber la cursurile învățământului 
superior le-ar putea crește șansele de a-și găsi 
locuri de muncă și dacă aceste cursuri ar oferi o 
educație de calitate. În urma discuției, nu au fost 
obținute răspunsuri exacte la aceste întrebări, 
însă lipsa competențelor digitale, deficiențele 
echipamentelor și orientarea TIC în cadrul 
sistemelor educaționale ale statelor membre au 
fost subliniate de participanți ca fiind principalele 
provocări întâmpinate în implementarea 
cursurilor online deschise în Europa. 

Combaterea criminalității prin colectarea 
datelor cu caracter personal?

Fără îndoială, criminalitatea informatică 
a schimbat legislația, nu numai la nivelul 
statelor-națiune, dar și la nivel european. Prin 
urmare, nu este surprinzător faptul că s-a 
observat un interes major în ceea ce privește 
cazurile problematice cu care s-au confruntat 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene. Este simplu: 
de fiecare dată când sunt colectate și utilizate 
datele unui cetățean de către o forță de poliție, 
avem de-a face cu un conflict între dreptul la 
viața personală și necesitatea siguranței publice. 

Unele persoane ar putea spune că, dacă nu 
ai nimic de ascuns, nu ai nici de ce să te temi. 
Însă este într-adevăr necesar ca datele noastre 
personale să fie accesibile tuturor? Până acum, 
Uniunea Europeană a preferat să se bazeze 
pe anumite compromisuri între libertate și 
securitate, mai degrabă decât să abordeze 
problemele direct. Chiar dacă ignorăm 
numeroasele preocupări, întrebări și neliniști cu 

Revoluția digitală

Participanții testează pe pielea lor cum technologia și fitness-ul 
se îmbină în iDance



23Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014

privire la utilizarea incorectă și ilegală a datelor 
cu caracter personal, un lucru este încă evident: 
în ciuda faptului că Uniunea Europeană continuă 
încercările de a delimita clar frontierele legale și 
de a promova comportamentul în cunoștință 
de cauză în mediul online, nu a reușit încă să 
propună soluții practice. Problema anonimatului 
a fost discutată în cadrul multora dintre 
activitățile de la EYE. 

Este esențial ca anonimatul multor persoane să 
fie protejat în mediul online, ca aceștia să aibă 
dreptul de a rămâne anonimi, a spus Gregor 
Schamschula, unul dintre participanți. 

Fraternité (fraternitate)

Oportunitățile sporite de participare conduc, de 
asemenea, la o mai mare coeziune a societății? 
Necesitatea unui sentiment de acceptare 
este comună tuturor oamenilor și este pusă la 
încercare mai mult decât niciodată din cauza 
lipsei de frontiere în sfera online. Cu toate acestea, 
instituții precum Uniunea Europeană au încercat 
să îi implice pe cetățenii de pe întregul continent 
și să creeze un sentiment de „fraternitate”, în 
numele căruia tinerii să participe la programele 
de schimb de experiență din învățământul 
superior, iar politicienii să coopereze pentru a 
combate criza financiară.

Industria jocurilor speră să aibă un impact 
asupra societății

O perspectivă destul de surprinzătoare poate 
fi identificată în multe dintre discuțiile de grup 
și atelierele organizate în cadrul Evenimentului 
tineretului european, care s-au axat pe subiecte 
referitoare la programare, jocuri educaționale 
și industria jocurilor în general. Deși asocierea 
acestor subiecte cu conceptul de identitate 
europeană unificată ar putea părea neobișnuită, 
dacă citim printre rânduri am putea găsi câteva 
răspunsuri:

„Decenii întregi, producătorii de jocuri și jucătorii 
au privit jocurile video ca pe un divertisment. 
Inevitabil, scepticii au insistat asupra faptului 
că jocurile au dat naștere unei generații de tineri 
izolați, antisociali și agresivi”, a spus consultantul 
în materie de proiectare a jocurilor, Konstantin 
Mitgutsch.

„În prezent, ne îndreptăm către dezvoltarea 
unor jocuri video educaționale, care încurajează 
utilizatorii să se miște, să gândească și să evite 
conflictele. Creăm jocuri video care sunt mai 
mult decât simple mijloace de divertisment, 
care ar putea chiar să schimbe educația în mod 
fundamental și să aibă un impact pozitiv asupra 
societății”, a continuat acesta.

#EYE2014 cuvinte cheie
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Confidențialitate și protecția 

datelor:

 Crearea unei AGENȚII PENTRU 

PROTECȚIA CETĂȚENILOR 

EUROPENI (APCE), responsabilă 

pentru asigurarea drepturilor 

cetățenilor UE în ceea ce privește 

siguranța și confidențialitatea în 

mediul online! Europa ar trebui să 

fie liderul digital, întrucât dispune 

de cunoștințe specializate în ceea 

ce privește protecția și siguranța 

confidențialității și consideră acest 

domeniu prioritar, și să definească 

standarde de siguranță mai 

ridicate pentru producătorii de 

software și hardware. 

Un dialog real între politicieni și cetățeni?

Ar putea soluțiile digitale să reunească cu 
adevărat grupuri de oameni diferiți și să faciliteze 
coeziunea în societate? Uniunea este, pentru 
mulți dintre cetățenii UE, abstractă și distantă, iar 
aceștia nu observă impactul pe care îl are asupra 
vieții lor cotidiene. 

Scopul platformelor digitale actuale este de 
a transmite un anumit mesaj, nu de a genera 
conversații. GovFaces utilizează puterea 
mijloacelor de comunicare socială pentru 
a crea legături între cetățeni și politicieni. 
Politicienii au conturi de Facebook și Twitter, cu 
ajutorul cărora comunică, distribuie fotografii, 
însă nu interacționează. Cu toate acestea, pe 
GovFaces nu se poate difuza nimic, se poate doar 
interacționa, a spus Connor Sattely, director 
general administrativ al GovFaces.com.

Aici, politicianul are un profil, iar cetățenii adaugă 
întrebări, idei sau propuneri, a căror prioritate este 
stabilită în funcție de voturile primite. Politicianul 
poate răspunde la întrebări printr-un răspuns 

scris sau printr-un mesaj video. În prezent, 45 
de politicieni utilizează această platformă pentru 
a interacționa cu cetățenii. 

 Într-o comunitate globală aflată în continuă 
schimbare, în care toată lumea este copleșită 
de date, în care informațiile sunt transmise în 
toată lumea în câteva secunde, iar cetățeni de 
pe continente diferite pot interacționa printr-un 
simplu clic, potențialul impact al internetului 
asupra viitorului lumii noastre este unul dintre 
elementele principale ale programului Uniunii 
Europene. 

Consider că, prin intermediul spațiilor virtuale, 
tinerii europeni își pot comunica liber ideile, 
indiferent unde locuiesc, a spus Benedicte King 
de la Ludwigsbourg Initiative. 

După spusele acesteia, sistemul de comunicare 
online, care devine din ce în ce mai solid, 
ar putea servi drept punte de legătură între 
culturi, idei și oameni diferiți din toată Europa 
și ar putea începe să contureze viitorul Europei, 
în colaborare cu tinerii care vor fi responsabili 
pentru Europa în câțiva ani.

Revoluția digitală

Un participant EYE își expune ideile
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Idei neconvenționale - Revoluția digitală
Câteva exemple de idei propuse și discutate de tinerii participanți la EYE:

Drepturi digitale:

Drepturile utilizatorilor 

de internet ar trebui să 

fie globale și egale, iar 

egalitatea informației, 

dreptul la confidențialitate și 

protecția datelor ar trebui să 

fie considerate drepturi ale 

omului.

Educația digitală: Predarea în școli a unor competențe digitale și sensibilizarea privind drepturile digitale și confidențialitatea datelor, 
pentru a educa o generație 

de experți în materie digitală, la nivel global.

Zone fără mijloace de 
comunicare socială:

 Crearea zonelor în care 
nu există mijloace de 

comunicare socială, pentru întreruperea contactului cu 
tehnologia IT.

Acces liber:
Accesul liber la cunoștințe și la publicațiile de cercetare, încurajarea software-urilor cu sursă deschisă și a culturii libere (filme, muzică, jocuri).

Confidențialitate și protecția 

datelor:

 Crearea unei AGENȚII PENTRU 

PROTECȚIA CETĂȚENILOR 

EUROPENI (APCE), responsabilă 

pentru asigurarea drepturilor 

cetățenilor UE în ceea ce privește 

siguranța și confidențialitatea în 

mediul online! Europa ar trebui să 

fie liderul digital, întrucât dispune 

de cunoștințe specializate în ceea 

ce privește protecția și siguranța 

confidențialității și consideră acest 

domeniu prioritar, și să definească 

standarde de siguranță mai 

ridicate pentru producătorii de 

software și hardware. 

Wi-Fi pentru toată 

lumea:

Rețele de Wi-Fi și 

internet cu acces liber, 

peste tot și pentru toată 

lumea.

Inovare tehnică: 
Un nivel crescut al inovării și cooperării în domeniul siguranței în mediul online și în cel de tip cloud; Sprijinul în vederea creării unui indicator de risc pentru piraterie, precum și a unui program antivirus accesibil tuturor sau chiar gratuit.

O constituție digitală: 

Pentru a crea o constituție digitală, 

avem nevoie de o convenție 

europeană pentru viitorul digital, 

cu participarea cetățenilor și 

reprezentanților tuturor sferelor 

societății din toate statele UE. Această 

constituție ar trebui să stabilească 

drepturile aplicabile pe care ar trebui 

să le aibă cetățenii în ceea ce privește 

comunicarea digitală, de exemplu, 

dreptul la acces, dreptul de a derula 

activități comerciale, dar și dreptul la 

confidențialitate și la protecția datelor. 

În plus, aceasta trebuie să prevadă 

principiile pentru o infrastructură IT cu 

adevărat europeană.

Investiții:
Mai multe investiții în tehnologiile digitale noi la nivel european, precum și finanțarea de către UE a ONG-urilor care lucrează la îmbunătățirea sistemului de protecție a datelor. 

Transparență:

 Crearea unui canal 

media independent al 

UE pentru mai multă 

transparență.
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Revoluția digitală

Modelând viitorul internetului: 
comentariul	Forumului	European	al	Tineretului	

Tinerii europeni sunt printre cei mai conectați 
și competenți utilizatori ai noilor mijloace de 
comunicare din lume. În peste 25 de state, nivelul 
de utilizare a internetului în rândul tinerilor 
depășește 95  %, în timp ce aproximativ 63  % 
dintre cetățenii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 
de  ani folosesc deja internetul pe dispozitivele 
mobile5.

Tinerii au devenit cel mai relevant grup țintă 
pentru internet și pentru furnizorii de conținut și 
unul dintre cele mai active grupuri care produc 
și diseminează informațiile prin intermediul 
noilor mijloace de comunicare. Prin asigurarea 
unui acces fiabil și rapid la internet, dreptul la 
confidențialitate și la protecția datelor, libertatea 
de exprimare și participarea cetățenilor sunt 
printre principalele preocupări care au fost 
exprimate de tineri și de organizațiile de 
tineret din Europa, în ultimii ani.  EYE a oferit 
posibilitatea de a aborda așa-numita „revoluție 
digitală”, profitându-se de această ocazie pentru 
lansarea unor procese decizionale în ceea 
ce privește viitorul internetului pentru tinerii 
cetățeni europeni. Celor 5 500 de tineri prezenți 
la Strasbourg li s-au alăturat sute de europeni 
„conectați” 

Un	eveniment	al	tineretului	complet	
digital

Evenimentul european pentru tineret  a fost 
conceput într-un format de participare complet 
digital. Înaintea evenimentului, în timpul 
acestuia și în perioada de după, participanții au 
putut interacționa și distribui idei cu ajutorul 
instrumentelor digitale. În plus, profilurile de 
comunicare socială ale Parlamentului European 
și ale Forumului European al Tineretului au 
făcut posibile dezbaterile în direct în timpul 

evenimentului, pentru ca tinerii care nu au putut 
fi prezenți la Strasbourg să-l poată urmări.

Tinerii au avut posibilitatea să-și facă cunoscute 
punctele de vedere referitoare la revoluția 
digitală în timpul celor trei zile pe parcursul cărora 
s-a desfășurat EYE. Participanții s-au implicat în 
dezbateri referitoare la influența mijloacelor de 
comunicare socială asupra desfășurării publice 
a proceselor politice și a creșterii nivelului de 
participare a cetățenilor, precum și la subiectele 
complexe legate de volumele mari de date 
în calitate de monedă modernă și la impactul 
asupra drepturilor pe care le au utilizatorii de 
internet.

Forumul	European	al	Tineretului	și	
revoluția	digitală	

Explorarea domeniului extrem de complex și 
aflat în continuă dezvoltare al revoluției digitale 
reprezintă o provocare uriașă, însă Forumul 
European al Tineretului se angajează să îi facă față. 
Uniunea Europeană trebuie să abordeze proactiv 
mijloacele de comunicare, asigurându-se că 
drepturile cetățenilor sunt protejate și că politica 
în domeniu rămâne relevantă și actuală. Forumul 
Tineretului subliniază în special următoarele idei:

Abordarea bazată pe drepturi

Elaborarea unei politici noi în domeniul 
mijloacelor de comunicare și administrarea 
internetului trebuie să se concentreze asupra 
utilizatorului și valorilor democratice, libertății 
și drepturilor omului, garantând șanse egale de 
accesare a rețelelor pentru toți . 

O perspectivă transversală și globală 

Revoluția digitală nu ar trebui să se axeze 
numai pe însușirea de către fiecare cetățean 
european a competențelor digitale, ci și pe 
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crearea unor ecosisteme de inovare care să 
implice soluții pe termen lung pentru cele mai 
stringente probleme cu care se confruntă tinerii. 
Elaborarea unei politici fiabile privind internetul, 
la nivel european, reprezintă primul pas pentru 
stimularea creării de instrumente care să le 
permită tinerilor și organizațiilor de tineret să 
contribuie la crearea unor proiecte semnificative.

Implicarea organizațiilor de tineret

Tinerii și organizațiile care îi reprezintă au un 
cuvânt de spus în susținerea drepturilor lor 
în mediile online și offline și, prin urmare, ar 
trebui recunoscuți ca fiind una dintre părțile 
interesate esențiale la negocierea normelor 
care reglementează internetul și noua politică 
privind mijloacele de comunicare. Organizațiile 
de tineret fac auzite, în cadrul dezbaterilor aflate 
în desfășurare, opiniile specifice și semnificative 
ale tinerilor.

Soluții digitale pentru problemele 
stringente cu care se confruntă tinerii

Necesitatea asigurării unor locuri de muncă de 
calitate, a unui sistem educațional de calitate și, 
în general, a unei autonomii și a unei incluziuni 
consolidate în societate ar trebui să ghideze 
prioritățile Agendei digitale la nivel european și 
național. În ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, tehnologiile noi în domeniul mijloacelor 
de comunicare și al informațiilor sunt esențiale 
pentru stimularea inovării și a antreprenoriatului 
în rândul tinerilor. Educația este recunoscută 
ca fiind un factor vital pentru integrarea noilor 
mijloace de comunicare și a internetului în viețile 
noastre. 

Noile mijloace de comunicare și educația 
non-formală

Din ce în ce mai mult, educația este recunoscută 
ca fiind un factor vital pentru integrarea în 
viețile noastre a noilor mijloace de comunicare 
și a internetului. Cu toate acestea, accesul la 
internet este inexistent sau insuficient în multe 
dintre școlile publice din Europa. Forumul 
Tineretului consideră că reformele în ceea ce 
privește platformele online de educație, accesul 
digital în școli, cărțile electronice și materialele 
electronice, precum și integrarea noilor mijloace 
de comunicare în programele de învățământ 
sunt esențiale în vederea garantării faptului că 
generațiile actuale și viitoare sunt echipate pentru 
a face față provocărilor lansate de societatea din 
care fac parte. Organizațiile de tineret ar trebui 
să promoveze competențele digitale pentru 
utilizarea mijloacelor de comunicare în rândul 
tinerilor prin intermediul educației non-formale.

Discuții în YO!Globe
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Viitorul Uniunii Europene

Viitorul Uniunii Europene: 
va aduce generația tânără unul mai bun?

Când a fost creat proiectul european, în 1952, 
visul lui Robert Schuman era că va evolua într-o 
uniune profund integrată. Cu toate acestea, 
a fost și rămâne imposibil de prevăzut câte 
provocări implică acest proiect . În timpul unei 
sesiuni de testare de idei, menită să informeze 
cetățenii cu privire la necesitatea unui echilibru 
între democrație și eficiență, tinerii participanți 
și legislatorii s-au reunit pentru a discuta 
potențialele reforme în contextul integrării 
europene. Unul dintre subiectele principale de 
pe ordinea de zi a fost modul în care pot fi incluși 
tinerii și membrii grupurilor marginalizate în 
legislația europeană. 

Politica	europeană	este	elitistă?	

Monika Kalinowska, o tânără participantă din 
Polonia, a atras atenția asupra chestiunii politicii 
de profesie și a opiniei larg răspândite conform 
căreia, după spusele sale, politica europeană ar fi 
pentru „cei bogați”:

Elitismul politicii europene creează mult 
mai multe controverse decât orice lipsă de 
transparență legată de Consiliul European. Cu 
toate că recomandarea de a face politica UE mai 
incluzivă și mai puțin elitistă ar putea asigura 
cu ușurință niveluri sporite ale sprijinului public 
pentru anumiți actori politici, ea nu cuprinde 
complexitatea politicii în general.

Deși intenția era ca dialogul dintre participanți și 
legislatori să se desfășoare pe picior de egalitate, 
Anna Burek a observat că legislatorii au tendința 

de a nu acorda suficient de multă atenție 
persoanelor care încercau să propună soluții. 

– S-a discutat foarte puțin despre ideile propuse 
de participanți - acestea au fost votate ca fiind 
bune sau rele și nimic mai mult, a spus aceasta. 

Soetkin Verhaegen, din Belgia, a fost de acord:

„Trebuie să fim conștienți de faptul că în cadrul 
acestor reuniuni se poartă discuții mărunte și 
se fac promisiuni deșarte; cu toate acestea, în 
același timp, faptul că aceste reuniuni există 
înseamnă că am făcut un pas în direcția corectă.”

Printre sugestiile oferite de participanții la 
eveniment se numără promovarea egalității de 
gen, o Europă unită în ceea ce privește politica 
și economiile și mobilitatea tinerilor. Mulți dintre 
participanți au fost de părere că unul dintre 
cele mai importante avantaje oferite de UE este 
punerea în comun a intereselor economice și 
politice. 

Uniunea	Europeană	este	și	a	fost	dintotdeauna	în	continuă	dezvoltare.	Participanții	la	
EYE	au	fost	invitați	să	participe	la	dezbateri,	discuții	de	grup,	jocuri	de	rol	și	multe	alte	
activități	pentru	a	analiza	ce	rezervă	viitorul	pentru	cetățenii	din	UE. 



30 Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014

O	Uniune	pentru	cine?	

Participanții la multe dintre activități au 
menționat numeroase amenințări la adresa 
existenței Uniunii; printre cele mai grave se 
numără marginalizarea statelor mai mici, 
creșterea naționalismului și euroscepticismul. În 
urma discuțiilor referitoare la punctele slabe ale 
UE, s-a observat, în general, lipsa unei „mândrii” 
europene și a unei acțiuni externe comune, și nu 
a unității.

Este esențial ca tinerii să înceapă să se gândească 
la punctele slabe ale Uniunii Europene și la 
amenințările la adresa acesteia, pentru că 
numai așa le pot face față. De asemenea, este 
important pentru tineri să asculte și să înțeleagă 
argumentele aduse atât de eurosceptici cât 
și de pro-europeni, a spus Federico Guerrieri, 
secretarul general al Tinerilor Federaliști Europeni 
(JEF), în timpul uneia dintre sesiuni.

În timpul unei sesiuni rapide, fiecare membru 
care a participat la discuția de grup respectivă 
a avut la dispoziție două minute pentru a-și 
prezenta ideile; opt persoane din diferite 
domenii, printre care și deputați în Parlamentul 
European, tineri activiști și jurnaliști, au comentat 
pe marginea unei game vaste de subiecte, 
referitoare, printre altele, la migrație, alegeri, 
cotele pentru femei, educație și șomajul în 
rândul tinerilor. Unul dintre subiectele discutate 
a fost rolul tinerilor în Uniunea Europeană, care 
a declanșat o dezbatere amplă în hemiciclul 
Parlamentului European:

A spune că tinerii sunt viitorul este uneori un mod 
de a spune că „de-abia de mâine puteți lua decizii”, 
a spus Emma Mustala, de la Consiliul Național al 
Tineretului din Finlanda. 

Peter Oomsels, vicepreședintele organizației 
JEF Europa din Belgia, a sugerat ideea unui nou 
organism central de guvernare a statelor din 
zona euro:

Nu ne putem ocupa de gestionarea problemelor 
legate de moneda a 18 state și să luăm decizii 
pentru 28 de state.

Unele subiecte au fost dezbătute împreună cu 
publicul, care a avut ocazia să adreseze întrebări 
și să voteze propunerile lansate de cei care 
și-au prezentat ideile. În vreme ce propunerea 
pentru sensibilizarea cu privire la dreptul la 
confidențialitate în mediul online a fost aprobată 
de 83,7% dintre cei care au votat, rezultatele 
votului referitor la eliminarea contingentului de 
gen au fost mai apropiate - aproape jumătate 
dintre cei care au votat au fost de acord cu 
eliminarea, 35% au fost împotrivă, iar 17% s-au 
abținut. 

În cazul în care primesc un loc de muncă, mă 
întreb dacă mi-a fost oferit numai pentru a se 
atinge un anumit contingent de admisie sau 
datorită calificărilor mele, a spus M. Mehmood, o 
participantă din Danemarca, care a comentat pe 
marginea ideii de introducere a cotelor pentru 
femei în sistemul de ocupare a forței de muncă. 

Educația	pe	ordinea	de	zi

„Ce educație pentru Europa?”, care a reprezentat 
subiectul unei discuții purtate înainte de prânz 
în cadrul evenimentului YO!Globe de pe 9 mai, ar 
putea fi interpretată ca o întrebare sau, alternativ, 
ca un apel disperat, în funcție de țara, vârsta 
și filosofia unei persoane în ceea ce privește 
economia. Publicul, alcătuit din 60 de persoane, 
în special actuali sau viitori studenți, și-a putut 
exprima aprobarea sau dezaprobarea prin 
intermediul unor semne din hârtie, care, culmea, 
au folosit un concept inspirat de rețeaua care 
reprezintă cea mai mare amenințare la adresa 

Viitorul Uniunii Europene

Un obraz colorat pentru un weekend colorat
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oricărui fel de studiu sau concentrare - „îmi place” 
de la Facebook.

În timpul evenimentului găzduit de ESU și 
OBESSU, două organizații care reprezintă elevii 
și studenții de la școli și universități din Europa, 
vântul a clătinat puternic de câteva ori cortul alb 
al YO!Globe, toți participanții făcându-și o idee 
concretă despre cum ar fi să trăiești într-o minge 
de golf.

Inevitabil, conversația a fost dominată de 
problema banilor și de cine plătește pentru 
educație.

Educația nu este gratuită, cineva trebuie să o 
plătească - așa cum părinții voștri au plătit-o 
prin intermediul impozitelor, a spus Federico 
Potocnik, care susține un tip de post-plată pentru 
cursurile universitare. Observația sa l-a făcut pe 
unul dintre membrii publicului să strige că o 
astfel de măsură ar însemna taxare progresivă.

Cu cât responsabilitatea statului este mai mare, 
cu atât a noastră este mai mică și devenim un 
pion al politicii, a adăugat Federico Potocnik.

Thomas Maes, secretarul general al organizației 
Tinerilor Socialiști Europeni, a subliniat o serie 
de aspecte care au crescut riscul de a considera 
educația o fabrică pentru piața forței de muncă:

Educația ar trebui să fie calea către împlinire, iar 
impunerea unor taxe pentru a o urma ar fi un 
mod de a garanta faptul că de-a lungul anilor va 
persista inegalitatea, a spus el. 

Din mulțime au fost ridicate o mulțime de 
simboluri „îmi place”, iar dezbaterea, deși pe 
alocuri a fost tehnică, a întărit preocuparea 
centrală a studenților din Europa, aceea că, în 
secolul 21, educația este, inevitabil, strâns legată 
de temerile referitoare la mijloacele de plată 
pentru aceasta.

Egalitatea

Un aspect important al dezbaterilor purtate în 
cadrul EYE a fost cel legat de problema incluziunii 
și de modul în care pot fi garantate drepturi 

și mijloace de protecție pentru toți cetățenii, 
indiferent de gen, orientare sexuală, etnie sau 
religie. Alva Dahn, din Suedia, a spus:

Cred că toate problemele pe care le avem din 
cauza discriminării pot fi rezolvate cu ajutorul 
educației; totul se rezumă la faptul că știm destul. 
Trebuie să educăm oamenii, astfel încât aceștia 
să înțeleagă ce face de fapt un imigrant, să nu 
se lase induși în eroare de propagandă - potrivit 
căreia imigrația are legătură numai cu măsura în 
care pierdem sau câștigăm bani - pentru că este 
vorba de mult mai mult. Imigrația are de-a face 
și cu câștigul sau pierderea legată de cultură - în 
special cu câștigul.

Doi tineri artiști într-un spectacol de circ
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Legăturile	peste	Atlantic

Videoconferința „Strasbourg Calling”, moderată 
de Andreas Galanakis, director de politici în 
cadrul Camerei de Comerț Americane de pe 
lângă Uniunea Europeană, a avut ca obiectiv să 
analizeze și discute relațiile dintre UE și Statele 
Unite. De partea europeană s-au aflat participanții 
la EYE, în timp ce SUA a fost reprezentată de 
studenți americani. Împreună, aceștia au discutat 
problema supravegherii, în lumina dezvăluirilor 
legate de NSA, despre măsurile care trebuie 
luate pentru combaterea sărăciei, despre unirea 
forțelor pentru a lupta împotriva terorismului 
și despre modul de abordare a amenințării 
reprezentate de Rusia. Deși toată lumea a fost de 
acord că afacerea NSA a devenit un circ mediatic, 
chestiunea combaterii sărăciei a dat naștere unei 
discuții aprinse peste Atlantic. În final, consensul 
general a fost că, pentru combaterea sărăciei la 
nivel mondial, este esențial să ne unim resursele 
cu cele ale Statelor Unite. 

Confruntarea	euroscepticismului

În contextul în care regiuni extinse din Europa 
se luptă cu creșterea șomajului în rândul 
tinerilor - care atinge 60% în unele zone - există 
preocupări legate de faptul că un grad din ce în 
ce mai mare de dezamăgire politică înregistrată 
în rândul tinerilor, împreună cu proliferarea 
euroscepticismului, pot conduce la subminarea 
viitorului integrării europene. Cu toate acestea, 
există persoane care își propun implicarea 
tinerilor în activitatea UE, străduindu-se să 
oprească valul apatiei politice. Alesandra Kluczka, 
coordonator al campaniei „Y Vote 2014”, este una 
dintre aceste persoane: 

La alegerile europene din 2009, participarea 
la vot în rândul tinerilor a fost de numai 29  %. 
Principala problemă este lipsa de informare 
- tinerii nu se simt reprezentați, nu se simt 
înțeleși. Atelierele precum cele organizate de 
noi îi informează pe tineri în legătură cu modul 
de funcționare a UE, încurajându-i să participe 
direct. De asemenea, dacă începem să votăm 

de tineri, există o posibilitate mai mare să 
continuăm să votăm și mai târziu, a spus ea. 

Cu toate acestea, Alesandra Kluczka și-a exprimat, 
cu rezerve, optimismul în legătură cu viitorul UE:

Suntem sub amenințarea naționalismului, 
euroscepticismului și mișcărilor radicale, dar 
când îi privesc pe tinerii din țări precum cea 
din care provin, Polonia, îmi dau seama că 
facem parte dintr-o generație care are parte de 
posibilități pe care părinții noștri nu le-au avut. 
În prezent, avem parte de un sistem fără frontiere 
și ne bucurăm de o perioadă de pace mai lungă 
decât a oricărui alt continent. Nu ar trebui să fim 
așa de pesimiști; Europa a realizat mult.

Muncind	împreună	să	rezolvăm	problema	
șomajului	tinerilor

În contextul actualei crizei economice și a 
societății, nevoia unei cooperări a cetățenilor pare 
să fie mai importantă decât niciodată. În acest 
context, organizațiile neguvernamentale care 
au drept scop să încurajeze atitudini proactive în 
rândul tinerilor joacă un rol esențial în societatea 
europeană. De exemplu, organizația Youthnet 
Hellas, care a primit Premiul cetățeanului 
european în 2013, încurajează tinerii din Grecia 

Viitorul Uniunii Europene

Tineri participanți luând locurile deputaților în sala de plen
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să adopte o atitudine mai proactivă în căutarea 
oportunităților de angajare. Din cauza unei rate 
a șomajului în rândul tinerilor care se apropie de 
60  %, pentru acest stat există două posibilități: 
să ia măsuri sau să rămână în aceeași situație. În 
acest sens, acțiunea voluntară este un mod de 
a depăși obstacolele care împiedică participarea 
activă la viața comunității. Voluntariatul nu 
implică neapărat ideea de a lucra fără a fi plătit; 
este mai degrabă un mod de a adopta o atitudine 
pozitivă față de societate.

Manos Pavlakis, reprezentant al organizației 
Youthnet Hellas, a subliniat faptul că tinerii își 
pot îmbunătăți situația prin alegerea uneia sau 
a mai multora dintre cele trei soluții:  educație, 
ocuparea forței de muncă și acțiuni de 
voluntariat. Pentru a face față acestei probleme, 
organizația Youthnet Hellas s-a implicat activ, în 
ultimii cinci ani, în 172 de proiecte:

Este important ca tinerii să înțeleagă că au 
o mulțime de posibilități dacă se implică în 
activități, a spus Manos Pavlakis și a continuat 
spunând că tinerii din Europa au nevoi, interese 
și preocupări comune.

Jocurile	de	societate	în	sprijinul	înțelegerii	
UE

Utilizarea jocurilor educative pentru a învăța 
despre Uniunea Europeană și despre diversitatea 
statelor membre a fost o caracteristică 

predominantă a evenimentului EYE. Jocul 
Eurocracy, creat de Jaap Hoeksma, are ca scop să 
explice Tratatul de la Lisabona:

UE este o democrație alcătuită din 28 de democrații 
mai mici; are o formă nouă, complicată, și, prin 
urmare, poate fi detaliată cel mai bine cu ajutorul 
unui joc, a spus acesta. 

Hans Christian John, cofondator al platformei 
online Move On Europe, care promovează o 
mai strânsă cooperare și integrare în Europa, a 
moderat dezbaterea cu tema „More Democracy 
Please!” („Mai multă democrație, vă rugăm!”). 
În cadrul acestui joc, fiecare participant a 
sugerat un cuvânt sau o frază referitoare la ce 
reprezintă Europa pentru ei; au fost menționate 
noțiunile de familie, libertate, oportunitate și 
multiculturalism, iar, pe măsură ce Christian John 
nota cuvintele, a observat că:

Nimeni nu știe ce înseamnă Europa - e haotic, dar 
e plăcut!

Participanți încântați de spectacolele din barul cu flori
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Pe baza discuției inițiale referitoare la semnificația 
UE, participanții au continuat cu discuții 
referitoare la fundamentele democratice ale 
Uniunii, la procedurile legislative și la legitimitatea 
democratică a instituțiilor europene. Participanții 
au remarcat necesitatea unei convenții privind 
drepturile civile și au sugerat ca problemele 
europene să fie discutate la nivel național în 
fiecare stat membru. Participanții au întrebat 
dacă faptul că membrii Comisiei nu sunt aleși 
direct ar crea un „deficit” democratic și s-a propus 
ca deputații în Parlamentul European să declare 
public pe cine vor vota pentru Președinția 
Parlamentului, înaintea alegerilor. La sfârșitul 
atelierului, Hans Christian John a spus că va 
transmite ideile mai departe: 

Deputații în Parlamentul European trebuie să 
cunoască ideile voastre. Ce vor face cu ele, nu 
știu.

Viitorul Uniunii Europene

Intervenție din public
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Comunicarea la unison: 

Uniunea Europeană ar trebui 

să își asume o poziție comună 

referitoare la migrație, politicile 

economice și externe, precum 

și la afacerile internaționale. 

Ar trebui redusă concurența 

dintre statele membre și, în 

schimb, ar trebui sporit nivelul 

de solidaritate.
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Idei neconvenționale - Viitorul Uniunii Europene

Spune-ți cuvântul: 

Este nevoie de implicarea mai 

multor tineri în politică, pentru 

a exprima și aborda interesele 

generației tinere și provocările 

cu care se confruntă aceasta. 

Creșterea nivelului de reprezentare 

a tinerilor în Parlamentul European 

- introducerea de cote pentru 

tineri sub 30 de ani. Organizarea 

regulată de evenimente gen EYE 

2014, pentru a face auzită vocea 

tinerilor. Acordarea dreptului de 

vot pentru tinerii de 16 și 17 ani în 

Europa.

Mobilitate europeană: 
Pentru generația tânără, ar trebui să existe un card european de transport pentru studenți (Interrail Card) care să integreze programe de mobilitate la nivel național și internațional.

Sistem de vot unic la nivel 
european: 

Sisteme de vot egale în toate statele UE. Introducerea posibilității de a vota online. Liste transnaționale pentru alegerile parlamentare (în special pentru candidații 
emblematici).

Europa socială: Europa în calitate de model cu rol la nivel mondial în apărarea și asigurarea protecției drepturilor omului și care joacă un rol profund și activ în promovarea politicilor sociale progresive. La nivel intern, UE asigură calitatea vieții (și egalitatea) pentru fiecare cetățean european, prin introducerea unui venit de bază necondiționat și a unor salarii minime comune, sau cel puțin comparabile.

Educație:
 Educația politică și civică, ca obiectiv principal în învățământul gimnazial, care să includă elemente obligatorii referitoare la valorile, istoria, funcționarea, precum și la îndatoririle și responsabilitățile Uniunii Europene și ale statelor membre, susținute, de preferință, online și într-un mod interactiv, pentru a facilita cunoașterea altor elevi din Europa.

Identitate europeană: 

Crearea unei Uniuni democratice, 

prin consolidarea democrației 

reprezentative, participative și 

directe. Îmbunătățirea programelor 

de schimb între organizațiile 

europene de tineret, pentru a crește 

nivelul de înțelegere reciprocă 

și pentru a promova identitatea 

europeană comună sau introducerea 

unui program de călătorie în 

Europa timp de un an, în cadrul 

căruia persoanele care au obținut 

o diplomă recunoscută de studii 

(școală profesională, studii superioare) 

primesc o bursă pentru a călători 

prin Europa timp de 12 luni, cu 

condiția de a se implica în activități 

de voluntariat timp de cel puțin 7 luni 

din cele 12.  Va exista o bază de date 

cu posibilitățile de voluntariat.

Investiții: 
Investirea mai multor resurse financiare în comunicarea realizărilor și a obiectivelor Uniunii Europene, precum și a responsabilităților acesteia.

Statele Unite ale Europei: 

Europa trebuie să depășească, în 

final, frontierele naționale și să 

devină un stat autonom. Cetățenii 

aleg direct un guvern european 

central și un președinte european. 

Crearea naționalității europene 

(pașaport, valori comune, 

cunoștințe referitoare la alte state, 

mobilitate etc.). Stabilirea unei 

zile naționale a Europei, care să 

fie sărbătorită în fiecare an la nivel 

european.

Transparență:

 Adoptarea unor 

reglementări mai stricte 

privind grupurile de 

lobby, pentru a le limita 

influența și pentru a crește 

transparența procesului de 

luare a deciziilor politice.
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Viitorul Uniunii Europene

O Uniune mai puternică și mai democratică: 
comentariul	Forumului	European	al	Tineretului	

Evenimentul european pentru tineret  a subliniat 
faptul că Uniunea Europeană este importantă 
pentru tineri. Cu toate acestea, tinerii nu vor orice 
fel de Uniune Europeană, ci una care să ofere o 
perspectivă și răspunsuri la așteptările acestora. 

UE se află într-un punct de cotitură, având în 
vedere crizele actuale în domeniul financiar și 
monetar. În prezent, tinerii se confruntă deja 
cu consecințele crizei și cu austeritatea, fiind 
expuși din ce în ce mai mult șomajului, sărăciei și 
excluziunii sociale. În plus, dinamica actuală între 
generații transmite problemele de la o generație 
la următoarea, astfel cum arată crizele actuale 
și problemele ecologice nesoluționate. Prin 
urmare, este esențial ca tinerii să fie una dintre 
prioritățile agendei UE și să se analizeze locul 
pe care îl ocupă aceștia în societate pentru a 
putea face față provocărilor cu care se confruntă 
Uniunea Europeană și cu care va continua să se 
confrunte în anii următori. 

Viitorul	Europei	la	EYE	

Tinerii participanți la EYE au dezbătut subiectul 
referitor la viitorul Europei într-o gamă largă 
de activități. Aceștia au subliniat necesitatea 
ca instituțiile UE să fie mai accesibile, mai 
transparente și mai aproape de (tinerii) cetățeni, 
prevăzând un rol sporit pentru Parlamentul 
European. Au subliniat rolul mijloacelor de 
comunicare, al platformelor sociale și al educației 
privind cetățenia pentru a explica mai bine cu ce 
se ocupă UE, precum și necesitatea ca tinerii să 
aibă un impact mai mare în procesul de luare a 
deciziilor la nivel european. Subiectul locurilor 
de muncă de calitate s-a numărat, de asemenea, 
printre preocupările tinerilor participanți, care au 
susținut faptul că măsurile actuale de austeritate 
sunt în dezavantajul politicii sociale, într-un 
moment în care unul din patru tineri trăiește în 
sărăcie. 

Forumul	European	al	Tineretului	și	
viitorul	Europei		

Forumul European al Tineretului consideră că în 
timpul acestor dezbateri tinerii au dat dovadă 
de: implicare, viziune, dar și realism, având 
capacitatea de a propune măsuri concrete 
pentru UE. Ne bucurăm că multe dintre 
solicitările noastre pentru următoarea legislatură 
a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 
așa cum au fost exprimate în campania noastră 
intitulată LoveYouthFuture, au avut un ecou 
puternic la Strasbourg.

Într-adevăr, suntem convinși că, pentru ca UE să 
îmbunătățească situația tinerilor din Europa, este 
nevoie să se ia măsuri în ceea ce privește cele 
cinci aspecte următoare:

O Uniune mai democratică

Uniunea Europeană trebuie să își consolideze 
democrația, promovând utilizarea inițiativei 
cetățenești europene și în vederea creării 
unei liste transnaționale pentru alegerile 
parlamentare europene și pentru alegerea 
directă a Președintelui Comisiei Europene. Pentru 
a se asigura că vocea tinerilor este auzită, este 
esențial, de asemenea, ca partidele europene și 
naționale să includă mai mulți candidați tineri în 
poziții eligibile și ca statele membre ale Uniunii 
Europene să reducă limita de vârstă la 16 ani 
pentru votul în alegerile europene și în cele 
alegerile naționale. 

Noua creștere durabilă

Modul de a ieși din situația de criză și, într-un 
cadru mai larg, viitorul UE se bazează pe 
crearea unei creșteri noi, având un model de 
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dezvoltare mai durabilă la nivel social și ecologic. 
Astfel, antreprenoriatul și economia ecologică 
au o importanță imensă pentru autonomia 
tineretului, fie sub formă de întreprinderi create 
de tineri, fie ca sursă de locuri de muncă pentru 
tineri. Facem apel la UE să combată problema 
șomajului tinerilor și să sprijine o economie 
mai durabilă. UE ar trebui să îndemne statele 
membre să adopte modele mai durabile pentru 
economie. În paralel, ar trebui să se asigure că 
locurile de muncă create sunt de o calitate care 
îndeplinește standardele minime. În special 
trebuie stabilite sisteme de salarii minime, 
precum și să se clarifice statutul stagiarilor la 
nivel european.

O uniune mai puternică

Pentru a se răspunde așteptărilor tinerilor, este 
esențial, de asemenea, ca Uniunea Europeană 
să facă un salt înainte. Multe dintre provocări nu 
mai pot fi abordate numai de statele membre, în 
special în ceea ce privește politicile economice, 
fiscale, ecologice, sociale și privind ocuparea 
forței de muncă. UE ar să folosească la maximum 
competențele de care dispune deja pentru a 
crea un nou echilibru, mai corect, între măsurile 
de austeritate și politicile sociale. În mod similar, 
ne așteptăm ca UE să nu ezite să se folosească 
de prevederea inclusă în articolul 165 din TFUE, 
de a încuraja „participarea tinerilor la viața 
democratică a Europei” și de a consolida spațiul 
pentru tineri în democrația europeană. 

Resurse noi pentru investiții noi

Uniunea Europeană va avea nevoie de 
instrumente pentru a lua măsuri în ceea ce 
privește aceste aspecte esențiale, iar acest 

lucru implică resurse noi pentru investiții noi. 
Uniunea Europeană ar trebui să aibă capacitatea 
de a colecta propriile resurse prin intermediul 
impozitării directe a impactului asupra mediului 
și prin intermediul unei taxe europene pe 
tranzacțiile financiare.

O Europă socială

În final, Uniunea Europeană a stabilit standarde 
pentru apărarea drepturilor omului, construite 
pe baza valorilor democrației și ale statului de 
drept, care au permis generațiilor să depășească 
tensiunile vechi și să conviețuiască în pace. În 
paralel, a creat un model social european care 
include promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garanția unei protecții sociale 
adecvate, lupta împotriva excluziunii sociale și 
un nivel ridicat de educație, formare și protejare 
a sănătății, permițându-le cetățenilor să trăiască 
cu demnitate. Este esențial pentru noile generații 
să beneficieze de acest sistem legislativ și, prin 
urmare, este de o importanță majoră pentru 
Uniunea Europeană să susțină aceste valori și să 
se asigure că reformele sociale nu vor fi elaborate 
cu prețul tinerilor.



3838

 Participanți și un voluntar EYE asistând la dezbateri
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Un nou stil de viață 
european

Un nou stil de viață european - antreprenoriat și mod de viață 
sustenabile

Sustenabilitatea	 este	 o	 temă	 amplă	 care	 cuprinde	 o	 mare	 varietate	 de	 chestiuni,	
mergând	de	la	modalitățile	de	asigurare	a	resurselor	energetice	și	posibilele	soluții	la	
problema	pescuitului	excesiv	și	până	la	cheltuielile	publice,	controlul	piețelor	financiare	
și	comerțul	mondial.	Participanții	la	EYE	au	abordat	tema	cu	entuziasm,	contribuind	la	
dezbateri	și	laboratoare	de	idei	și	inspirându-se	din	împărtășirea	bunelor	practici	inter	
pares.	Ei	s-au	concentrat	pe	căile	de	integrare	a	 ideii	de	sustenabilitate	 în	economie,	
mediu	și	societate,	pentru	a	crea	astfel	o	Europă	mai	bună.	

Europa	-	favorabilă	mediului	și	
sustenabilă?	

În cadrul uneia dintre sesiuni, circa 60 de 
participanți din numeroase țări au avut ocazia 
să își prezinte ideile cu privire la o Europă mai 
sustenabilă și favorabilă mediului. Philippe, 18 
ani, din Elveția, a declarat că trebuie să lăsăm 
vorbele la o parte și să transmitem un mesaj clar, 
în timp ce Imogen, din Regatul Unit, a adăugat 
că i-ar plăcea să creadă că, din postura de tânăr 
cetățean al Uniunii Europene, ea ar putea avea 
un impact asupra politicii acesteia în domeniul 
sustenabilității. 

La finalul sesiunii, participanții au propus cinci 
scenarii pentru sustenabilitatea europeană. 
Printre acestea s-au numărat conceptul de 
„societate fără deșeuri”, axat pe crearea de 
produse complet reciclabile, noi moduri de 
a produce energie, punerea accentului pe 
producția alimentară locală și crearea unui sistem 
de transport sustenabil la nivel european. Unele 
dintre aspectele evidențiate cel mai frecvent au 
fost nevoia unei mai bune înțelegeri și instruiri 
în privința mediului și sustenabilității, problema 
accesului la apă curată și faptul că abordarea 
problematicii sustenabilității necesită o acțiune 
colectivă la nivel european, și nu național. 

Teatru	și	jocuri	de	rol	pe	tema	
sustenabilității

O contribuție valoroasă la EYE a fost piesa de 
teatru politic „We’ve got a Crisis” (Suntem în 
criză!), de Wolfgang Wiegard, președintele 
Consiliului experților în economie din Germania. 
Cu sprijinul a trei actori, piesa a abordat, într-o 
manieră excentrică și comică, probleme 
complexe precum conversia creditelor imobiliare 
neperformante, efectul negativ al sistemelor de 
tip bulgăre de zăpadă și chestiunea existenței 
viitoare a monedei euro. Cei aproximativ 110 
participanți au avut parte de muzică live și 
proiecții de filme și au participat la un moment 
coral improvizat. 

În cadrul unui joc de roluri având ca subiect 
mediul, clima și sustenabilitatea în Uniunea 
Europeană, participanții la EYE au fost invitați 
să își asume rolul de deputați în Parlamentul 
European. Împărțiți în cele șapte grupuri politice 
din Uniunea Europeană, participanții au discutat 
cadrul pentru 2030 pentru politici în domeniul 
climei și al energiei, pe baza legislației în vigoare. 
Una dintre participante, Hanan Kostet din Belgia, 
a fost de părere că UE ar trebui să se concentreze 
mai mult pe facilitarea inițiativelor care sprijină și 
vizează soluțiile verzi, și nu pe penalizarea celor 
care acționează împotriva sustenabilității. 



40 Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014

Un nou stil de viață 
european

UE are puterea să influențeze acest proces printr-o 
transformare a mentalității consumatorilor, 
orientând cercetarea și dezvoltarea în direcția 
soluțiilor mai ecologice și planificând pe termen 
lung. Avem nevoie de o schimbare profundă - 
altfel, situația nu se va îmbunătăți, a spus ea. 

„Deputații pentru o zi” au adoptat trei obiective 
ambițioase pentru anul 2030: o reducere cu 55 % 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, un nivel de 
utilizare a energiei din surse regenerabile de 
45  % și o diminuare a consumului global de 
energie cu 40  %. În scopul finanțării acestor 
obiective, ei au adoptat un angajament al 
statelor membre privind acoperirea cheltuielilor 
suplimentare și au sugerat o reformă a schemei 
UE de comercializare a certificatelor de emisii 
prin introducerea unui preț minim și maxim 
pentru emisiile de carbon. Dezbaterea aprinsă 
privind biocombustibilii s-a încheiat cu un vot 
pentru menținerea stimulentelor destinate, 
printre altele, reducerii sărăciei în țările în curs 
de dezvoltare. În plus, participanții au transferat 
la nivel comunitar autorizarea extracției gazelor 
de șist.

Comerțul	echitabil

Data de 10 mai, care marca Ziua Internațională 
a Comerțului Echitabil, a fost nimerită pentru 
organizarea de către Oficiul de promovare a 
comerțului echitabil (Fair Trade Advocacy Office) 
a unei dezbateri privind relația dintre comerțul 
echitabil și UE. În cuvântul său de deschidere, 

Alexander Flores, membru al organizației de 
producători din sectorul comerțului echitabil 
„Aprainores”, cu sediul în El Salvador, a vorbit 
despre importanța comerțului echitabil pentru 
comunitățile din țările în curs de dezvoltare, 
afirmând că plata echitabilă este esențială 
pentru dezvoltarea la nivel social și individual 
deopotrivă. 

Astfel îi ajutați și pe copiii din aceste familii să 
meargă la școală, a afirmat el. 

Referitor la acordurile de liber schimb, Alexander 
Flores a subliniat că este important să se acorde 
atenția cuvenită drepturilor fundamentale ale 
omului, să se asigure condiții de muncă decente 
și să se interzică munca copiilor în țările în curs de 
dezvoltare. Ajutoarele internaționale ar trebui să 
se axeze mai mult pe transferul de cunoștințe și 
inovații tehnologice și mai puțin pe componenta 
financiară. 

Schimbările	climatice

O temă importantă a discuțiilor din cadrul celor 
două zile ale EYE a constituit-o clima și ce pot 
face cetățenii europeni înșiși pentru a reduce 
impactul lor asupra mediului. Rețeaua Young 
Friends of the Earth Europe a organizat un atelier 
interactiv în cadrul căruia participanții, împărțiți 
în grupe reprezentând toate continentele, au 
fost invitați să discute responsabilitățile Europei 
în domeniul schimbărilor climatice: 

Chiar dacă această problemă nu ne afectează 
acum, ea va afecta mulți oameni în viitor, a spus 
Cahner Max din Spania. 

 La rândul său, Joost de Moor, din Țările de Jos, 
a declarat:

Guvernele trebuie să impulsioneze schimbarea 
comportamentului oamenilor pentru ca 
cetățenii să înceapă să își asume mai multe 
responsabilități.
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Un	apel	pentru	acordarea	de	stimulente	
și	sprijin	pentru	pescari

În cadrul unui grup de discuții privind 
perspectivele pescuitului sustenabil, 
participanții au evidențiat recentele realizări 
ale UE în domeniul modificărilor legislative, dar 
și marile provocări legate de implementarea și 
concretizarea unei politici UE comune, în pofida 
faptului că unele țări sunt mult mai afectate 
decât altele.  Participanții au criticat activitățile 
intense de lobby care au condus recent la 
respingerea în Parlament, cu o majoritate slabă, 
a unei eliminări progresive a pescuitului cu traule 
de fund și au fost de părere că această chestiune 
ar trebui să fie înscrisă din nou pe ordinea de zi 
a Parlamentului. Mai mult, numeroși participanți, 
în special cei provenind din sudul Europei, au 
solicitat sporirea stimulentelor și sprijinului 
acordate pescarilor din țările lor pentru ca 
aceștia să poată să obțină venituri, de exemplu, 
din turismul pescăresc. Ei au fost de părere că 
sistemul UE de cote și reglementările excesive 
afectează negativ comunitățile lor. Membrii 
grupului și restul participanților deopotrivă au 
propus o flexibilitate mai mare în ceea ce privește 
cotele de pescuit pentru a se reduce numărul 
peștilor aruncați în mare, precum și stimulente 
pentru diversificarea alimentației europene prin 
includerea altor specii de pești. 

În	apărarea	mediului	înconjurător

Securitatea energetică, tranziția la energia din 
surse regenerabile și contracararea schimbărilor 
climatice s-au aflat în centrul atenției unui 
alt grup de discuții cu titlul „Avem puterea să 
...”.  Una dintre problemele cheie discutate de 
participanți și membri ai grupului de discuții 
a fost provocarea pe care o implică asigurarea 
securității energetice în paralel cu respectarea 
aspectelor economice, de mediu și sociale 
relevante ale sustenabilității. În contextul actual 
al crizei diplomatice dintre UE și Rusia, a fost 
ridicată și problema reducerii dependenței 
UE de gazele și petrolul din Rusia. Una dintre 
soluțiile sugerate a fost orientarea spre Canada 
și vastele sale resurse de petrol și gaze; însă 
oare exploatarea nisipurilor bituminoase în acea 
țară și efectele sociale și de mediu masive ale 
procesului dificil de extracție sunt acceptabile 
pentru UE, dat fiind că aceasta își propune să fie 
un lider mondial în domeniul sustenabilității? 
Kait Bolongaro, care locuiește la Paris, Franța, a 
apreciat că răspunsul este negativ: 

Dacă Uniunea Europeană nu se angajează în 
apărarea mediului, cine o va face? Ar trebui să 
se renunțe la recenta moderare a poziției față de 
Directiva privind calitatea combustibililor, care 
va permite utilizarea combustibililor proveniți 
din nisipuri bituminoase în UE. 

Participanții au ajuns la un consens mai larg 
cu privire la importanța promovării surselor 
regenerabile de energie și creșterea eficienței 
energetice; chiar și membrii grupului de discuție 
au făcut apel la o participare mai semnificativă 
a tinerilor. 

Un alt spectacol de circ în barul cu flori

Trei voluntari EYE la unul din numeroasele puncte 
de informare din Parlament
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Un nou stil de viață 
european

Organizare	sustenabilă

Organizarea unui eveniment de o asemenea 
amploare ca EYE necesită numeroase resurse 
logistice și o planificare considerabilă pentru 
a garanta un nivel de sustenabilitate cât 
mai ridicat. Ewa Iwaszuk, voluntară în cadrul 
organizației International Young Nature Friends, 
a împărtășit câteva idei pentru a face mai 
ecologic evenimentul EYE: 

Întrebarea cheie este cum putem reuni 5  500 
de persoane pentru un eveniment care durează 
doar două zile. Toți călătoresc cu avionul, 
însă organizatorii ar trebui să se gândească 
la amprenta de carbon și să îi încurajeze pe 
participanți să ia trenul. Din câte știu, puțini și-au 
cumpărat un bilet Eurorail.

Deși oferta gastronomică în cadrul evenimentul 
a fost bogată, Ewa Iwaszyk ar fi preferat să existe 
mai multe opțiuni pentru vegetarieni și vegani:

Cred că este bine că majoritatea produselor 
alimentare comercializate în timpul acestui 
eveniment sunt produse la nivel local, însă ar 
trebui să existe o ofertă mai variată pentru 
vegani și vegetarieni. 

Pe scena politică mondială, Uniunea Europeană 
încearcă să acționeze ca un model în privința 
problemelor legate de mediu. Ar fi excelent dacă 
acest nivel de sensibilizare s-ar reflecta și la astfel 
de evenimente. Organizarea unui eveniment 
atât de amplu ar putea servi drept inspirație, ar 
fi posibilă chiar organizarea lui cu amprentă de 
carbon zero, a concluzionat ea. 
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Idei neconvenționale - Sustenabilitate

Reducerea deșeurilor și emisiilor: 
Urmărirea obiectivului de a realiza o 
„societate fără deșeuri” până în anul 

2030, având ca standarde produse 100 % 
reciclabile, cicluri mai lungi de viață ale 

produselor și dezvoltarea de noi metode 
de reciclare. Reducerea emisiilor prin 
limitarea ambalajelor și transportului. 

Combaterea eficace a poluării 
redundante, de exemplu, prin intermediul 
educației. Interzicerea pungilor de plastic 

în magazine.

Europa socială:Europa trebuie să ajute concret 
statele cele mai afectate de 

creșterea nivelului mărilor, ea 
având o responsabilitate istorică 

în procesul încălzirii globale. Bunurile comune: 

Apă curată și gratuită disponibilă pentru toți. Ca resursă naturală și ca drept al omului, ea nu trebuie 
să fie lăsată în seama pieței 

private.

Transporturi:
Ar trebui să existe o rețea feroviară europeană de mare viteză care să fie subvenționată pentru ca transportul feroviar să de vină accesibil și sensibil mai ieftin decât cel aerian. Această rețea nu trebuie să se concentreze doar pe centrul continentului european, ci trebuie să ajungă la periferia acestuia în scopul promovării a transportului sustenabil în întreaga Uniune.

Măsuri de stimulare: 
Acordarea de facilități inițiativelor care sprijină și vizează soluțiile ecologice, în loc de penalizarea celor care acționează împotriva sustenabilității. Acordarea de stimulente financiare pentru consumul sustenabil, de exemplu,prin reducerea impozitelor în cazul persoanelor care au un regim alimentar bazat pe produse provenite din agricultura ecologică.

Alimentația sustenabilă: 

Accentuarea ideii producției de alimente 
regionale, sezoniere și organice (fără 

OMG), dezvoltarea unui sistem de 
„mile alimentare” (= costul alimentelor 
va include costurile ascunse, de pildă 

bunăstarea animalelor), adoptarea 
unei politici unitare privind deșeurile în 

industria alimentară, educarea populației 
cu privire la producerea alimentelor și 
deșeurile alimentare și stimularea unei 

diversificări a regimului alimentar al 
europenilor.

Amprenta ecologică și socială: Avem nevoie de un sistem transparent pentru întreprinderile angajate în domeniile sustenabilității și drepturilor omului. Acest sistem măsoară amprenta ecologică și socială a întreprinderilor.

Energia din surse regenerabile: 

Sprijinirea surselor de energie accesibile 

și regenerabile și interzicerea totală a 

energiei nucleare. Elaborarea unui plan 

pentru asigurarea, până în anul 2040, 

a aprovizionării cu energie din surse 

regenerabile, fără utilizarea cărbunelui, 

dacă UE își propune să rămână un 

promotor credibil al reducerii emisiilor 

de CO2. Investiții în dezvoltarea 

durabilă, de exemplu cercetarea axată 

pe noi metode de producere a energiei 

din surse regenerabile, prin planuri 

obligatorii în context internațional.

Măsuri economice: 
Abolirea tuturor scutirilor acordate sectoarelor industriale energointensive - să plătească cei care sunt cei mai responsabili pentru schimbările climatice.

Educația: 

Un nivel mai bun de cunoaștere 

și educație privind mediul și 

sustenabilitatea. Sustenabilitatea va fi 

o materie școlară de bază. Mijloacele 

de comunicare publice difuzează 

mai multe informații despre 

sustenabilitate și tranziția ecologică 

în UE.
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Un nou stil de viață 
european

Tinerii sunt cheia pentru viitor mai sustenabil: 
comentariul	Forumului	European	al	Tineretului	

Nivelul alarmant de 29,7  % al tinerilor din UE 
cu vârsta între 15 - 24 de ani expuși riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială pune într-o 
lumină sumbră agenda pentru dezvoltare 
globală. Eșecul guvernelor de a îndeplini 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului sau de 
a ajunge la un acord privind un angajament real 
și obligatoriu privind schimbările climatice nu se 
limitează la emisfera sudică, ci implică provocări 
foarte reale pentru generațiile actuale și viitoare 
din Europa. Recunoașterea de către conferința 
Rio +20 a sinergiilor dintre sustenabilitate și 
agenda pentru dezvoltare globală a constituit un 
important pas înainte, care a consacrat relațiile 
de interdependență dintre oameni și mediu. 
Noile „Obiective de dezvoltare durabilă”, odată 
definite, vor influența viețile tinerilor din Europa 
și din lume și vor avea ca scop soluționarea 
problemelor legate de sărăcie, educație, sănătate, 
ocuparea forței de muncă și mediu. 

Dezbaterea actuală privind noua Agendă globală 
este, de aceea, esențială pentru tineri. Obiectivul 
Forumului European al Tineretului este de a 
garanta că organizațiile de tineret și tinerii sunt 
priviți ca actori indispensabili atât în ceea ce 
privește dezvoltarea, cât și în punerea în aplicare 
a unei agende globale capabile să asigure 
ameliorarea situației tinerilor în Europa și în lume, 
ținând seama pe deplin de drepturile acestora. 

Sustenabilitatea	la	Evenimentul	european	
pentru	tineret		

EYE a oferit un spațiu pentru ca tinerii să 
discute și să își împărtășească viziunile privind 
dezvoltarea sustenabilă. Printre problemele 
complexe analizate în cadrul dezbaterilor 

s-au numărat producția și utilizarea energiei, 
evaziunea fiscală și instabilitatea piețelor 
financiare, explorându-se, totodată, strategii 
alternative precum cooperativele. Tinerii au 
identificat sustenabilitatea ca una dintre cele 
mai importante probleme care afectează tinerii 
în lume și au lansat către factorii de decizie 
provocarea de a adopta măsuri proactive și 
urgente pentru a contracara catastrofa climatică 
și umană.  

Forumul	 European	al	Tineretului	 și	 noua	
agendă	globală

Forumul European al Tineretului consideră 
următoarele elemente drept esențiale pentru o 
agendă eficace privind dezvoltarea sustenabilă 
după anul 2015:

Un nou angajament ambițios la nivel global 
privind dezvoltarea durabilă.

Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de 
lider în concretizarea unui acord global amplu 
care pune accent pe răspunderea guvernelor 
și cuprinde mecanisme eficace de punere în 
aplicare. Nu pot fi urmate aceleași căi bătătorite 
dacă se dorește să se răspundă cu succes la 
provocările complexe și interconectate din 
domeniul economic, social și al mediului cu 
care lumea se confruntă în prezent și să se 
îndeplinească obiectivul eradicării sărăciei prin 
intermediul dezvoltării durabile. Liderii lumii 
trebuie să schimbe radical abordarea pe care o au 
față de problemele globale în scopul elaborării 
unei agende pentru tineri care să creeze o 
adevărată diferență și să contribuie la crearea 
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Europei și lumii pe care și-doresc. Noua agendă 
trebuie să cuprindă obiective clare și măsurabile 
care cuantifică progresele în direcția eradicării 
sărăciei și realizării dezvoltării durabile până 
în anul 2030. Elaborarea unei astfel de agende 
trebuie să fie bazată pe drepturi, favorabilă 
progresului și universal acceptată și aplicată.

Investițiile de proporții în tineri, actori cheie 
în asigurarea dezvoltării durabile.

Tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani reprezintă 
aproximativ 18 % din populația lumii. Investițiile 
reale în tineri sunt esențiale pentru a le permite 
să își asume un rol decisiv în cadrul agendei 
post-2015. Sunt cruciale investițiile în educația 
de calitate. Până în anul 2030, va trebui să se 
garanteze accesul universal și gratuit la educația 
formală și non-formală la toate nivelurile. 
Educația de calitate este centrată pe persoana 
care învață, favorabilă incluziunii și critică față de 
norme și le oferă tinerilor instrumentele necesare 
pentru a fi cetățeni globali activi. Investițiile în 
locuri de muncă de calitate sunt, deopotrivă, o 
premisă a dezvoltării sustenabile. Până în anul 
2030, trebuie garantate, pentru toți tinerii, locuri 
de muncă decente, care să includă o salarizare 
adecvată și corectă, condiții de muncă sigure, 
reprezentare și protecție socială. 

Cooperarea cu tinerii și organizațiile de 
tineret.

Asigurarea unei participări optime a tinerilor este 
vitală pentru promovarea unei culturi a cetățeniei 
responsabile, proactive și democratice. Tinerii 
trebuie să învețe să își asume responsabilități și 

să participe la procesul de luare a deciziilor în 
domeniul social, politic și economic, luând parte 
activ și la formularea și implementarea politicilor 
și acțiunilor legate de dezvoltare. Organizațiile 
de tineret sunt un partener esențial în 
dezvoltarea de acțiuni sustenabile de participare 
a tinerilor. Este necesar să se recunoască rolul 
lor în responsabilizarea tinerilor prin intermediul 
educației non-formale, ele trebuind să fie 
tratate ca un partener permanent în procesele 
decizionale.

Corturile YO!Village în fața Parlamentului
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Un nou stil de viață 
european

Schimbări semnificative ale modelelor de 
investiții și comerț mondial. 

Pentru a realiza cu adevărat progrese în 
privința dezvoltării durabile, modul în care sunt 
gestionate investițiile și comerțul la nivel mondial 
trebuie să facă obiectul unor schimbări radicale. 
Responsabilizarea și răspunderea trebuie să 
stea în centrul oricărui model adoptat, iar 
comunitatea mondială trebuie să fie ghidată de 
principiul solidarității internaționale Este necesar 
ca actori cheie, precum OIM și OMC, să depună 
eforturi concertate pentru a combate subvențiile 
neloiale, cu efect de denaturare a schimburilor 
comerciale, și pentru a promova comerțul 
echitabil. Este necesar ca, în paralel, să se acorde 
prioritate reglementării și supravegherii mai 
eficiente a sectorului financiar și să se instituie 
sisteme de impozitare echitabile.

Modele de consum și producție în 
schimbare. 

Trebuie să se ia urgent măsuri în ceea ce 
privește modelele de consum și de producție 
nesustenabile. UE are, în mod special, datoria 
de acționa, ea fiind responsabilă pentru o cotă 
disproporționată din consumul la nivel mondial. 
Se impune educarea consumatorilor de urgență. 
Cetățenii trebuie să fie mai conștienți cu privire 
la propriile responsabilități și consecințele 
consumului excesiv de energie și resurse. În 
paralel, trebuie să se acorde prioritate promovării 
alternativelor care asigură o mai mare eficiență 
și o repartizare mai echitabilă a consumului. 
Organizațiile de tineret constituie o resursă cheie 
în acest sens, ele utilizând educația non-formală 
ca un instrument testat și eficace pentru 
schimbare în societate.

Cortul Magic Mirror - spațiu pentru dezbateri aprinse în 
YO!Village
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Nora Langmoen@noralangmoen

Eine wirtschaftliche EU reicht 
nicht aus. Wir brauchen auch eine 

europäische Identität. Dass das 
möglich wäre, hat @EP_YouthE-

vent gezeigt. 

Tim Rieger@timrieger_#

PeterSimon will aus 
der Krise mit einer star-

ken Jugend rausge-
hen. Keine Generation 
darf verloren gehen.

 #spd #EYEstream 

Gregor Voht@gregor_voht
Jetzt im Plenarsaal des Europa-
parlaments. Ideen für Europa 

werden gesammelt. 
#EYE2014 #EYEstream

Caecilia Smekal@csmekal

Gerade präsentation eines 
eu-wahlblogs von österr. 

Schülern gesehen.
 #eye2014 beeindruckend 

Manuel Tarrida@manueltarrida

«Meine Kompetenz ist es 
jung zu sein» 

#EYE2014 #EYEstream 

ofaj@dfjw@ofaj_dfjw

.@marcludwig Engagement ist der 
erste Schritt politisch zu werden!

#OFAJ_DFJW #EYE2014 

Robert Grünberger@r_gruenberger

Danke für diese unglaubli-
che Veranstaltung! :) 

#EYE2014 

 AkilnathanLogeswaran@indogermanican

Stipendiaten treffen @SkaKeller 
beim @EP_YouthEvent im @Euro-

parl_FR! So volksnah, so aktiv! 

#EYE2014 

Dominik Berghofer@dberghofer

Bin jetzt Grüner Abgeordneter 
:P Sitze im #IDEASlab vom 

#EYE2014 - Arbeiten an Visio-
nen für nächste Periode. 

#EP2014

Anna Höß@anna_hoess

#EYE2014 Ein tolles 
Wochenende geht 

zu Ende! Jetzt haben 
unsere EU-Politiker 

wieder gute Ideen zum 
Handeln bekommen! 

KURIER@KURIERat

Party trifft auf Politik: Euro-
päisches Jugendevent 2014 

Sven Maier@sven_maier
Immer noch überwältigt 
von den letzten 3 Tagen 
des #EYE2014 und auch 
insbesondere dem emo-
tionalen Abschlußevent! 

Sinje Matzner@sinjematzner

EP Hémicycle : Endlich 
auf dem Stuhl von Martin 

Schulz 
#EYEstream #EYE2014 

Sven Ringsdorf@svenringsdorf

Die Junge Union und ihre europ. 
Partner sind hier gut vertreten! 
Die Lösung heißt: voneinander 

lernen! 
#EYEstream 

Klaus-Uwe Mitterer@kumitterer

#EYE2014 ist übrigens nicht nur 
in Straßburg, sondern überall, 

wo’s Internet gibt. 

#EYE2014 Tweets
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Jucător global

Jucător global - jucător loial?

Egalitatea	de	gen	și	solidaritatea	
intergenerațională

Problematica sociologică a genului a fost 
evidențiată în cursul unei discuții moderate 
de dna deputat Doris Pack, în cadrul căreia 
s-au dezbătut căile specifice prin care tânăra 
generație ar putea elimina, în viitor, decalajele 
de gen. Sesiunea s-a intitulat „Participare egală a 
generației noastre”; nu a fost o surpriză, însă, să 
se constate că grupul de discuție era format din 
trei femei, iar raportul femei-bărbați în public era 
de circa 4 la 1.

Trebuie să îi implicăm pe bărbați în această 
luptă, a afirmat Paula Nehrer, membră a grupului 
de discuții și reprezentantă a Asociației mondiale 
a ghidelor și cercetașelor.

Totuși, analizând îndeaproape componența 
grupului de 500 de vorbitori din cadrul 
evenimentului - raportul bărbați-femei fiind 
de 2 la 1 - se poate afirma că bărbații au fost 
reprezentați corespunzător și că ar fi poate 
mai relevant să se asigure că femeile pot să 
beneficieze de titulatura de „expert” în cadrul 
unui eveniment european oficial precum EYE.

Ținând cont de populația în curs de îmbătrânire 
a Europei și vârsta medie actuală de 55 de 
ani a deputaților din Parlamentul European, 
participanții și organizatorii au căzut de acord 
cu privire la importanța cultivării unui dialog 

intergenerațional, în special în ceea ce îi privește 
pe factorii de decizie.

Nu vreau să mă refer la vreo frontieră între vârste. 
Totul ține de opiniile personale și culturale, 
a afirmat Sofia Valenti, din Italia, în cursul 
atelierului care a vizat depășirea prejudecăților 
împotriva altor generații.

Conform lui Hu Hao, care s-a născut în China, însă 
locuiește și studiază în Franța, părinții chinezi 
sacrifică totul pentru a-și crește copiii.

Tinerii, însă, nu par să își dea seama de acest 
lucru, a adăugat el.

În schimb, studentul francez Benjamin Ahamada, 
născut în Camerun, a avut o cu totul altă 
experiență: 

Noi nu avem aceeași raport cu persoanele în 
vârstă ca tinerii din Franța. Nu avem stereotipuri 
și niciodată nu îi jignim pe bătrâni. 

Comedie	politică

Este un spectacol neobișnuit - de fapt, nici nu știu 
dacă îl pot numi spectacol. Nu mi se întâmplă ca 
publicul să își noteze lucrurile pe care le spun. 
După mine, de obicei, la ora 11.30 dimineața 
nu prea îți vine să faci glume, a declarat Andy 
Zaltzman, referitor la expunerea sa cu titlul 
„Putem glumi despre orice?” din cadrul EYE.

Deși	nivelul	de	diversitate	 în	 rândul	celor	care	au	 luat	cuvântul	 în	cadrul	EYE	a	 lăsat	
mult	 de	 dorit,	 cel	 al	 activităților	 programului	 a	 fost	 mult	 mai	 satisfăcător;	 au	 fost	
discutate	numeroase	subiecte-cheie,	de	la	dezbateri	de	grup	privind	buna	vecinătate	
și	contribuția	valoroasă	a	Europei	în	lume,	cu	un	accent	special	pe	situația	din	Ucraina,	
până	la	laboratoare	de	idei	axate	pe	valorile	europene	în	secolul	21.
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A fost cu siguranță un spectacol neobișnuit, 
o experiență extrem de interesantă pentru 
publicul format din 100 de tineri europeni care 
au ascultat și râs în cursul a 90 de minute de 
discuții privind scopurile și limitele comediei.

Comedia nu are un scop anume; nu își propune 
să insulte, ci să distreze. Dacă este sau nu 
insultătoare depinde însă de cel care o percepe, 
a explicat artistul comic britanic, care se descrie 
drept un pesimist.

Prezentarea, interpretată simultan în mai multe 
limbi, a încurajat participarea asistenței și i-a 
amuzat pe interpreți, dar, totodată, ea a antrenat 
întrebări serioase despre umor. Există limite ale 
comediei? Poate comedia să fie nocivă când 
se discută probleme ale societății? Membrii 
grupului au fost de acord că tragediile și 
suferințele umane legate de războaiele actuale 
sau din trecut nu sunt teme despre care se 
poate glumi. Unele situații legate de acestea, 
totuși, precum evenimentele politice, pot și 
trebuie să fie vizate de artiștii comici, deoarece 
aceștia, consideră Zaltzman, au o anumită 
responsabilitate în activitatea lor. El a afirmat că 
limita pe care și-o impune este dacă ar putea să 
prezinte mamei sale numărul său umoristic. 

Per ansamblu, publicul a părut să guste comedia 
politică: 

A fost excelent! A fost un amestec de umor și idei 
incisive despre comedie. A fost bine că ne-am 
amuzat. M-a binedispus și abia aștept să vorbesc 
și cu alții despre comedie și cât de departe poți 
merge, a remarcat Daryl Chou din Austria.

Pulsul	realității:	să	ne	punem	în	situația	
altora

În cea de-a doua zi a EYE, YO!Village a fost gazda 
piesei „Valori europene: pulsul realității”, la care au 
fost invitați să participe și să devină „spect-actori” 
30 de participanți la EYE - membri ai publicului 
care acționează și au capacitatea de a schimba 
cursul evenimentelor. 

Activitatea a debutat cu o reprezentație a 
actorilor, înfățișând o orchestră în cursul 
unei repetiții și dificultățile de comunicare 
care surveneau între muzicienii care nu erau 
mulțumiți de unul dintre colegi. Vasya, un băiat 
retras și timid din Belarus, era hărțuit și jignit de 
ceilalți din cauza naționalității lui, piesa arătând 
cum ceilalți ignorau dorința lui de a-și demonstra 
talentul.  Ulterior, spectatorii au fost încurajați să 
schimbe soarta protagonistului și să își imagineze 
cum s-ar apăra de intimidări dacă ar fi în situația 
lui Vasya. Același spectacol a fost pus în scenă 
din nou, iar în noua versiune privitorii puteau să 
oprească piesa în orice moment, să îl înlocuiască 
pe Vasya și să joace în locul său. Cel puțin cinci 
dintre participanți au jucat rolul protagonistului, 
iar strategiile la care au recurs pentru a răspunde 
hărțuirii au variat de la glume până la flatarea 
agresorilor. Unii dintre participanții la EYE au 
declarat că au fost victime ale discriminării în 
trecut și că piesa le-a arătat moduri alternative 
de a reacționa, altele decât agresivitatea verbală. 

Jucător global

Comedianul politic Andy Zaltzmann
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Drepturile	omului,	libertatea	de	
exprimare	și	infracțiunile	motivate	de	ură

În pofida faptului că, într-o anumită măsură, 
conceptul de „valori europene” se suprapunea 
cu alte teme, el a servit la evidențierea unor 
probleme precum discursul de incitare la ură și 
comportamentul agresiv pe internet, oferind 
participanților ocazia de a discuta atât despre 
reglementările și politicile referitoare la internet 
instituite de UE, cât și despre modalități de 
sensibilizare, de exemplu inițiative precum 
campania „No hate speech” („Nu discursului de 
incitare la ură”) a Consiliului Europei.

Parlamentul European și-a stabilit ca obiectiv 
să promoveze cauza drepturilor omului în 
întreaga lume, să apere minoritățile și să cultive 
valorile democratice (cu un accent deosebit pe 
libertatea de informare și libertatea presei). În 
contextul revoluției mijloacelor de comunicare 
digitale, situația este tot mai volatilă în prezent; 
se dezvoltă noi metode de restrângere a libertății 
de gândire, dar și noi căi de evitare a acestor 
restricții. 

Chiar în interiorul UE există multe forme de 
legislație care reglementează libertatea de 
exprimare; în unele țări, libertatea presei este 

extrem de limitată, iar jurnaliștii trebuie să se 
autocenzureze, însă situația este mult mai gravă 
în afara UE.

Olivier Basille, din partea organizației Reporteri 
fără frontiere, s-a referit la importanța mijloacelor 
de comunicare noi și a platformelor sociale în 
realizarea de reportaje în zonele de conflict, 
raportându-se la datele statistice din clasamentul 
privind libertatea presei la nivel mondial pentru 
anul 2014, elaborat de organizația pe care o 
reprezintă, care indică faptul că 17 jurnaliști și 
10 cetățeni ai internetului au fost uciși de la 
începutul anului; alți 174 de jurnaliști și 166 de 
cetățeni ai internetului au fost încarcerați. Acest 
clasament, publicat anual, măsoară gradul de 
libertate de informare în 180 de țări. El reflectă 
în ce măsură beneficiază de libertate jurnaliștii, 
agențiile de știri și cetățenii internetului în fiecare 
țară și eforturile autorităților pentru a garanta 
respectarea acestei libertăți. 

Deși toate aceste incidente s-au produs în afara 
Uniunii Europene, Basille a subliniat că nu este 
întotdeauna necesar să privim în afara Europei 
pentru a identifica încălcări ale drepturilor 
omului legate de libertatea presei; de altfel, mai 
mult de jumătate dintre țările UE se situează la 
mijlocul clasamentului. 

Rusia	și	Uniunea	Europeană

O temă recurentă a discuțiilor privind libertatea 
de exprimare și securitatea pe internet a fost 
protecția denunțătorilor. După cum a afirmat 
Oliver Basille:

În Europa și în politica europeană se resimte în 
mod cert o lipsă a curajului civic. În acest caz, 
Rusia a fost cea care a avut curaj - noi nu am 
fost în stare să acordăm protecție unui om care a 
dezvăluit că suntem cu toții spionați.

Vorbind despre experiența discriminării – Biblioteca Vie 
organizată de Consiliul Europei
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Asistența, formată din mai multe sute de tineri, 
și-a manifestat aprobarea prin aplauze îndelungi. 

În Rusia, situația este deosebit de grea pentru 
presă. Chirill Koroteev, membru al organizației 
„Memorial” din Rusia, laureată a Premiului 
Sakharov în 2009, a explicat că, în urma dezvoltării 
rapide a internetului, a devenit tot mai dificil 
pentru guvernul rus să blocheze informațiile din 
mediul online; prin urmare, acesta schimbă pur 
și simplu structura instituțiilor media. Situația 
homosexualilor din Rusia este critică în prezent, 
după cum a subliniat o tânără din public. Nici 
măcar poliția nu îi protejează de persecuții. 

Lipsa de scrupule a poliției este, probabil, una 
dintre cele mai mari probleme cu care Rusia se 
confruntă astăzi, a afirmat Chirill Koroteev. 

Multiculturalismul	și	vântul	populismului	

Pe lângă imigrație, a fost discutată și „partea 
negativă a globalizării”, cu un accent deosebit pe 
traficul de ființe umane. În cadrul unui laborator 
de idei, 40 de participanți au fost invitați să 
propună idei și soluții inovatoare pentru crearea 
unei Europe mai bune. Una dintre idei a fost 
crearea de puncte europene de întâlnire, nu 
doar pentru cetățenii tineri și mobili care pot să 
se deplaseze pe tot teritoriul Europei, ci și pentru 
persoanele vârstnice și grupurile sociale excluse 
din sfera publică europeană. Cea mai populară 
propunere a vizat introducerea unui salariu 
minim în toate țările UE și a învățământului 
gratuit pentru toți. Opiniile au fost împărțite la 
finalul sesiunii:

Robin van Leijen, 28 de ani, din Țările de Jos, a 
afirmat că, în opinia sa, în viitor accentul trebuie 
să fie pus pe multiculturalism:

Acesta trebuie văzut ca o oportunitate, nu ca o 
amenințare.

Referitor la multiculturalism și vântul 
populismului resimțit în Europa, unii participanți 
la EYE au discutat și situația actuală a imigranților 
în UE, atât în ceea ce privește traficul de ființe 
umane, cât și poziția persoanelor care își părăsesc 
locurile natale în căutarea unei vieți mai bune în 
Europa.

Cred că dezbaterea a fost interesantă: fiind din 
Italia și locuind aproape de Lampedusa, sunt 
foarte conștientă de această situație și o observ 
în fiecare zi, a afirmat Sofia Valenti, ea adăugând: 

Statele membre nu pot rezolva situația pe cont 
propriu. Europa trebuie să acționeze unitar, 
iar UE trebuie să investească mult mai mult în 
asistența umanitară. 

Jucător global



53Idei pentru o Europă mai bună – Raportul EYE 2014 53Ideen für ein besseres Europa – Der EYE2014 Bericht

Idei neconvenționale - Sustenabilitate

Implicare:
Cultivarea unui dialog intergenerațional care să îi implice pe tineri - în special în raport cu factorii decizionali, de exemplu prin organizarea periodică a unor evenimente ca EYE 2014, inclusiv la nivelul regiunilor.

Europa pentru oameni: Ne dorim ca în UE oamenii 
să fie mai importanți decât băncile și afacerile.

Împotriva urii:
 Trebuie vizată originea infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBT în scopul reducerii efective a manifestărilor de ură împotriva 

minorităților.

Nu fortăreței Europa! Europa trebuie să respecte drepturile omului la efectuarea controalelor la frontieră. Principiile solidarității, etica și responsabilitatea comună de a-i primi pe refugiați trebuie să fie consolidate.

Un clasament al democrației: 
Parlamentul European ar trebui să publice un clasament anual privind democrația în statele europene, iar acele state care se situează sub un anumit nivel ar trebui să își justifice politicile în fața Parlamentului European. Dacă nu vor reuși să-și dovedească utilitatea în fața Parlamentului, transferurile financiare ar trebui să fie blocate. Parlamentul European ar trebui să dobândească dreptul de a suspenda calitatea de membru al UE a unei țări dacă aceasta încalcă valori fundamentale europene.

Schimburi și experiență: 

Câteva idei: 1) Întâlniri transfrontaliere cu 

profil gastronomic finanțate de UE: cetățeni 

din două țări sunt transportați la granița 

comună, unde se întâlnesc și își oferă 

preparate culinare de casă și băuturi locale, 

având astfel prilejul de a se cunoaște; 2) 

Schimburi europene obligatorii pentru tineri, 

oferindu-le acestora șansa să cunoască o 

altă parte a Europei și, pe termen lung, să 

lege prietenii pe tot continentul; 3) Crearea 

de puncte europene de întâlnire, nu doar 

pentru cetățenii tineri și mobili care pot 

să se deplaseze pe tot teritoriul Europei, ci 

și pentru persoanele vârstnice și grupurile 

sociale excluse din sfera publică europeană.

Egalitatea: 
Promovarea egalității de gen la toate nivelurile societății, accesul egal la educație și locuri de muncă, indiferent de sex, gen, profilul 

religios sau etnic.

Educația:

Învățământ gratuit pentru 

toți, inclusiv la nivel universitar. 

Introducerea unei materii intitulate 

„Europa astăzi” despre istoria, valorile, 

drepturile omului și limbile europene 

în scopul cultivării unei conștiințe 

comune a valorilor împărtășite de noi 

și al creării unei identități europene. 

UE ar trebui, de asemenea, să sprijine 

un sistem de educație online pe teme 

politice și civice, la care să aibă acces 

toate școlile și universitățile.

Impozitarea responsabilă:

 Impunerea de taxe ridicate 

pentru produsele care nu 

respectă drepturile lucrătorilor 

sau normele de mediu.

Protejarea valorilor:

 Europa are nevoie de un cod de 

conduită solid pentru derularea 

schimburilor cu țări terțe, în 

special cu cele care au o reputație 

îndoielnică în ceea ce privește buna 

guvernanță și drepturile omului. 

Această măsură ar trebui să vizeze 

în special exporturile de armament. 

Mai mult, instituțiile UE trebuie să 

blocheze cooperarea cu regimurile 

dictatoriale (respectiv, acordurile 

comerciale), indiferent dacă sunt 

parteneri economici strategici.
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Participarea, incluziunea și drepturile tinerilor: 
Comentariul	Forumului	European	al	Tineretului	

În vremuri de criză se exprimă mai intens 
îndoielile privind valorile UE - ce ar trebui UE să 
facă și să nu facă și cum ar trebui să procedeze? 
Ar trebui oare ca UE să se concentreze pe 
domeniile în care s-a dovedit că are succes 
sau să facă ceea ce este cel mai benefic pentru 
majoritatea populației? Cum poate UE să se 
asigure că acțiunile sale nu au efecte adverse 
neprevăzute asupra cetățenilor săi, în special a 
generației următoare - tinerii cetățeni?

Forumul Tineretului apreciază că, în goana 
spre ieșirea din criză, UE i-a lăsat în urmă pe 
tineri, rezultatul fiind că drepturile acestora 
sunt desconsiderate. Tinerilor li se spune că 
au răspunderea de a ieși din criză pe cont 
propriu, de exemplu, prin stagii neplătite și 
formări costisitoare. Aceasta ar însemna nu doar 
riscul unei generații de tineri pierdute, ci și ca 
această generație să își piardă orice speranță în 
viitor și să provină preponderent din grupurile 
dezavantajate socio-economic în prezent, 
adâncind și mult discrepanțele existente. 

Totuși, este clar că problemele de la nivel 
european, precum siguranța locurilor de muncă 
și șomajul, necesită soluții la nivel european. În 
prezent, drepturile tinerilor din Europa pot fi 
protejate cel mai bine printr-o acțiune la nivel 
european. 

Valorile	europene	la	EYE

Pentru a garanta că nu va exista o generație 
pierdută în viitor și că Europa rămâne fidelă 
valorilor sale, Forumul Tineretului consideră că 
UE trebuie să facă un pas pozitiv înainte pentru 
a asigura respectarea drepturilor tinerilor săi 
cetățeni. Această poziție a fost reflectată în 

discuțiile din cadrul EYE - de exemplu, într-o 
discuție organizată de Consiliul tineretului din 
Republica Cehă privind diversele fațete ale 
participării și o dezbatere privind implementarea 
unui sistem de cote pentru tineri în UE. Forumul 
Tineretului s-a concentrat, de asemenea, pe 
discriminările multiple cu care se confruntă tinerii 
- de pildă, tinerii homosexuali, cu dizabilități, 
dezavantajați socioeconomic etc. 

Forumul	European	al	Tineretului	și	
valorile	europene

Nu va fi ușor să se garanteze că UE rămâne fidelă 
valorilor sale și asigură respectarea drepturilor 
generației următoare. Aceasta va impune o 
schimbare de perspectivă asupra modului 
în care UE acționează și o reflecție privind 
consecințele acestor acțiuni de la o generație la 
alta. De exemplu, va fi necesar ca UE să garanteze 
că vocile tinerilor săi cetățeni sunt ascultate în 
procesul de elaborare a politicilor și legislației 
care îi vizează. Aceasta va implica o democrație 
mai directă și mai puțin un sistem decizional 
orientat de sus în jos. Va însemna mai multe 
investiții în prezentul tinerilor pentru a asigura 
un viitor în care fiecare are șansa de a-și valorifica 
potențialul:

Investiții în tineret 

Forumul European al Tineretului consideră 
că UE ar trebui să își concentreze resursele 
pe susținerea creșterii economice durabile și 
a coeziunii sociale care plasează persoanele 
umane și nevoile lor în centrul deciziilor vizând 
tinerii și organizațiile lor. Noua UE va trebui să 
se axeze pe inovare, coeziune și tineret. În mod 
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specific, sunt necesare investiții în educație de 
calitate, combaterea șomajului în rândul tinerilor, 
orientarea tinerilor către locuri de muncă 
ecologice și sprijinirea tinerilor întreprinzători.

Un buget echilibrat axat pe creștere 
economică

Statele membre ar trebui să facă eforturi pentru 
atingerea echilibrului bugetar pe termen mediu 
și lung, fără a submina statul social, pentru a 
evita situația în care generația actuală de tineri 
este împovărată de plata în viitor a datoriilor 
acumulate în prezent.

Participarea tinerilor

UE poate respecta efectiv drepturile tinerilor prin 
garantarea participării acestora la elaborarea 
deciziilor privind politicile care îi afectează - 
conform principiului „nimic despre noi fără noi”. 
UE trebuia deja să fi adoptat măsuri concrete 
pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute 
de Tratatul de Lisabona de a încuraja participarea 
tinerilor la viața democratică a Europei. Printre 
altele, facem un apel la statele membre ale UE să 
reducă vârsta de votare la 16 ani în toate alegerile, 
inclusiv alegerile europene. De asemenea, 
partidele politice ar trebui să fie încurajate să 
aibă mai mulți candidați tineri la alegeri.

Recunoașterea Forumului European al 
Tineretului 

Ca platformă a organizațiilor de tineret din 
Europa, Forumul European al Tineretului este 
recunoscut ca partener cheie de toate instituțiile 
UE (inclusiv Parlamentul) și ar trebui ca această 
poziție să devină chiar mai clară, iar Forumul 

să mențină un dialog deschis, transparent și 
periodic cu aceste instituții privind politicile și 
măsurile care afectează tineretul.

Democrație mai directă

Pentru a asigura implicarea mai directă a 
cetățenilor europeni, Forumul European 
al Tineretului susține introducerea de liste 
electorale transnaționale la alegerile pentru 
Parlamentul European.

Aceste idei nu sunt susținute doar de Forumul 
Tineretului și membrii acestuia și de organizațiile 
de tineret din întreaga Europă. 240 de candidați 
la alegerile pentru Parlamentul European și 85 de 
deputați aleși din toate grupurile politice și țările 
și-au manifestat susținerea pentru multe din 
aceste idei în cadrul campaniei LoveYouthFuture.

Concert organizat în Piața Kleber
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250 de voluntari din Strasbourg au dat o mână de ajutor în timpul EYE
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Ideile de astăzi sunt acțiunile de mâine:  
tineri pentru o Europă mai bună

Spre	 finalul	 Evenimentului	 european	 pentru	 tineret,	 setul	 de	 idei	 pentru	 o	 Europă	
mai	 bună	 a	 fost	 prezentat	 de	 raportori	 în	 cursul	 ședinței	 de	 închidere	 în	 hemiciclul	
Parlamentului	 European	 și	 înmânat	 dnei	 deputat	 Doris	 Pack,	 președinta	 Comisiei	
pentru	cultură	și	educație	și	reprezentanta	Parlamentului	European.	

Chiar și după acest sfârșit de săptămână intens, 
plin de discuții și dezbateri, jocuri de roluri, 
reprezentații culturale și sportive live, fără a 
uita concertele și petrecerile organizate seara, 
duminică dimineață hemiciclul a fost plin de 
participanți interesați să asculte și să comenteze 
ideile care fuseseră propuse și concluziile la 
care se ajunsese în cele două zile precedente. 
Astfel, „închiderea oficială” a evenimentului s-a 
transformat în încă o dezbatere, oferind multe 
subiecte de reflecție și prilejuind noi discuții.

Zece raportori au prezentat principalele 
idei referitoare la cele cinci teme ale EYE, iar 
publicului i s-a acordat șansa să împărtășească 
propriile gânduri și sugestii.

Johanna Nyman, din partea Forumului European 
al Tineretului, a prezentat ideile pentru o Europă 
mai bună în domeniul șomajului în rândul 
tinerilor, concentrându-se pe responsabilitatea 
UE de a acționa în această privință:

Politicile UE ar trebui să se axeze pe crearea de 
locuri de muncă de calitate pentru tineri. Avem 
nevoie de un „Nou Acord” în Europa, este necesar 
să investim în tineri și să creăm un nou contract 
social. Garanția europeană pentru tineret 
poate reprezenta o soluție la șomajul în rândul 
tinerilor, însă este necesar să se aloce mai multe 
resurse; tinerii europeni trebuie să fie implicați în 
planificare, implementare și evaluare. Mesajul 
cel mai puternic pe care dorim să îl comunicăm 

este că șomajul în rândul tinerilor nu poate fi 
privit pus pe seama tinerilor, el fiind o problemă 
pentru întreaga societate. Avem nevoie să vedem 
rezultate acum, a afirmat ea. 

Jean-Francois Gerard, reprezentant al ARTE, a 
oferit câteva idei referitoare la Revoluția digitală și 
a menționat că participanții la EYE au manifestat 
un interes considerabil față de oportunitățile 
tot mai mari pe care le oferă societatea 
informațională. Prima idee a fost crearea unui 
indicator privind piratarea programelor: o mică 
fereastră care va informa utilizatorul, în momentul 
încărcării sau descărcării unui fișier, dacă riscă o 
încălcare a legislației privind drepturile de autor. 
A doua idee a fost crearea unui program antivirus 
european: țările ar utiliza aceeași tehnologie și 
cunoștințe în scopul creării unui unic program 
antivirus accesibil, protejându-i astfel pe 
cetățenii europeni de viruși și programe-spion. A 
treia idee a vizat dezvoltarea democrației digitale 
pentru a le permite cetățenilor să voteze online. 

Ada Reichhart a avansat câteva idei privind 
sustenabilitatea în UE, pe baza experienței 
dobândite în cadrul primăriei orașului 
Strasbourg. Ea a evidențiat că actuala criză 
privind mediul este o problemă socială, însă nu 
trebuie să devină și una economică. 

Fazit
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Pentru o Europă mai bună este necesar să 
ne schimbăm comportamentul de zi cu zi, 
să reducem cererea de energie, să regândim 
sistemul de producție și consum, să investim în 
cercetarea privind energia din surse regenerabile 
și, astfel, să ne angajăm în realizarea tranziției 
energetice.

Referitor la viitorul Europei, Paul Girard, 
reprezentant al Institutului de studii politice din 
Strasbourg și al Școlii naționale de administrație 
din Franța (IEP/ENA), a remarcat că este esențial 
să creștem nivelul de sensibilizare în rândul 
cetățenilor europeni de toate vârstele cu privire 
la riscurile comunicării datelor personale pe 
internet. Totodată, el a făcut un apel pentru 
instituirea unui sistem electoral european 
uniform și a unei piețe comune a energiei 
pentru a evita dependența de state din afara 
UE, precum Rusia, care ar putea exercita presiuni 
asupra statelor membre UE.

László Földi, din partea Consiliului Europei, 
a împărtășit reflecțiile și ideile sale pentru 
o Europă mai bună sub egida valorilor 
europene, concentrându-se pe următoarele 
teme: identitatea europeană, Europa în lume, 
provocările pentru Europa, drepturile omului, 
libertatea de exprimare, discursul de incitare 
la ură, implicarea tineretului și oportunitățile 
pentru tineri. 

Europenii trebuie să reevalueze ceea ce 
înseamnă a fi european în secolul 21; Uniunea 
este un bastion al drepturilor omului și valorilor 
democratice și, ca atare, este o destinație pentru 
migranți, refugiați și persoanele în căutare de 
azil. Este însă și un spațiu în care naționalismul, 
extremismul și intoleranța cunosc un reviriment 
în prezent. 

Cei doi moderatori, Katarzyna Mortoń, din partea 
European Youth Press, și Peter Matjašič, din partea 
Forumului European al Tineretului, i-au invitat 

pe participanți să scrie propriile idei pentru o 
Europă mai bună și să le depună în „cutia cu idei” 
amplasată în exteriorul YO!Village. Aceste idei vor 
fi prezentate în cadrul unei expoziții temporare la 
Casa Istoriei Europene.

În primele ore ale după-amiezii, pe măsură ce 
participanții plecau spre casă, multe întrebări 
erau fără răspuns: De ce atât de mulți deputați în 
Parlamentul European și-au anulat participarea 
la grupurile de discuții? Unde a fost Președintele 
Parlamentului European, Martin Schulz? Unde 
era diversitatea Uniunii Europene - un concept 
explorat în atât de multe activități, însă care nu 
s-a reflectat mereu în rândul vorbitorilor? La 
capătul a trei zile de discuții entuziaste, era clar că 
tinerii participanți doreau să se implice în politica 
europeană și că, deși cei aproape 5  500 de 
participanți au formulat, în cursul evenimentului, 
multe idei excelente pentru o Europă mai bună, 
este acum rândul deputaților aleși în Parlamentul 
European să le pună în practică. 

Fazit

Cutia cu idei se umple de propuneri pentru o Europă mai bună
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5 380 numărul total al participanților la EYE 

5 135 participanți din UE

92 participanți din țări candidate 

153 participanți din țări din afara UE 

600 tineri participanți la Euroscola

10 000 participanți la YO!Fest (inclusiv la concert și petrecere)

± 500 vorbitori, moderatori și facilitatori 

250 de voluntari

Peste 200 de activități cu diverse formate

14 000 tweets cu hashtagul EYE2014 pe durata a trei zile

Naționalitatea participanților Vârsta participanților

EYE în date și cifre

	  

Group leaders 18+
Participants 16-17

Participants 18-30

14% 15%

71%

Particpants
Age

Vârsta 

participanților

Participanți	de	16-17	ani
Participanți	18-30	de	ani
Lideri	de	grup:	18	ani	+



Pagina web EYE
http://www.eye2014.eu
EYE pe Facebook
http://epfacebook.eu/eye2014

EYE pe Twitter
https://twitter.com/EP_YouthEvent
#EYE2014
Vizionați activitățile transmise pe web

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/streaming.html

Mulțumim tuturor partenerilor oficiali ai EYE2014!

Raport elaborat de Presa europeană de tineret
Cu comentarii ale Forumului European al tineretului, iunie 2014

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES


