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Wprowadzenie

10 marca 2021 r. przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego David Sassoli, reprezentujący 
Radę UE premier Portugalii António Costa oraz 
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen podpisali wspólną deklarację 
o Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich 
zobowiązanie było proste: umożliwić wszystkim 
Europejczykom – dzięki oddolnemu, skupionemu 
na nich przedsięwzięciu – wyrażenie oczekiwań 
względem Unii Europejskiej i odegranie większej 
roli w kształtowaniu przyszłości Unii. Samo 
zadanie tymczasem było bardzo złożone: po 
raz pierwszy zorganizować ponadnarodowe, 
wielojęzyczne i międzyinstytucjonalne działanie 
z zakresu demokracji deliberatywnej i włączyć 
w nie tysiące obywateli UE, polityków, partnerów 
społecznych, przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i kluczowych interesariuszy, 
zgodnie z art. 16 regulaminu konferencji.

9 maja 2022 r., po kilku miesiącach intensywnych 
obrad, konferencja zakończyła prace 
i przedstawia trzem instytucjom UE sprawozdanie 
końcowe zawierające 49 propozycji. Propozycje 
te są odzwierciedleniem oczekiwań obywateli 
UE w ramach dziewięciu tematów: silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie; edukacja, kultura, młodzież 
i sport; transformacja cyfrowa; demokracja 
europejska; wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo; zmiana klimatu i środowisko; 
zdrowie; UE w świecie oraz migracja. Wszystkie 
one zostały zaprezentowane w niniejszym 
sprawozdaniu końcowym, które ma również 
dać ogląd różnorodnych działań podjętych 
w ramach wyjątkowego procesu, którym była 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

Konferencja – odbywająca się pod kierunkiem 
współprzewodniczących Guya Verhofstadta 
z Parlamentu Europejskiego, Any Pauli Zacarias, 
Gašpera Dovžana i Clémenta Beaune’a z Rady 
UE i Dubravki Šuicy z Komisji Europejskiej 
oraz pod nadzorem zarządu (gromadzącego 
w równej liczbie przedstawicieli trzech instytucji 
oraz obserwatorów z ramienia kluczowych 
interesariuszy) – była bezprecedensową praktyką 
ponadnarodowej demokracji deliberatywnej. 
Miała również historyczne znaczenie w obliczu 
pandemii COVID-19 i rosyjskiej agresji na 
Ukrainę. Na Konferencję w sprawie przyszłości 
Europy złożyły się: utworzenie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej przeznaczonej na wpisy 
obywateli w 24 językach UE, a także organizacja 
czterech europejskich paneli obywatelskich, 
sześciu krajowych paneli obywatelskich, 
tysięcy wydarzeń krajowych i lokalnych oraz 
siedmiu sesji plenarnych. Konferencja dowiodła 
nadzwyczajnej determinacji instytucji UE, państw 
członkowskich, ale przede wszystkim obywateli 
UE, by przeprowadzić debatę nad wyzwaniami 
i priorytetami Unii Europejskiej i zastosować nowe 
podejście w ramach projektu europejskiego.

Ale to jedynie początek. W myśl deklaracji 
będącej podstawą konferencji trzy instytucje – 
każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie 
z traktatami – szybko przeanalizują teraz, 
jak skutecznie zastosować się do wniosków 
zawartych w niniejszym sprawozdaniu. 
Zobowiązanie trzech instytucji w tym zakresie jest 
nie do przecenienia.
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I .  
Struktura 
konferencji
Konferencja w sprawie przyszłości EuropyI była 
oryginalnym i innowacyjnym przedsięwzięciem, 
otwierającym nową przestrzeń do debaty 
z obywatelami na temat wyzwań i priorytetów 
Europy. Miała zwiększyć demokratyczną 
legitymację projektu europejskiego i podtrzymać 
poparcie obywateli dla wspólnych celów 
i wartości. Była działaniem ogólnospołecznym, 
ukierunkowanym na obywateli, dzięki któremu 
Europejczycy mogli wyrazić swoje oczekiwania 
względem Unii Europejskiej. To wspólne 
przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji Europejskiej, działających jako 
równoprawni partnerzy wraz z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

I https://futureu.europa.eu/

https://futureu.europa.eu/
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1. Wspólna deklaracja

II https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4604/Conference_Charter_pl.pdf

10 marca 2021 r. ówczesny przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier 
Portugalii António Costa (w imieniu Rady UE) 
oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen podpisali wspólną deklarację 
o Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 
Utorowała ona drogę bezprecedensowemu, 
otwartemu i pluralistycznemu europejskiemu 
przedsięwzięciu demokratycznemu, w centrum 
uwagi stawiającemu obywateli.

Konferencja miała podlegać przewodniczącym 
trzech instytucji, pełniącym funkcję wspólnego 
przewodnictwa. Wspierał ich zarząd, któremu 
współprzewodniczyli członkowie z każdej z trzech 
instytucji UE.

W myśl wspólnej deklaracji powstała następująca 
struktura:

 J Zarząd, który nadzorował organizację 
konferencji. Był on złożony z przedstawicieli 
trzech instytucji (po trzech członków 
i czterech obserwatorów) oraz 
z obserwatorów reprezentujących grupę 
trzech prezydencji w ramach Konferencji 
Komisji Parlamentarnych do Spraw 
Europejskich (COSAC). Obserwatorami byli 
także przedstawiciele Komitetu Regionów, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i partnerów społecznych.

 J Wspólny sekretariat, który reprezentował 
w równym stopniu trzy instytucje i pomagał 
w pracach zarządowi. Zespół ten – kierowany 
wspólnie przez trzy instytucje – nadzorował 
organizację i przygotowanie posiedzeń 
zarządu, sesji plenarnych i europejskich 
paneli obywatelskich. We współpracy 
z usługodawcami odpowiadał za zarządzanie 
wielojęzyczną platformą cyfrową i za 
opracowywanie sprawozdań z kolejnych 
etapów procesu. Wyjątkowa struktura 
zespołu sprzyjała stałej kolegialności prac 
i zapewniała ogólną synergię i efektywność.

 J Sesje plenarne (więcej w rozdziale III), które 
służyły dyskusjom nad pogrupowanymi 
tematycznie zaleceniami krajowych 
i europejskich paneli obywatelskich – 
z pełnym poszanowaniem wartości UE i Karty 
konferencjiII, bez z góry określonego wyniku 
i bez ograniczania się do z góry określonych 
dziedzin polityki. W stosownym przypadku 
omawiany był też materiał z wielojęzycznej 
platformy cyfrowej. Do przygotowywania 
debat i propozycji plenarnych powstało 
dziewięć tematycznych grup roboczych.

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4604/Conference_Charter_pl.pdf
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2. Regulamin 
9 maja 2021 r. zarząd zatwierdził regulamin 
konferencji, opracowany zgodnie ze wspólną 
deklaracją i ustanawiający podstawy i zasady 
konferencji.

Regulamin określał ramy prac różnych struktur 
konferencji i ich wzajemne relacje.

3. Wydarzenia 
organizowane w ramach 
konferencji
W myśl wspólnej deklaracji każde państwo 
członkowskie UE i każda instytucja UE mogły 
organizować wydarzenia pod patronatem 
konferencji – zgodnie ze specyfiką krajową lub 
instytucjonalną – oraz w inny sposób przyczyniać 
się do konferencji (więcej w rozdziale II.C).

Instytucje i organy UE, państwa członkowskie, 
władze regionalne i lokalne, zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie, partnerzy 
społeczni i obywatele zostali więc poproszeni 
o zorganizowanie różnorodnych wydarzeń w całej 
Europie – we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim i interesariuszami szczebla 
europejskiego, krajowego, regionalnego 
i lokalnego – i o przedstawianie efektów tych 
wydarzeń na platformie cyfrowej. Wydarzeń takich 
odbyło się kilka tysięcy. Wzięło w nich udział ok. 
650 tys. osób.

4. Wielojęzyczna 
platforma cyfrowa
W myśl wspólnej deklaracji utworzona została 
wielojęzyczna platforma cyfrowa (więcej 
w rozdziale II.A), która miała służyć obywatelom 
do dzielenia się pomysłami i do zamieszczania 
materiałów. Była ona głównym miejscem 
gromadzenia wpisów obywateli i informacji 
o etapach konferencji i służyła jako interaktywne 
narzędzie udostępniania i omawiania pomysłów 
oraz wyników licznych wydarzeń organizowanych 
pod patronatem konferencji. Platforma zaczęła 
działać 19 kwietnia 2021 r. Pojawiło się na niej 
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ponad 17 tys. pomysłów. W trakcie konferencji 
powstawały sprawozdania streszczające wpisy 
z platformy.

Zebrane wpisy zostały uwzględnione przez 
europejskie panele obywatelskie i omówione 
podczas sesji plenarnych.

5. Europejskie panele 
obywatelskie
W myśl wspólnej deklaracji centralną i szczególnie 
innowacyjną cechą Konferencji były europejskie 
panele obywatelskie (więcej w rozdziale II.B), 
które miały zająć się najważniejszymi tematami 
konferencji.

800 losowo wybranych obywateli, 
reprezentujących społeczno-geograficzny przekrój 
UE, podzielonych na cztery panele po 200 osób, 
spotkało się na trzech sesjach dyskusyjnych. 
Paneliści opracowali zalecenia, które stały 
się materiałem do dalszych prac konferencji, 
zwłaszcza sesji plenarnych.

Współprzewodniczący zarządu wspólnie określili 
praktyczne zasady organizacji europejskich 
paneli obywatelskich – zgodnie z regulaminem 
i ze wspólną deklaracją – i z wyprzedzeniem 
poinformowali o nich zarząd.

Zarząd był regularnie informowany o tworzeniu 
i organizacji europejskich paneli obywatelskich.

III  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www.oecd.org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

6. Krajowe panele 
obywatelskie
W myśl wspólnej deklaracji państwa członkowskie 
mogły organizować panele krajowe. Aby pomóc 
państwom członkowskim, które chciały to zrobić, 
26 maja 2021 r. współprzewodniczący zatwierdzili 
i przedstawili zarządowi wytyczne, zakładające 
że panele krajowe będą organizowane według 
tych samych zasad co panele europejskie. 
W wytycznych znalazły się zasady konstruktywnej 
debaty, oparte na zasadach OECDIII. Każde 
państwo członkowskie mogło samo zdecydować, 
czy zorganizuje krajowy panel obywatelski. 
Zorganizowało go ogółem sześć państw 
członkowskich (Belgia, Francja, Holandia, Litwa, 
Niemcy i Włochy).

W myśl wspólnej deklaracji zalecenia krajowych 
paneli obywatelskich zostały przedstawione 
i omówione na sesjach plenarnych wraz 
z zaleceniami europejskich paneli obywatelskich.

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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II.  
Wkład obywateli 
w konferencję
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(A) Wielojęzyczna platforma cyfrowa

Wielojęzyczna platforma cyfrowa została 
uruchomiona 19 kwietnia 2021 r. i służyła jako 
ośrodek informacji o konferencji. To dzięki niej 
udział w konferencji mogli wziąć wszyscy chętni: 
obywatele z UE i spoza UE, społeczeństwo 
obywatelskie, partnerzy społeczni i różni inni 
interesariusze.

Platforma powstała specjalnie z myślą 
o konferencji, a przy jej budowie użyto 
europejskiego otwartego oprogramowania 
Decidim, przeznaczonego do 
interakcji z obywatelami. Była pionierska 
na szczeblu europejskim, ale i globalnym 
pod względem skali, interaktywności 
i wielojęzyczności. Wszystkie wpisy były 
dostępne w 24 językach urzędowych UE 
dzięki tłumaczeniu maszynowemu. Debata 
dotyczyła dziesięciu tematów: „Zmiana klimatu 
i środowisko”, „Zdrowie”, „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie”, „UE 
w świecie”, „Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo”, „Transformacja cyfrowa”, 
„Demokracja europejska”, „Migracja”, „Edukacja, 
kultura, młodzież i sport” i „Inne pomysły”.

Wpisy na platformie przybierały różną formę.

Każdy mógł podzielić się pomysłem na jeden 
z dziesięciu tematów. Można było również 
komentować pomysły innych. Platforma była 
więc miejscem prawdziwej ogólnoeuropejskiej 
debaty między obywatelami. Użytkownicy mogli 
także popierać pomysły innych osób.

Innym ważnym sposobem współudziału 
w konferencji było organizowanie wydarzeń 
(wirtualnych, fizycznych lub hybrydowych), 
anonsowanie ich na platformie, referowanie 
ich wyników i łączenie ich z pomysłami. Na 
platformie udostępnione zostały przewodniki 
i materiały informacyjne dla organizatorów, 
pomocne w dbaniu o partycypacyjność 
i inkluzywność wydarzeń.

Platforma okazała się kluczowa dla 
przejrzystości całego procesu i dla dostępu do 
informacji. Była miejscem, w którym można było 
znaleźć informacje o samej konferencji  (sesjach 
plenarnych i grupach roboczych sesji plenarnej, 
europejskich panelach obywatelskich, panelach 
i wydarzeniach krajowych oraz zarządzie). Na 
platformie transmitowane były debaty plenarne 

i posiedzenia grup roboczych oraz sesje plenarne 
europejskich paneli obywatelskich. Wszystkie te 
informacje pozostaną dostępne na platformie.

W trakcie konferencji platforma była w miarę 
możliwości stale ulepszana, np. za pomocą 
nowych funkcji lub materiałów wizualnych. 
Z czasem stała się również bardziej dostępna dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie wpisy zamieszczone na platformie 
były publicznie dostępne, podobnie jak otwarte 
pliki danych związane z platformą, co zapewniło 
pełną przejrzystość. Aby ułatwić gromadzenie 
i analizę wpisów, Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji opracowało narzędzie do automatycznej 
analizy tekstu i platformę analityczną, które 
pozwoliły przeanalizować wielojęzyczne 
informacje znajdujące się na platformie pod 
kątem treści i dokonać ich dogłębnej analizy. 
Dzięki platformie analitycznej można było 
regularnie przedstawiać sprawozdania o równie 
dobrej jakości między wszystkimi językami. 
Datathlon zorganizowany przez Komisję 
Europejską w marcu 2022 r. skłonił ponadto do 
szukania nowych podejść do analizy zestawu 
otwartych danych i wsparł przejrzystość procesu 
analizy danych.

Aby przedstawić przegląd wpisów 
zamieszczonych na platformie, usługodawca 
zewnętrzny przygotował sprawozdania 
opublikowane następnie na platformie. Pierwsze 
sprawozdanie okresowe, opublikowane we 
wrześniu, prezentowało wpisy zgromadzone 
do 2 sierpnia 2021 r.  sprawozdanie okresowe, 
opublikowane w połowie października 2021 r., 
zawierało wpisy zgromadzone do 
7 września 2021 r.  sprawozdanie okresowe, 
opublikowane w grudniu 2021 r., przedstawiało 
wpisy zgromadzone do 3 listopada 2021 r. Wraz 
z wejściem konferencji w ostatni etap powstało 
ostatnie sprawozdanie będące wkładem w sesje 
plenarne. Zostało ono opublikowane w połowie 
marca 2022 r. i uwzględniało wpisy zamieszczone 
na platformie do 20 lutego 2022 r. Harmonogram 
ten został nagłośniony na platformie i poza 
nią, co poskutkowało znacznym wzrostem 
liczby wpisów w styczniu i lutym 2022 r. 
Wpisy, które pojawiły się do 9 maja, zostaną 
ujęte w dodatkowym sprawozdaniu. Wraz ze 
sprawozdaniami z grudnia 2021 r. i marca 2022 r. 
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udostępnione zostały dodatkowe sprawozdania 
na temat wpisów na platformie w podziale na 
państwa członkowskie.

Sprawozdania te koncentrowały się przede 
wszystkim na jakościowej analizie wpisów i miały 
przedstawiać ogólny zakres i różnorodność 
pomysłów zaproponowanych na platformie 
i omawianych podczas wydarzeń. Aby to 
osiągnąć, zespół badawczy przeprowadził 
ręczną analizę tekstową i pogrupował wpisy za 
pomocą narzędzia analitycznego zaoferowanego 
przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji. 
Pozwoliło to zidentyfikować wspólne 
zagadnienia i podzagadnienia, które następnie 
zostały szczegółowo opisane w ramach 
każdego z tematów i streszczone poglądowo 
na „mapach myśli”. Aby uzupełnić analizę 
jakościową elementami ilościowymi, w każdym 
ze sprawozdań wskazane zostały zagadnienia, 

podzagadnienia lub pomysły, które często 
powracały lub zyskały szerokie poparcie i licznych 
komentatorów. Pozwoliło to uzyskać obraz 
sytuacji na konkretnych etapach konferencji, 
w tym dowiedzieć się, które kwestie budzą 
duże zainteresowanie lub wywołują intensywną 
debatę. W sprawozdaniach znalazły się również 
społeczno-demograficzne dane użytkowników. 
Zostali oni poproszeni o informacje na temat 
kraju zamieszkania, wykształcenia, płci, 
wieku i zatrudnienia, jednak ich podanie było 
dobrowolne, a zatem uzyskane w ten sposób 
dane mają swoje ograniczenia. Na przykład 
w przypadku 26,9% wpisów brak jest informacji 
o kraju zamieszkania autora.

Od czasu uruchomienia platformy najwięcej 
wpisów (pomysłów, komentarzy i wydarzeń) 
pojawiło się w ramach tematu „Demokracja 
europejska”. Na drugim miejscu znalazł się temat 
„Zmiana klimatu i środowisko”, na trzecim – „Inne 
pomysły”, a na czwartym – „Wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo” oraz „Silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie”.

Sprawozdania na temat wpisów z platformy 
(w tym „mapy myśli”) stanowiły cenny wkład 
w prace europejskich paneli obywatelskich. Na 
początku każdej z trzech sesji ich uczestnicy 
byli informowani o głównych wnioskach 
zawartych w sprawozdaniach i „mapach myśli” 
i otrzymywali linki do pełnej wersji sprawozdań. 
Wiele pomysłów zgłoszonych na platformie 
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znalazło zatem odzwierciedlenie w zaleceniach 
europejskich paneli obywatelskich.

Sprawozdania były również omawiane na 
sesjach plenarnych, począwszy od sesji 
23 października 2021 r., i na poprzedzających 
je spotkaniach grup roboczych. Materiały 
z platformy pozwalały stale wzbogacać 
propozycje opracowywane na sesji plenarnej.

Do 20 kwietnia 2022 r. wielojęzyczną 
platformę cyfrową odwiedziło niemal 5 mln 
pojedynczych internautów. Pojawiło się 
ponad 50 000 aktywnych użytkowników, 
17 000 pomysłów poddanych pod dyskusję 
i ponad 6 000 wydarzeń. Za tymi liczbami kryją 
się tysiące zaangażowanych obywateli, którzy 
przestawiali i omawiali liczne pomysły oraz 
organizowali wiele oryginalnych i nowatorskich 
wydarzeń w wielu państwach członkowskich.

Aby obywatele ze wszystkich środowisk 
i wszystkich zakątków Europy czuli się na 
platformie swobodnie i bezpiecznie, każdy jej 
użytkownik musiał przestrzegać Karty konferencji 
i zasad uczestnictwa. Nad przestrzeganiem 
karty i zasad czuwał przez całą konferencję 
zespół moderatorów, pracujący pod nadzorem 
wspólnego sekretariatu w imieniu zarządu. Nie 
było uprzedniej moderacji. Jeśli moderatorzy 
podejmowali decyzję o ukryciu wpisu, wysyłali 
użytkownikowi wiadomość wyjaśniającą powody 
takiego działania. Szczegółowe zasady moderacji 
i całego procesu znalazły się na platformie na 
podstronie „Najczęściej zadawane pytania”.

Od 19 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2022 r. 
ukrytych zostało 430 pomysłów (2,4%), 
312 komentarzy (1,4%) i 396 wydarzeń (6,0%). 
Z tego ok. 71% pomysłów zostało ukrytych 
z powodów takich jak brak propozycji, spam, 
wniosek użytkownika, zamieszczenie danych 
osobowych lub niewłaściwa grafika. Ok. 
17% ukrytych pomysłów było powieleniem 
wcześniejszych. Jedynie 11% ukrytych pomysłów 
zawierało obraźliwe treści. Zdecydowana 
większość ze wspomnianych wyżej wydarzeń 
(76%) została ukryta z powodu zdublowania 
treści lub niepełnych informacji o wydarzeniu, na 
wniosek organizatora lub z powodu braku związku 
z konferencją.

Wpisy można było umieszczać na platformie do 
9 maja 2022 r. Po jej zamknięciu przewidziane jest 
dodatkowe sprawozdanie, które da całościowy 
obraz wpisów zarejestrowanych podczas 
konferencji.

W trakcie konferencji aktywność na platformie 
stale rosła, jednak nie rozkładała się 
równomiernie na państwa członkowskie czy 
profile społeczno-demograficzne użytkowników. 
Podsumowując, platforma okazała się 
nowatorską przestrzenią debaty, pozwalającą 
tysiącom obywateli i interesariuszy z całej Europy 
i spoza Europy wziąć udział w wielojęzycznej 
wirtualnej dyskusji o sprawach europejskich. 
Stała się więc cennym narzędziem demokracji 
deliberatywnej na szczeblu UE.

Stan uczestnictwa na 20 kwietnia 2022 r. (źródło:  w sprawie przyszłości Europy (europa.eu))

Co się dzieje w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy?

uczestników platformy

komentarzy

uczestników wydarzeń

wydarzeń

pomysłów

wyrazów poparcia

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528
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(B) Panele obywatelskie

1. Europejskie panele obywatelskie
Jednym z filarów konferencji, obok paneli 
krajowych, wielojęzycznej platformy cyfrowej 
i sesji plenarnych, były europejskie panele 
obywatelskie. Pomyślane jako sedno 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
zgromadziły ok. 800 obywateli ze wszystkich 
ze wszystkich środowisk i krajów Unii 
Europejskiej. Wprawdzie koncepcja paneli 
czy też zgromadzeń obywatelskich jest 
stosowana od dekad przez władze lokalne 
i staje się coraz bardziej widoczna na szczeblu 
krajowym i regionalnym, jednak na szczeblu 
europejskim była w zasadzie niepraktykowana. 
Europejskie panele obywatelskie były więc 
pierwszym ponadnarodowym i wielojęzycznym 
doświadczeniem o tej skali i tym poziomie 
ambicji. Dzięki towarzyszącym konferencji 
wyjątkowym rozwiązaniom tłumaczeniowym 
paneliści mogli prowadzić pluralistyczny, pełen 
szacunku, skuteczny dialog, a tym samym 
zachowana została zasada wielojęzyczności.

Europejskie panele obywatelskie zostały 
zorganizowane przez trzy instytucje na podstawie 
wspólnej deklaracji, regulaminu oraz zasad 
ustanowionych przez współprzewodniczących 
i odbyły się pod nadzorem zarządu. W ich 
przeprowadzeniu pomagało konsorcjum 
usługodawców zewnętrznych, złożone 
z ekspertów ds. demokracji deliberatywnej 
i z zespołu wsparcia logistycznego. Zarząd 
otrzymywał bieżące informacje o pracy paneli 
oraz uaktualnione praktyczne zasady ich 
organizacji i w razie potrzeby modyfikował 
wstępny kalendarz ich sesji.

Uczestnicy europejskich paneli obywatelskich 
zostali wybrani latem 2021 r. Obywatele Unii 
Europejskiej byli wybierani losowo (główną 
metodą stosowaną przez 27 krajowych 
sondażowni, koordynowanych przez usługodawcę 
zewnętrznego, były losowe rozmowy telefoniczne) 
i mieli stworzyć panele reprezentatywne 
dla różnorodności UE pod względem 
pięciu kryteriów: płci, wieku, pochodzenia 
geograficznego (obywatelstwo oraz miasto/
wieś), sytuacji społeczno-ekonomicznej i poziomu 
wykształcenia. Liczbę obywateli każdego państwa 
członkowskiego określało się zgodnie z zasadą 
degresywnej proporcjonalności stosowaną do 

ustalania składu Parlamentu Europejskiego, przy 
czym w każdym panelu musieli uczestniczyć 
co najmniej jedna kobieta i co najmniej jeden 
mężczyzna z każdego państwa członkowskiego. 
Ponieważ konferencja miała szczególnie 
skupić się na młodzieży, jedna trzecia obywateli 
tworzących dany panel obywatelski miała liczyć 
od 16 do 24 lat. Na każdą grupę 200 osób 
wybrano dodatkowo jako rezerwę 50 obywateli.

Zorganizowane zostały cztery europejskie panele 
obywatelskie. Tematy do omówienia przez 
każdy z paneli opierały się na zagadnieniach 
przedstawionych na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej pogrupowanych w następujący sposób:

(1)   Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, młodzież, 
kultura, sport / Transformacja cyfrowa 

(2)   Demokracja europejska / Wartości i prawa, 
praworządność i bezpieczeństwo 

(3) Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie
(4) UE w świecie / Migracja. 

Każdy z paneli zbierał się przez trzy weekendy. 
Pierwsze sesje odbyły się w Strasburgu, drugie – 
online, a trzecie – w czterech miastach (Dublin, 
Florencja, Warszawa/Natolin i Maastricht). 
Ich gospodarzami były publiczne instytucje 
edukacyjne, a w organizacji pomagały władze 
lokalne.

PIERWSZE SESJE PANELOWE 

Pierwsza sesja wszystkich paneli odbyła 
się w trybie stacjonarnym w Strasburgu. 
Miała służyć opracowaniu porządku obrad. 
Uczestnicy rozpoczęli od refleksji nad Europą 
i przedstawienia swojej wizji, zaczynając od zera 
i wskazując kwestie do omówienia w ramach 
głównych zagadnień panelu. Później uszeregowali 
tematy, zaczynając od tych, na których chcieli 
skupić się bardziej, by móc opracować konkretne 
zalecenia dla instytucji Unii Europejskiej. Dyskusje 
i prace zbiorowe przebiegały dwojako:

 J W podgrupach złożonych z 12–14 obywateli. 
W każdej podgrupie używano od czterech do 
pięciu języków, przy czym każdy obywatel 
mógł wypowiadać się w języku ojczystym. 
Prace podgrup prowadzili profesjonalni 
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facylitatorzy, wybrani przez konsorcjum 
usługodawców zewnętrznych.

 J Na sesji plenarnej z udziałem wszystkich 
uczestników. Sesje plenarne były prowadzone 
przez dwóch głównych moderatorów. 
Tematy priorytetowe wyłonione podczas 
dyskusji zostały podzielone na tzw. wątki 
(tj. główne tematy) i podwątki i posłużyły za 
punkt wyjścia do drugiej sesji. W tym celu 
uczestnicy otrzymali podstawowe informacje 
na wskazane tematy oraz stosowny materiał 
(w tym analizę i „mapy myśli”) z pierwszego 
sprawozdania okresowego wielojęzycznej 
platformy cyfrowej, a także prezentacje od 
ekspertów zewnętrznych wysokiego szczebla.

Podczas pierwszych sesji wybrano 
20 przedstawicieli każdego panelu na sesję 
plenarną. Dokonano tego w drodze losowania 
spośród chętnych, dbając o różnorodności płci 
i wieku.

DRUGIE SESJE PANELOWE

Europejskie panele obywatelskie kontynuowały 
prace, zbierając się online przez cały listopad. 
W tym celu przygotowano specjalne rozwiązanie: 
studio w Brukseli, goszczące głównych 
moderatorów i sesje plenarne, oraz system 
umożliwiający łączenie się z uczestnikami z całej 
UE oraz tłumaczenie.

Podczas drugich sesji, przy wsparciu ekspertów 
i weryfikatorów faktów, obywatele zidentyfikowali 
i omówili konkretne kwestie problematyczne 
i opracowali kierunki działania dla każdego 
z wątków tematycznych wskazanych podczas 
sesji pierwszej. Szczególną uwagę zwrócono 
na równowagę płci i różnorodność geograficzną 
w grupach eksperckich i na wyważony wkład 
każdej z nich: podczas dokładnych briefingów 
przedstawiono obywatelom fakty i sytuację, 
ale bez osobistych opinii. Obywatele otrzymali 
również sprawozdania okresowe z wielojęzycznej 
platformy cyfrowej.

Opierając się na materiale od ekspertów 
dotyczącym tematów debaty oraz na własnej 
wiedzy i własnych doświadczeniach, podczas 
dyskusji w trakcie drugiej sesji uczestnicy 
zidentyfikowali i omówili kwestie problematyczne 
związane z przydzielonymi im tematami. 
Kwestie te zostały zdefiniowane jako problemy 
wymagające rozwiązania lub sytuacje wymagające 
zmiany.

Obywatele odnieśli się do tych kwestii, 
opracowując kierunki działania. Był to pierwszy 
krok ku sformułowaniu zaleceń, co było celem 
sesji trzeciej. Ponadto obywatele zostali 
poproszeni o sformułowanie uzasadnień dla 
kierunków działania.

SESJA 2

DZIEŃ 1 

Ponowne spotkanie panelu i 
przygotowanie prac

DZIEŃ 2 

Uwagi ekspertów
Wskazanie kwestii 
problematycznych

Prace nad kierunkami działania

DZIEŃ 3 

Sfinalizowanie kierunków 
działania

Uwagi końcowe

Powitanie

Przekazanie głosu obywatelom

Relacja „ambasadorów”

Aktualne informacje o 
platformie

Program prac

Metodologia

Uwagi ekspertów dotyczące 
podwątków Dalsze uwagi ekspertów

Sesja 
plenarna

Spotkania 
plenarne

Praca w 
podgrupach

Prace nad kierunkami 
działania

Sfinalizowanie kierunków 
działania

Prezentacja niektórych 
kierunków działania 

Uwagi końcowe
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Dyskusje i praca zespołowa odbywały się trojako:
 J W podgrupach: każda z piętnastu podgrup 

liczyła od 12 do 14 obywateli. W każdej 
z nich posługiwano się 4–5 językami, tak 
by obywatele mogli wypowiadać się we 
własnym języku lub w języku, w którym 
czuli się swobodnie. Pracę każdej podgrupy 
wspomagał profesjonalny facylitator 
z konsorcjum zewnętrznych usługodawców.

 J W ramach spotkań plenarnych dotyczących 
tych samych wątków: w spotkaniach 
uczestniczyły podgrupy pracujące nad 
tym samym wątkiem. Sesję moderowali 
profesjonalni facylitatorzy, a obrady były 
tłumaczone na wszystkie potrzebne 
uczestnikom języki.

 J W ramach sesji plenarnej z udziałem 
wszystkich uczestników, która miała być 
podsumowaniem prac. Sesje plenarne 
były prowadzone przez dwóch głównych 
moderatorów z konsorcjum i tłumaczone na 
24 języki.

TRZECIE SESJE PANELOWE

Trzecie i ostatnie sesje panelowe odbyły się 
stacjonarnie w instytucjach edukacyjnych 
czterech państw członkowskich. Ze względu na 
pandemię COVID-19 i środki antypandemiczne 
obowiązujące w Irlandii i w Holandii trzecie sesje 
panelu 1 („Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 

społeczna, zatrudnienie” / „Edukacja, kultura, 
młodzież i sport” / „Transformacja cyfrowa”) 
i panelu 4 („UE w świecie” / Migracja”) musiały 
zostać przełożone – w konsultacji z władzami 
krajowymi i partnerami stowarzyszonymi – na 
luty 2022 r.

Dyskusje i prace zbiorowe przebiegały 
w następujący sposób:

 J Na sesji plenarnej z udziałem wszystkich 
uczestników, po to by przedstawić program 
i zakończyć sesję (jak wyjaśniono poniżej). 
Sesje plenarne były prowadzone przez dwóch 
głównych moderatorów z grupy dyskusyjnej 
i tłumaczone na 24 języki urzędowe UE.

 J Obywatele rozpoczęli od analizy wszystkich 
kierunków działania z sesji drugiej w ramach 
„otwartego forum”. Następnie każdy 
obywatel uszeregował według ważności 
maksymalnie po dziesięć kierunków 
działania na wątek. Po ustaleniu hierarchii 
na szczeblu panelu obywatele połączyli się 
w te same podgrupy, w których pracowali 
podczas sesji drugiej, i wspólnie przyjrzeli 
się – i skonfrontowali z własną oceną – które 
z kierunków działania określonych przez ich 
grupę zostały uznane za priorytetowe przez 
resztę panelu. W celu opracowania zaleceń 
każda podgrupa otrzymała ich orientacyjny 
zakres liczbowy: od jednego do trzech 
(maksymalnie pięć).

SESJA 3

DZIEŃ 1 

Odnowienie kontaktów, ustalenie 
priorytetów i rozpoczęcie prac

DZIEŃ 2 

Od wskazówek do zaleceń 
końcowych

DZIEŃ 3 

Głosowanie nad zaleceniami 
końcowymi

Powitanie i cele wyznaczone  
na weekend Od wskazówek do zaleceń Głosowanie nad zaleceniami 

końcowymi

Informacje zwrotne dla  
innych grup

Opracowanie ostatecznej  
wersji zaleceń

Otwarte forum

Przeczytanie wskazówek 
 i uszeregowanie ich  
według priorytetów

Od wskazówek do zaleceń
Sesja plenarna Otwarte forum Praca podgrup
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 J Każda z piętnastu podgrup miała 
przełożyć kierunki działania na zalecenia. 
Obywatele omówili kierunki, które zyskały 
największe poparcie (w kolejności 
od najpopularniejszego), i rozpoczęli 
opracowywanie zaleceń.

Podczas sesji trzeciej obywatele otrzymywali 
informacje i wiedzę specjalistyczną nie w ramach 
bezpośredniej interakcji z ekspertami, ale 
poprzez specjalnie stworzony system: „Kącik 
wiedzy i informacji”. System ten pozwalał zbierać 
na miejscu wszystkie prośby o informację 
i weryfikację faktów i odsyłać podgrupom 
krótkie, faktograficzne odpowiedzi ekspertów 
i weryfikatorów faktów. Chodziło o to, by były 
one opracowywane zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości i nie wywierały 
niepożądanego wpływu na tym etapie procesu. 
Obywatele otrzymali również sprawozdania 
okresowe z wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Podczas pracy w podgrupach odbywały się 
międzygrupowe sesje informacyjne, które miały 
pomóc uczestnikom zapoznać się z pracami 
pozostałych podgrup i dopracować zalecenia.

W ostatnim dniu sesji zalecenia każdej 
z podgrup zostały poddane pod głosowanie 
panelu. Przed głosowaniem wszyscy uczestnicy 
otrzymali sporządzony dzień wcześniej 
dokument z wszystkimi projektami zaleceń, 
tak by mogli zapoznać się z nimi w swoim 
języku ojczystym (tłumaczenie automatycznie 
z języka angielskiego). Każde zalecenie zostało 
odczytane w języku angielskim na sesji planarnej, 
tak by obywatele mogli jednocześnie usłyszeć 
tłumaczenie ustne. Głosowano osobno nad 
każdym z zaleceń za pomocą formularza 
internetowego. Stosownie do wyników 
ostatecznego głosowania zalecenia zostały 
sklasyfikowane w następujący sposób:

Zalecenia poparte przez co najmniej 70% 
uczestników zostały przyjęte przez panel. 
Zalecenia z mniejszym poparciem zostały 
uznane za niezatwierdzone. Europejskie panele 
obywatelskie zatwierdziły łącznie 178 zaleceń.

Nad procedurą głosowania czuwała specjalna 
komisja, w skład której weszło dwóch chętnych 
obywateli.

PRZEDSTAWICIELE EUROPEJSKICH PANELI 
OBYWATELSKICH NA SESJĘ PLENARNĄ

Zalecenia przyjęte przez cztery europejskie panele 
obywatelskie zostały następnie przedstawione 
i omówione przez 80 przedstawicieli 
europejskich paneli obywatelskich na sesji 
zgromadzenia plenarnego i na forum grup 
roboczych. Odbyło się to 21–22 stycznia 2022 r. 
(panel 2 i 3) i 11–12 marca 2022 r. (panel 
1 i 4). 80 przedstawicieli europejskich paneli 
obywatelskich (średnio 70 na miejscu i 10 online) 
promowało i objaśniało zalecenia zarówno 
podczas sesji plenarnych, jak i w ramach grup 
roboczych podczas kolejnych trzech spotkań 
(25–26 marca, 8–9 kwietnia i 29–30 kwietnia). 
Regularnie wymieniali oni też poglądy na 
spotkaniach komponentu obywatelskiego 
(spotkania przygotowawcze online i spotkania 
stacjonarne podczas sesji plenarnych) ze sobą 
nawzajem i z 27 przedstawicielami wydarzeń/
paneli krajowych. 23 kwietnia przedstawiciele 
europejskich paneli obywatelskich spotkali się 
online ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami 
swojego panelu, aby wyjaśnić im, jak przebiegała 
debata nad zaleceniami i jak zostały one 
przełożone na propozycje zgromadzenia 
plenarnego, i by wysłuchać opinii. Komponent 
obywatelski korzystał ze wsparcia grupy złożonej 
z członków wspólnego sekretariatu i konsorcjum.

PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU

Cały proces był prowadzony z zachowaniem 
pełnej przejrzystości. Sesje plenarne europejskich 
paneli obywatelskich były transmitowane na 
żywo, a dokumenty z dyskusji i obrad zostały 
upublicznione na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej. Znalazło się tam sprawozdanie końcowe 
z każdej sesji panelowej wraz z zaleceniami. 
W sprawozdaniach można też znaleźć informacje 
o wszystkich ekspertach pomagających 
w pracach panelu.

Europejskie panele obywatelskie, jako 
nowatorskie przedsięwzięcie demokratyczne, 
wzbudziły duże zainteresowanie środowiska 
naukowego. Naukowcy mogli być obecni podczas 
paneli i obserwować ich prace, przestrzegając 
przy tym określonych zasad oraz respektując 
pracę i prywatność uczestników.



Konferencja w sprawie przyszłości Europy | SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW

19



20

Panel 1

„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie” / „Edukacja, kultura, 
młodzież i sport” / „Transformacja cyfrowa”

Pierwsza sesja panelu 1 – „Silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie” / „Edukacja, kultura, młodzież 
i sport” / „Transformacja cyfrowa” odbyła 
się 17–19 września 2021 r. w Strasburgu. 
Paneliści rozmawiali o przyszłości gospodarki 
i zatrudnienia, szczególnie po pandemii, 
zwracając należytą uwagę na stosowne 
kwestie sprawiedliwości społecznej. 
Zajęli się też możliwościami i wyzwaniami 
związanymi z transformacją cyfrową – 
jednym z najszerzej dyskutowanych obecnie 
tematów dotyczących przyszłości. Podczas 
panelu rozważana była także przyszłość 
Europy w odniesieniu do młodzieży, sportu, 
kultury i edukacji. Uczestników powitał 
współprzewodniczący Guy Verhofstadt. Pierwsza 
sesja zakończyła się zatwierdzeniem pięciu 
wątków: „Praca w Europie”; „Gospodarka dla 
przyszłości”; „Sprawiedliwe społeczeństwo”; 
„Uczenie się w Europie” i „Etyczna i bezpieczna 
transformacja cyfrowa”.

5–7 listopada 2021 r. panel 1 spotkał się po 
raz drugi – tym razem w trybie wirtualnym 
i kontynuował obrady rozpoczęte na sesji 
pierwszej. Podczas sesji drugiej paneliści 
sformułowali – w każdym z pięciu wątków 
wskazanych podczas sesji pierwszej – kierunki 
działania, które miały pomóc w opracowaniu 
konkretnych zaleceń na sesji trzeciej. Ogółem 
panel 1 opracował 142 grupy kierunków działania.

25–27 lutego 2022 r. uczestnicy panelu 1 spotkali 
się po raz trzeci i kontynuowali prace rozpoczęte 
podczas sesji pierwszej i drugiej. Zebrali się 
w Zamku Dublińskim na zaproszenie Instytutu 
Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA). 
Mogli też uczestniczyć w obradach zdalnie. 
Opierając się na kierunkach działania ustalonych 
podczas sesji drugiej, opracowali i zatwierdzili 
48 zaleceń końcowych.

Panel 2 

„Demokracja europejska” / „Wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo”

Pierwsza sesja panelu 2 – „Demokracja 
europejska” / „Wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo” odbyła się 
24–26 września w Strasburgu. Paneliści odnieśli 
się do kwestii związanych z demokracją, takich 
jak wybory, zaangażowanie obywateli poza 
okresami wyborczymi, postrzegany dystans 
między obywatelami a wybieranymi przez 
nich przedstawicielami, wolność mediów 
i dezinformacja. Poruszane były również 
kwestie praw podstawowych i podstawowych 
wartości, praworządności i walki z wszelkimi 
formami dyskryminacji. Panel zajął się 
też bezpieczeństwem wewnętrznym UE, 
np. kwestią ochrony Europejczyków przed 
terroryzmem i innego rodzaju przestępczością. 
Panelistów powitał współprzewodniczący 
Gašper Dovžan. Pierwsza sesja zakończyła się 
zatwierdzeniem pięciu wątków: „Zapewnienie 
praw i niedyskryminacji”; „Ochrona demokracji 
i praworządności”; „Reforma UE”; „Budowanie 

Zdjęcie: Europejski panel obywatelski 1 Zdjęcie: Europejski panel obywatelski 2
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tożsamości europejskiej” oraz „Zwiększenie 
uczestnictwa obywateli”.

12–14 listopada 2021 r. panel 2 spotkał się 
po raz drugi – tym razem w trybie wirtualnym 
i kontynuował obrady rozpoczęte na sesji 
pierwszej. Podczas sesji drugiej uczestnicy 
sformułowali – w każdym z pięciu wątków 
wskazanych podczas sesji pierwszej – kierunki 
działania, które miały pomóc w opracowaniu 
konkretnych zaleceń na sesji trzeciej. Ogółem 
panel 2 opracował 124 grupy kierunków działania.

10–12 grudnia 2021 r. uczestnicy panelu 
2 spotkali się na sesji końcowej w Europejskim 
Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Mogli 
też uczestniczyć w obradach zdalnie. Opierając 
się na kierunkach działania ustalonych podczas 
sesji drugiej, opracowali i zatwierdzili 39 zaleceń 
końcowych.

Panel 3 

„Zmiana klimatu i środowisko” / „Zdrowie”

Panel 3 – „Zmiana klimatu i środowisko” 
/ „Zdrowie” spotkał się po raz pierwszy 
1–3 października w Strasburgu. Paneliści 
zajęli się skutkami zmiany klimatu, kwestiami 
środowiskowymi oraz  nowymi wyzwaniami 
zdrowotnymi stojącymi przed Unią Europejską. 
Dyskutowali też o celach i strategiach UE 
w dziedzinach takich jak rolnictwo, transport 
i mobilność, energia i budowa społeczeństw 
postemisyjnych, badania naukowe, systemy 
opieki zdrowotnej, reakcje na kryzysy zdrowotne, 
profilaktyka i zdrowy styl życia. Pierwsza sesja 
zakończyła się zatwierdzeniem pięciu wątków: 
„Lepsze sposoby życia”; „Ochrona naszego 
środowiska i naszego zdrowia”; „Zmiana kierunku 
naszej gospodarki i naszej konsumpcji”; „W 
kierunku zrównoważonego społeczeństwa” oraz 
„Dbałość o wszystkich”. Sprawozdanie z wynikami 
sesji można znaleźć na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej.

19–21 listopada 2021 r. panel 3 spotkał się 
po raz drugi – tym razem w trybie wirtualnym 
i kontynuował obrady rozpoczęte na sesji 
pierwszej. Podczas sesji drugiej uczestnicy 
sformułowali – w każdym z pięciu wątków 
wskazanych podczas sesji pierwszej – kierunki 

działania, które miały pomóc w opracowaniu 
konkretnych zaleceń na sesji trzeciej. Ogółem 
panel 3 opracował 130 grup kierunków działania.

7–9 stycznia 2022 r. uczestnicy panelu 3 spotkali 
się na sesji końcowej w Kolegium Europejskim 
w Natolinie oraz w Pałacu Kultury i Nauki – dzięki 
wsparciu miasta Warszawy. W sesji można było 
też uczestniczyć zdalnie. Opierając się na 
kierunkach działania ustalonych podczas sesji 
drugiej, obywatele opracowali i zatwierdzili 
51 zaleceń końcowych.Pa

Panel 4 

„UE w świecie” / „Migracja”

Panel 4 – „UE w świecie” / „Migracja” spotkał się 
po raz pierwszy 15–17 października w Strasburgu 
i dyskutował przede wszystkim o globalnej 
roli UE. Tematem były m.in. cele i strategie UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony, polityki 
handlowej, pomocy humanitarnej i współpracy 
rozwojowej, polityki zagranicznej, polityki 
sąsiedztwa i rozszerzenia UE oraz sposoby 
radzenia sobie z migracją. Panelistów powitała 
współprzewodnicząca Dubravka Šuica. Pierwsza 
sesja zakończyła się zatwierdzeniem pięciu 
wątków: „Samodzielność i stabilność”; „UE jako 
partner międzynarodowy”; „Silna UE w pokojowym 
świecie”; „Migracja z punktu widzenia człowieka” 
oraz „Odpowiedzialność i solidarność w całej UE”. 
Sprawozdanie z wynikami sesji można znaleźć na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej.

Zdjęcie: Europejski panel obywatelski 3
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IV  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 https://www.oecd.org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

16–28 listopada 2021 r. panel 4 spotkał się na 
drugiej sesji w trybie wirtualnym i kontynuował 
prace rozpoczęte na sesji pierwszej. Podczas 
sesji drugiej uczestnicy sformułowali – w każdym 
z pięciu wątków wskazanych w trakcie sesji 
pierwszej – kierunki działania, które miały pomóc 
w opracowaniu konkretnych zaleceń na sesji 
trzeciej. Ogółem panel 4 opracował 95 grup 
kierunków działania.

11–13 lutego 2022 r. uczestnicy panelu 4 spotkali 
się na sesji końcowej zorganizowanej w Centrum 
Wystawienniczym i Konferencyjnym w Maastricht 
(MEEC) przez Studio Europa Maastricht we 
współpracy z Uniwersytetem w Maastricht 
i Europejskim Instytutem Administracji Publicznej 
(EIPA). W sesji można było też uczestniczyć 
zdalnie. Opierając się na kierunkach działania 
ustalonych podczas sesji drugiej, obywatele 
opracowali i zatwierdzili 40 zaleceń końcowych.

2. Krajowe panele obywatelskie

W myśl wspólnej deklaracji zgromadzenie 
plenarne konferencji miało omówić 
pogrupowane według tematów zalecenia 
krajowych i europejskich paneli obywatelskich. 
Aby pomóc państwom członkowskim chcącym 
zorganizować krajowe panele obywatelskie, 
26 maja 2021 r. współprzewodniczący 
zatwierdzili i przedstawili zarządowi stosowne 
wytyczne. Opierały się one na tych samych 
zasadach co wytyczne dla europejskich 
paneli obywatelskich i uwzględniały 
zasady konstruktywnej debaty bazujące na 
sprawozdaniu OECDIV.

Krajowe panele obywatelskie zostały 
zorganizowane przez sześć państw 
członkowskich: Belgię, Francję, Holandię, Litwę, 
Niemcy i Włochy, zgodnie ze wspomnianymi 
wytycznymi. Zalecenia krajowych paneli 
obywatelskich zostały przedstawione 
i omówione podczas sesji plenarnych w styczniu 
i marcu oraz na forum grup roboczych, wraz 
z zaleceniami europejskich paneli obywatelskich 
na te same tematy.

1) BELGIA

W październiku 2021 r. zorganizowany 
został panel obywatelski, w którego skład 
weszło 50 losowo wybranych obywateli, 
reprezentatywnych dla ogółu ludności. Zbierał 
się on przez trzy weekendy, by omawiać 
temat „Demokracja europejska” i zastanowić 
się nad tym, jak bardziej zaangażować 
obywateli w sprawy UE.

Zdjęcie: belgijski krajowy panel obywatelski

Zdjęcie: Europejski panel obywatelski 4
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Panel został zorganizowany pod patronatem 
belgijskiej wicepremier i minister spraw 
zewnętrznych i europejskich Sophie Wilmès.

Obywatele sformułowali zalecenia dotyczące 
pięciu tematów, a mianowicie:

 J lepsza komunikacja na temat Unii 
Europejskiej;

 J identyfikowanie i zwalczanie dezinformacji na 
temat UE;

 J panele obywatelskie jako metoda partycypacji;
 J referenda w sprawach UE;
 J lepsze instrumenty partycypacyjne w Unii 

Europejskiej.

Wynikiem belgijskiego panelu obywatelskiego 
było 115 zaleceń opracowanych, omówionych 
i przegłosowanych przez 50 uczestników panelu.

2) NIEMCY

W styczniu 2022 r. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych zorganizowało krajowy 
panel obywatelski, w którym wzięło udział 
online 100 losowo wybranych obywateli, 
reprezentatywnych dla ogółu ludności.

5 i 8 stycznia odbyło się pięć internetowych 
warsztatów inauguracyjnych, podczas których 
grupy 20 uczestników rozmawiały na następujące 
tematy:

 J rola Europy w świecie;
 J klimat i środowisko;
 J praworządność i wartości;
 J silniejsza gospodarka oraz sprawiedliwość 

społeczna.

15–16 stycznia 2022 r. tych samych 100 losowo 
wybranych obywateli spotkało się, by rozmawiać 
o odnośnych wyzwaniach i rozwiązaniach, 
i przyjęło stosowne zalecenia. W ramach każdego 
z wyżej wymienionych tematów uczestnicy 
opracowali dwie konkretne propozycje.

Rezultaty zostały zaprezentowane online 
16 stycznia na konferencji końcowej, w której 
wzięły udział niemiecka minister spraw 
zagranicznych Annalena Baerbock oraz minister 
stanu ds. Europy i klimatu Anna Lührmann.

Zdjęcie: niemiecki krajowy panel obywatelski

3) FRANCJA

We Francji panele obywatelskie zostały 
zorganizowane przez francuskie Ministerstwo 
Spraw Europejskich i Zagranicznych przy wsparciu 
wiceministra odpowiedzialnego za kontakty 
z parlamentem i aktywność obywatelską.

We wrześniu i na początku października 2021 r. 
odbyło się 18 takich paneli we wszystkich 
regionach metropolitalnych i zamorskich 
Francji. W każdym z nich wzięło udział od 
30 do 50 losowo wybranych obywateli, 
reprezentatywnych dla ludności regionu. Ogółem 
w panelach uczestniczyło ponad 700 obywateli. 
Efektem paneli regionalnych była lista 
101 oczekiwań: 515 zmian i 1 301 konkretnych 
propozycji.

Zdjęcie: francuski krajowy panel obywatelski
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16–17 października 2021 r. 100 obywateli 
reprezentujących panele spotkało się w Paryżu 
na krajowej konferencji podsumowującej, aby 
opracować i przyjąć zalecenia. W procesie tym 
powstało ogółem 14 priorytetowych zaleceń. 
Zalecenia te, dotyczące dziewięciu tematów 
konferencji, zostały przedłożone rządowi 
francuskiemu, w tym sekretarzowi stanu 
Clémentowi Beaune’owi, i stały się wkładem rządu 
Francji w konferencję.

4) WŁOCHY

Panel obywatelski został zorganizowany 
w marcu 2022 r. przez niezależną stronę trzecią 
pod nadzorem włoskiego Departamentu Polityki 
Europejskiej w Urzędzie Prezesa Rady Ministrów.

Wzięło w nim udział 55 losowo wybranych 
obywateli, reprezentatywnych dla ludności Włoch 
i ich regionów. Dzięki losowej próbie uczestnicy 
mieli być różnorodni pod względem płci, wieku, 
pochodzenia społecznego, miejsca zamieszkania 
i statusu zatrudnienia.

Obywatele spotkali się online 11–
12 marca 2022 r., aby rozmawiać o dwóch 
tematach konferencji:

 J silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna i zatrudnienie;

 J Europa w świecie.

12 marca 2022 r. panel przyjął łącznie 58 zaleceń: 
33 w sprawie silniejszej gospodarki, 

sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia 
i 25 w sprawie Europy w świecie. Ostatniego dnia 
uczestnicy zweryfikowali i zatwierdzili pierwszy 
projekt zaleceń przygotowany na pierwszym 
etapie prac.

5) LITWA

Krajowy panel obywatelski został zorganizowany 
w styczniu 2022 r. przez niezależną stronę 
trzecią działającą w imieniu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Wzięło w nim udział 25 losowo wybranych 
obywateli w wieku od 18 do 65 lat, 
reprezentatywnych dla różnych grup społeczno-
ekonomicznych i dla regionów Litwy.

Zdjęcie: litewski krajowy panel obywatelski

4 stycznia 2022 r. odbyła się wirtualna sesja 
inauguracyjna, podczas której obywatele 
rozmawiali o dwóch tematach:

 J rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej;
 J gospodarcza rola UE.

15 stycznia 2022 r. uczestnicy spotkali 
się osobiście, by sformułować główne 
wnioski z dyskusji. 25 stycznia 2022 r. podczas 
sesji wirtualnej przyjęli 21 zaleceń, z których 
10 dotyczyło roli i uprawnień UE w polityce 
zagranicznej, a 11 – gospodarczej roli UE.

Zdjęcie: włoski krajowy panel obywatelski
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6) HOLANDIA

Panel obywatelski, zorganizowany przez 
niezależną stronę trzecią jako dialog pt. „Wizja 
Europy”, rozpoczął się 1 września i składał się 
z kilku części.

1 września 2021 r. zainicjowana została 
część wirtualna, złożona z kwestionariusza 
i uproszczonego narzędzia wyboru, za pomocą 
którego obywatele mogli wyrazić swoje 
preferencje, życzenia i zalecenia dotyczące 
dziewięciu tematów konferencji. Kwestionariusz 
został rozesłany do wybranej reprezentatywnej 
i inkluzywnej grupy 4 000 obywateli.

W październiku i listopadzie 2021 r. odbyły 
się szczegółowe wirtualne i fizyczne debaty 
z obywatelami, podczas których starano 
się dotrzeć także do młodzieży i do trudno 
dostępnych grup docelowych.

Opublikowane zostały dwa sprawozdania 
zatytułowane „Nasza wizja Europy: opinie, 
pomysły i zalecenia” (‘Onze kijk op Europa; 
meningen, ideeën en aanbevelingen’), w których 
znalazło się 30 zaleceń obywateli w sprawie 
dziewięciu tematów konferencji.

Holenderski krajowy panel obywatelski
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(C) Wydarzenia 
zorganizowane w ramach 
konferencji

1. Wydarzenia krajowe 
Państwa członkowskie współuczestniczyły 
w konferencji poprzez szereg wydarzeń 
i inicjatyw, które objęły swoim zasięgiem wiele 
tysięcy obywateli z całej UE. Na wielojęzycznej 
platformie cyfrowej znajduje się specjalna 
podstrona z przeglądem najważniejszych 
wydarzeń zorganizowanych lub wspartych przez 
władze państw członkowskich. Wydarzenia 
te zostały zaprezentowane na sesjach 
plenarnych konferencji 23 października 2021 r. 
i 25 marca 2022 r. przez ich przedstawicieli lub 
przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich 
i wpisały się w konferencję także dzięki 
sprawozdaniom platformy, wzbogacając tym 
samym debatę na szczeblu europejskim.

Wydarzenia i inicjatywy miały przede wszystkim 
służyć wysłuchaniu obywateli i włączeniu ich 
w debatę o Unii Europejskiej. Priorytetem były 
również inkluzywność i nawiązywanie kontaktu 
z obywatelami: starano się angażować tych, 
którzy zazwyczaj nie są zaangażowani w sprawy 
UE.

Wydarzenia miały różną formę: stosowano 
podejście scentralizowane i zdecentralizowane, 
w tym różne rodzaje wsparcia dla inicjatyw 
oddolnych. Działania i wydarzenia były 
prowadzone w państwach członkowskich przez 
różne instytucje i różnych interesariuszy, w tym 
władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych, stowarzyszenia i samych obywateli. 
Czasem w przygotowywanie wydarzeń aktywnie 
włączały się także organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury, ośrodki analityczne, uczelnie 
i instytuty badawcze. Podczas licznych działań 
i wydarzeń szczególną uwagę zwracano na udział 
młodszego pokolenia.
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Przegląd głównych wydarzeń i inicjatyw  
w państwach członkowskich: 

1

Belgia

Władze federalne i regionalne zorganizowały 
szereg wydarzeń. Odbyło się kilka debat 
z obywatelami, np. o UE w świecie oraz 
o zmianie klimatu i środowisku. Przeprowadzono 
zorganizowany dialog z obywatelami pt. „Życie 
w regionie przygranicznym” oraz hakaton na 
temat wpływu zdrowego trybu życia i zmiany 
klimatu na jakość życia oraz na temat barier dla 
młodych ludzi na rynku pracy. Ponadto miały 
miejsce wydarzenie poświęcone cyfryzacji 
i zrównoważonej gospodarce oraz seria debat 
młodych ludzi z politykami pt. „Europa słucha”.

2 

Bułgaria

Wydarzenia w Bułgarii rozpoczęły się od 
uroczystości zatytułowanej „Wsłuchać się 
w głos obywateli dzięki Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy” z udziałem władz publicznych 
i reprezentantów obywateli. Odbył się także 
dialog z obywatelami na temat demografii 
i demokracji. W dużych miastach uniwersyteckich 
miało miejsce kilka lokalnych wydarzeń, 
zorganizowanych z pomocą ośrodków Europe 
Direct.

3 

Czechy

Czechy zorganizowały na szczeblu centralnym 
dyskusje z ogółem społeczeństwa oraz kampanie 
promocyjne skierowane do stosownych 
odbiorców. Dopełnieniem tych wydarzeń były 
wydarzenia dla młodych ludzi i wydarzenia 
z udziałem podmiotów międzynarodowych. 
Zorganizowano zwłaszcza transnarodową 
imprezę z udziałem obywateli Niemiec i Czech. 
W całym kraju odbyło się kilka debat regionalnych 
oraz regionalnych seminariów dla uczniów szkół 
średnich pt. „Decyduj o Europie”.

4 

Dania

Zorganizowana została szeroka i inkluzywna 
debata krajowa, w której centralną rolę odegrały 
społeczeństwo obywatelskie i inne podmioty 
pozarządowe. Aby wesprzeć debatę i inicjatywy 
organizacji pozarządowych, zarezerwowano 
specjalną pulę środków publicznych dla 
różnorodnych organizacji, w tym NGO, mediów, 
organizacji młodzieżowych, instytutów kultury, 
ośrodków analitycznych i instytutów badawczych. 
Odbyło się ponad 180 dyskusji, a w przybliżeniu 
połowa z nich była skierowana do młodych ludzi. 
Ponadto rząd i parlament zorganizowały szereg 
wydarzeń oficjalnych, takich jak konsultacje 
i debaty obywatelskie.

5 

Niemcy

Wydarzenia organizowane w Niemczech 
odbywały się z udziałem rządu federalnego, 
Bundestagu, krajów związkowych i społeczeństwa 
obywatelskiego. Poza wydarzeniami 
organizowanym przez rząd odbyło się ponad 
50 wydarzeń regionalnych zorganizowanych 
przez 16 krajów związkowych i ok. 300 wydarzeń 
zorganizowanych przez społeczeństwo 
obywatelskie. Centralnym elementem wielu 
inicjatyw były wydarzenia transgraniczne oraz 
dialog studencki i młodzieżowy, dzięki czemu 
młodzi ludzie stali się ważnymi uczestnikami 
dyskusji nad przyszłością Europy.

6 

Estonia

Zorganizowanych zostało wiele wydarzeń, 
seminariów i debat – przez Kancelarię 
Premiera wraz z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Estonii, Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych i innymi ministerstwami oraz 
przez społeczeństwo obywatelskie, organizacje 
młodzieżowe i inne podmioty. Przygotowano 
przede wszystkim dyskusję dla uczniów szkół 
średnich na temat kluczowych kwestii związanych 
ze zmianą klimatu, polityką energetyczną 
i samą konferencją. Odbyła się także dyskusja 
pt. „Estońska dyplomacja w służbie celów 
klimatycznych”.
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7 

Irlandia

Centralnym tematem działań w Irlandii były 
inkluzywność i nawiązywanie kontaktu ze 
wszystkimi grupami społecznymi, zwłaszcza 
z młodymi ludźmi. W 2021 r. i 2022 r. we 
współpracy z European Movement Ireland 
(EMI) realizowany był program zaangażowania 
regionalnego i sektorowego. Pierwszy etap 
spotkań regionalnych odbył się w czerwcu i lipcu 
w formie konsultacji wirtualnych. Drugi miał 
formę osobistych spotkań w ratuszu i przypadł na 
początek 2022 r. Od lipca realizowany był program 
wydarzeń prowadzonych przez rząd.

8 

Grecja

Za koordynację dialogu krajowego odpowiadało 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do 
przeprowadzania dyskusji i innych wydarzeń 
zdecydowanie zachęcano podmioty centralne 
i lokalne oraz społeczeństwo obywatelskie. 
Odbyły się na przykład wydarzenia dotyczące 
współpracy eurośródziemnomorskiej, Bałkanów 
Zachodnich, wyzwań demograficznych, 
migracji i demokracji – z udziałem obywateli 
i różnorodnych interesariuszy.

9 

Hiszpania

W Hiszpanii odbyło się sześć wydarzeń 
na szczeblu krajowym (np. konsultacje 
z obywatelami w sprawie przyszłości Europy) 
oraz ok. 20 wydarzeń na szczeblu regionalnym. 
Zorganizowano również wydarzenie z udziałem 
obywateli Portugalii i Hiszpanii w celu omówienia 
kluczowych tematów związanych z przyszłością 
ich regionów i z UE. Wydarzenia przygotowane 
przez władze na szczeblu regionalnym i lokalnym 
dotyczyły kilku tematów, np. współpracy 
transgranicznej, skutków zmian demograficznych, 
zrównoważonego transportu i zrównoważonej 
mobilności, zmiany klimatu, migracji oraz 
przyszłość regionów najbardziej oddalonych.

10 

Francja

W okresie od maja do lipca 2021 r. rząd Francji 
prowadził szeroko zakrojone konsultacje 
internetowe dla młodych ludzi. 50 000 młodych 
Francuzów i Francuzek wyraziło swoją opinię, 
zatwierdzając 16 najważniejszych pomysłów 
w sprawie przyszłości Europy. Wynik tego 
przedsięwzięcia znalazł się w sprawozdaniu 
końcowym, wraz z wynikami francuskiego 
panelu obywatelskiego, i stanowi wkład 
Francji w konferencję. Rząd Francji zachęcał 
również do organizowania wydarzeń 
wszystkie zainteresowane podmioty w kraju: 
stowarzyszenia, władze lokalne, przedstawicieli 
pochodzących z wyboru i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego.

11 

Chorwacja

Powołana została grupa koordynacyjna, która 
zbierała pomysły i plany krajowych działań. 
Ministerstwa, urzędy centralne, agencje rozwoju 
regionalnego, uczelnie, organizacje pozarządowe 
i instytuty organizowały wydarzenia w formie 
konferencji, dialogu i debat z obywatelami, 
dyskusji publicznych i warsztatów edukacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 
Tematy obejmowały migrację, demografię, 
neutralność klimatyczną i gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Niektóre wydarzenia odbyły się 
z udziałem innych państw członkowskich oraz 
krajów sąsiedzkich nienależących do UE.

12 

Włochy

Zorganizowanych zostało szereg wydarzeń, 
skoncentrowanych zwłaszcza na młodych 
ludziach, tak by – przy aktywnym wsparciu 
władz lokalnych – dotrzeć do jak największej 
liczby obywateli. Dla rozpropagowania 
przedsięzwięcia przeprowadzona została 
kampania medialna. Wśród działań znalazły się: 
unijno-bałkańskie forum młodzieży z udziałem 
młodych ludzi z Bałkanów Zachodnich, 
forum młodzieży MED Dialogues z młodymi 
osobami z południowego sąsiedztwa oraz 
konkursy dla uczniów szkół średnich i studentów 
pt. „Europa jest w Twoich rękach”.
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13 

Cypr

Odbyło się szereg wydarzeń skoncentrowanych na 
młodych ludziach, z udziałem wielu interesariuszy. 
Podczas wydarzenia inauguracyjnego 
dyskutowano z młodszym pokoleniem o jego 
oczekiwaniach, obawach i wizji Europy i Cypru 
w UE. Przeprowadzony został także otwarty 
dialog na temat roli młodych ludzi w debacie na 
temat Europy oraz problemów, z którymi mają do 
czynienia na szczeblu krajowym i europejskim. 
Odbyło się również wydarzenie poświęcone 
przyszłości europejskiego bezpieczeństwa 
i obrony.

14 

Łotwa

Zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia 
– w tym ogólnokrajowa dyskusja online ze 
studentami pt. „Przyszłość jest w Twoich 
rękach” – na tematy gospodarcze, społeczne 
i związane z bezpieczeństwem. Przeprowadzono 
ogólnokrajowy sondaż i dyskusje grup 
fokusowych w celu zebrania danych z badań 
opinii publicznej na temat przyszłych priorytetów 
Unii Europejskiej odnośnie do wszystkich 
tematów konferencji. Zorganizowano regionalne 
stacjonarne dyskusje w celu rozpropagowania 
konferencji wśród osób w wieku powyżej 55 lat 
oraz dyskusje z uczniami szkół średnich.

15 

Litwa

Wydarzenia były organizowane głównie w ramach 
podejścia zdecentralizowanego i skupiały się 
przede wszystkim na regionach Litwy i na 
młodych ludziach (np. debata młodzieży państw 
bałtyckich). Odbyły się: dialog obywatelski (w 
sprawie demokracji, cyfryzacji, zmiany klimatu 
itp.), dialog transnarodowy (np. z Francją, Irlandią 
i Włochami) oraz wydarzenia animowane przez 
społeczeństwo obywatelskie. Ponadto do dyskusji 
nad przyszłością Europy zachęcano szkoły.

16 

Luksemburg

Zorganizowano szereg wydarzeń na szczeblu 
krajowym w ramach otwartego, inkluzywnego 
i przejrzystego podejścia. Na przykład parlament 
zorganizował kilka wydarzeń w nowej formie, np. 
„rozmowy przy kawie”. Odbył się także hakaton 
dla studentów i młodych przedsiębiorców, służący 
omówieniu „Cyfrowego kompasu” i unijnej 
strategii przemysłowej. Ponadto miała miejsce 
debata uczniów szkół średnich z trzech krajów: 
Francji, Luksemburga i Niemiec.

17 

Węgry

Odbyły się liczne wydarzenia publiczne (ponad 
800). Wydarzenia instytucjonalne miały 
formę m.in. międzynarodowych konferencji 
wysokiego szczebla zorganizowanych przez 
kilka ministerstw (np. na temat rozszerzenia 
i unijnej strategii cyfrowej) oraz debat ze 
studentami i organizacjami młodzieżowymi 
(np. na temat integracji europejskiej). Kilka 
organizacji przeprowadziło panele, podczas 
których rozmawiano o instytucjach UE; silniejszej 
gospodarce, sprawiedliwości społecznej 
i zatrudnieniu, transformacji cyfrowej, edukacji, 
kulturze, młodzieży i sporcie; wartościach 
i prawach, praworządności i bezpieczeństwie; 
organizacjach pozarządowych; migracji; a także 
demografii, rodzinie, zdrowiu, zmianie klimatu 
i środowisku.

18 

Malta

Po wydarzeniu inauguracyjnym powstał 
komitet koordynacyjny, który miał zająć 
się promowaniem inicjatywy za pomocą 
różnych kanałów komunikacji i kierować 
debatą poprzez wydarzenia krajowe i lokalne. 
W formie stacjonarnej lub hybrydowej 
odbyły się: tematyczny dialog publiczny (np. 
w sprawie zdrowia, wartości europejskich 
i przyszłości pracy na rzecz sprawiedliwego 
społeczeństwa), konferencje prasowe, konsultacje 
z interesariuszami sektorowymi oraz interaktywne 
sesje z udziałem dzieci i uczniów.
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19 

Holandia

Holandia skupiła się na organizacji krajowego 
panelu obywatelskiego pt. „Wizja Europy – Kijk 
op Europa”, który odbył się zarówno online, jak 
i stacjonarnie. Miał on dwa etapy: w pierwszym 
zbierano przemyślenia i opinie ludzi na temat ich 
oczekiwań i potrzeb („co”), w drugim za pomocą 
dialogu w grupach starano się zrozumieć, z czego 
wynikają ich opinie („dlaczego” i „jak”).

20 

Austria

Debaty odbywały się w różnych formatach, na 
szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym. 
„Laboratoria przyszłości” i „Dialog na temat 
przyszłości” były okazją do szczegółowych 
rozmów z ekspertami wysokiego szczebla na 
różne tematy i służyły poszukiwaniu całościowych 
rozwiązań na przyszłość. Wiele wydarzeń odbyło 
się także dzięki gminnym doradcom europejskim 
i na ich rzecz. Kilka wydarzeń było skierowanych 
bezpośrednio do młodych ludzi i uczniów.

21 

Polska

Wydarzenia odbywały się przede wszystkim 
w formie zdecentralizowanej. Regionalne 
Ośrodki Debaty Międzynarodowej zorganizowały 
wydarzenia publiczne na szczeblu wszystkich 
16 województw – zarówno stacjonarnie, jak 
i online. Dyskusje były poświęcone tematom 
konferencji, np. solidarności w czasach kryzysu, 
rolnictwu i nowym technologiom. Miała miejsce 
także krajowa debata na temat klimatu, cyfryzacji, 
rynku wewnętrznego, zdrowia, UE w świecie oraz 
migracji.

22 

Portugalia

Po pierwszym wydarzeniu obywatelskim 
w Lizbonie, które zapoczątkowało udział 
obywateli w konferencji, odbyło się wiele 
wydarzeń przygotowanych we współpracy m.in. 
z władzami lokalnymi, uczelniami, szkołami, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
młodzieżowymi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Wraz z Hiszpanią zorganizowano 
np. wydarzenie transnarodowe, podczas 

którego omawiane były tematy istotne dla 
regionów obu krajów i dla UE. Ponadto miały 
miejsce zdecentralizowane wydarzenia krajowe 
poświęcone różnym zagadnieniom, takim 
jak migracja i partnerstwa międzynarodowe, 
przyszłość demokracji europejskiej 
i transformacja cyfrowa.

23 

Rumunia

Wydarzenia były głównie organizowane lub 
współorganizowane przez administrację 
i konkretne instytuty, z aktywnym udziałem 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i organizacji młodzieżowych. Debaty dotyczyły 
szerokiego zakresu tematów, takich jak cyfryzacja, 
edukacja, zdrowie, środowisko, zrównoważony 
rozwój, gospodarka, rolnictwo oraz strategiczne 
partnerstwa UE. Wydarzenia odbywały się 
w stolicy i na szczeblu lokalnym i uczestniczyły 
w nich osoby z różnych grup wiekowych.

24 

Słowenia

Ogólnym założeniem było zachęcanie do 
szerokiej debaty, w której centralna rola 
przypadałaby społeczeństwu obywatelskiemu, 
a do udziału skłaniani byliby zwłaszcza 
młodzi ludzie. Rząd zorganizował wydarzenie 
inauguracyjne, po którym miało miejsce kilka 
inicjatyw, np. Bled Strategic Forum, poświęcone 
przyszłości Europy, a szczególnie rozszerzeniu 
UE i Bałkanom Zachodnim. Podczas innych 
wydarzeń rozmawiano np. o polityce pieniężnej, 
neutralności klimatycznej, młodzieży oraz 
roli UE w wielobiegunowym otoczeniu 
międzynarodowym.

25 

Słowacja

Wydarzenia były organizowane w ramach dwóch 
filarów. Pierwszy z nich: projekt „WeAreEU” 
skupiał się na szerokiej publiczności, w tym 
dyskusjach ze studentami i konsultacjach 
społecznych. Miała miejsce seria wydarzeń 
regionalnych pt. „WeAreEU Road Show”. Drugi filar 
składał się z konwencji krajowej w sprawie UE, 
skoncentrowanej na wypowiedziach ekspertów 
i analityków na tematy takie jak jednolity rynek, 
dezinformacja i populizm oraz transformacja 
ekologiczno-cyfrowa.
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26 

Finlandia

Rząd zorganizował szereg konsultacji 
regionalnych, w tym wydarzenie, które odbyło 
się w najbardziej wysuniętym na północ 
punkcie konferencji. Omawiano różne tematy, 
np. zrównoważony wzrost, edukację oraz 
praworządność. Przeprowadzono również 
sondaż, który miał stanowić wkład w dyskusję. 
Wydarzenia były organizowane przez rząd we 
współpracy z miastami, władzami lokalnymi, 
uczelniami, organizacjami pozarządowymi 
i fińską organizacją młodzieżową oraz z fińskim 
parlamentem, Parlamentem Europejskim i biurami 
informacyjnymi Komisji Europejskiej w Finlandii.

27 

Szwecja

Wydarzenia miały głównie formę 
zdecentralizowaną i były wspólnym 
działaniem Kancelarii Premiera, parlamentu, 
partii politycznych, partnerów społecznych, 
przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i innych stosownych interesariuszy społecznych. 
Na przykład szwedzki minister ds. UE 
rozmawiał o przyszłości Europy z uczniami 
szkół i uczestniczył w spotkaniach na rynku, 
podczas których dyskutował z obywatelami 
o przyszłości Europy i demokracji. Aby włączyć 
obywateli w dialog, korzystano także z mediów 
cyfrowych i sesji pytań i odpowiedzi.

Powyższy opis nie jest wyczerpujący. Więcej 
informacji na temat wydarzeń krajowych można 
znaleźć na specjalnej podstronie wielojęzycznej 
platformy cyfrowej.
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2. Europejskie Spotkanie Młodzieży
8–9 października 2021 r. odbyło się Europejskie 
Spotkanie Młodzieży (EYE2021), które zgromadziło 
10 000 młodych ludzi w internecie i w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu. Mieli oni opracować 
pomysły w sprawie przyszłość Europy i podzielić 
się nimi. Była to wyjątkowa okazja dla osób 
w wieku od 16 do 30 lat do osobistego lub 
wirtualnego kontaktu, zainspirowania się nawzajem 
oraz wymiany poglądów z ekspertami, aktywistami, 
influencerami i decydentami w samym centrum 
europejskiej demokracji.

Od maja 2021 r. we współpracy 
z ogólnoeuropejskimi organizacjami 
młodzieżowymi zebrano online ponad 
2 000 pomysłów młodych obywateli z całej 
Unii Europejskiej. Ponadto odbyło się kilka sesji 
poświęconych Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, zarówno online przed spotkaniem, 
jak i w trakcie jego trwania w Strasburgu. Po 
wydarzeniu zebrano 20 najpopularniejszych 
pomysłów (dwa na każdy temat konferencji) 
i zamieszczono je w Raporcie z pomysłami 
młodzieży na Konferencję w sprawie przyszłości 
Europy, opublikowanym w 23 językach.

V Informacji na temat wszystkich wydarzeń znajdują się na wielojęzycznej platformie cyfrowej.

23 października raport został przedstawiony na 
konferencji plenarnej przez młodych uczestników 
europejskich paneli obywatelskich, którzy 
wzięli również udział w EYE2021. Wszystkie 
zebrane pomysły są dostępne na stronie search.
youthideas.eu.

3. Inne wydarzenia
Poza wydarzeniami wspomnianymi powyżej wiele 
innych instytucji i wielu interesariuszy zapraszało 
obywateli UE do dyskusji nad przyszłością 
EuropyV.

W trakcie całej Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES) propagował informacje na 
jej temat i pomagał podlegającej mu szerokiej 
sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w państwach członkowskich organizować 
konsultacje krajowe. Ogółem wsparł 75 wydarzeń, 
z czego 33 na szczeblu krajowym i 42 na szczeblu 
centralnym. 60% tych wydarzeń (czyli 45) zostało 
podsumowanych na platformie konferencji 
i zgromadziło ponad 7 300 uczestników. 
EKES rozpoczął działania w czerwcu 2021 r. 
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dużą konferencją „Przywrócenie obywatelom 
projektu europejskiego” i zorganizował 
w listopadzie 2021 r. w Lizbonie seminarium 
„Łącząc UE” , a w lutym 2022 r. w Brukseli 
wydarzenie wysokiego szczebla „Wspólne 
kształtowanie Europy”. Komitet propagował 
również korzystanie z platformy internetowej, na 
której zamieścił 60 nowych pomysłów, i rozpoczął 
szeroką kampanię komunikacyjną w mediach 
społecznościowych (o potencjalnym zasięgu 
32 mln osób na samym Twitterze) promującą 
wydarzenia krajowe w języku angielskim 
i lokalnym i aktywowaną przed każdą sesją 
plenarną i spotkaniem związanym z konferencją 
i po nich.

Europejski Komitet Regionów (KR) zorganizował 
debaty tematyczne w swoich komisjach 
i na sesjach plenarnych oraz 140 wydarzeń 
lokalnych, transgranicznych i międzyregionalnych 
z udziałem 10 000 obywateli i 200 polityków 
lokalnych. W październiku 2021 r. został 
ponadto opublikowany pierwszy w historii 
sondaż wśród 1,2 mln polityków lokalnych 
z UE-27 na temat przyszłości Europy. KR zgłosił 
także 44 pomysły na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej. Na początku 2022 r. niezależna  
wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej 
przedstawiła pomysły, jak poprawić demokrację 
w UE. KR przyjął rezolucję z propozycjami 
przeznaczonymi do końcowego sprawozdania 
z konferencji, a w marcu 2022 r. na Europejskim 
Szczycie Regionów i Miast zatwierdzony 
został 12-punktowy manifest w imieniu 
miliona polityków lokalnych i regionalnych 
w UE. Sprawozdanie pt. „Obywatele, politycy 
lokalni a przyszłość Europy” (marzec 2022 r.) 
podsumowuje wszystkie działania KR związane 
z konferencją.

Trzy organizacje pracodawców będące 
partnerami społecznymi UE: BusinessEurope, 
SGI Europe i SMEunited opublikowały swoje 
priorytety i wkłady na platformie cyfrowej 
i przedstawiły je stosownym grupom roboczym 
i zgromadzeniu plenarnemu. Promowały 
też konferencję zarówno wewnętrznie, jak 
i w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi 
oraz organizowały wydarzenia i współpracowały 
z interesariuszami na różnych forach. Europejska 
Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) 
formułowała własny wkład w konferencję 
i uczestniczyła w sesjach planarnych 
i w spotkaniach grup roboczych. Opracowała 

propozycje związków zawodowych na rzecz 
bardziej sprawiedliwej przyszłości Europy 
i umieściła je na platformie (znalazły się wśród 
najczęściej popieranych). Konfederacja i jej 
podmioty przygotowały wydarzenia i działania 
komunikacyjne w celu przedstawienia i poddania 
pod dyskusję propozycji związków zawodowych.

Komponent społeczeństwa obywatelskiego 
– złożony z Konwentu Społeczeństwa 
Obywatelskiego na Konferencję w sprawie 
przyszłości Europy oraz Ruchu Europejskiego – 
zorganizował wiele wydarzeń w całej Europie i był 
aktywny na sesjach plenarnych. Setki organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego uczestniczyły – 
poprzez podejście oddolne w postaci klastrów 
tematycznych – w opracowywaniu wspólnych 
kompleksowych propozycji na liczne tematy, 
którym poświęcona była konferencja. Pomysły 
te zostały uwzględnione podczas konferencji 
dzięki platformie, grupom roboczym, sesjom 
plenarnym oraz bezpośrednim kontaktom 
z zarządem, współprzewodniczącymi i wspólnym 
sekretariatem.

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w państwach członkowskich, ośrodki Europe 
Direct, centra dokumentacji europejskiej oraz 
biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego 
aktywnie informowały obywateli o konferencji. 
Przedstawicielstwa Komisji zgłosiły 1400 działań, 
które pomogły nagłośnić i realizować konferencję 
w całej Europie. Przedstawicielstwa były 
organizatorami lub czynnymi uczestnikami 
ponad 850 wydarzeń, z których ok. 65% 
skierowano do młodych ludzi i kobiet, by 
zachęcić ich do szerszego udziału w konferencji. 
Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego 
zorganizowały ponad 1300 działań promocyjnych 
we wszystkich państwach członkowskich. Aby 
poszerzyć zasięg konferencji, proponowano 
warsztaty poświęcone głównym tematom 
konferencji z udziałem posłów do Parlamentu 
Europejskiego, obywateli i organizacji 
interesariuszy, władz krajowych oraz mediów 
regionalnych i lokalnych. Ośrodki Europe Direct 
zgłosiły ponad 1000 wydarzeń tematycznych 
dotyczących konferencji i ponad 600 działań 
promocyjnych z udziałem różnorodnych grup 
docelowych i organizacji młodzieżowych. Centra 
dokumentacji europejskiej poinformowały 
o 120 działaniach komunikacyjnych związanych 
z konferencją.
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III.  
Zgromadzenie 
plenarne
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(A) Skład, rola i funkcjonowanie 

VI  Konieczne było osiągnięcie konsensusu przynajmniej między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej 
oraz przedstawicielami parlamentów narodowych na równych prawach. Jeżeli zachodziła wyraźna rozbieżność względem stanowiska 
przedstawicieli obywateli uczestniczących w krajowych wydarzeniach albo europejskich lub krajowych panelach obywatelskich, 
należało to odnotować w niniejszym sprawozdaniu.

VII  W sesji plenarnej uczestniczyli inni członkowie Komisji Europejskiej, w szczególności gdy omawiane były sprawy związane 
z zakresem ich kompetencji.

VIII  Po jednej osobie na państwo członkowskie.

Zgromadzenie plenarne konferencji powstało 
jako forum, na którym miały być omawiane 
zalecenia krajowych i europejskich paneli 
obywatelskich, pogrupowane według 
tematów – bez określonego z góry wyniku 
i bez ograniczania zakresu do wcześniej 
zdefiniowanych dziedzin polityki. W stosownym 
przypadku omawiany był też materiał z platformy 
wielojęzycznej. Skład zgromadzenia planarnego 
był wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy oprócz 
przedstawicieli instytucji i organów doradczych 
UE, przedstawicieli pochodzących z wyboru na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 
i partnerów społecznych obejmował obywateli 
reprezentujących europejskie i krajowe panele 
obywatelskie i wydarzenia. Po zapoznaniu 
się z zaleceniami obywateli i ich omówieniu 
uczestnicy zgromadzenia musieli po osiągnięciu 
konsensusuVI przedłożyć swoje propozycje 
zarządowi. W okresie od czerwca 2021 r. 
do kwietnia 2022 r. odbyło się siedem sesji 
plenarnych.

W sesjach plenarnych uczestniczyło na równych 
prawach 108 przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady 
i 3 przedstawicieli Komisji EuropejskiejVII oraz 
108 przedstawicieli wszystkich parlamentów 
narodowych, a także obywatele. Udział brało 
także 80 przedstawicieli europejskich paneli 
obywatelskich, z których co najmniej jedną 

trzecią stanowiły osoby poniżej 25 roku życia, 
przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży 
oraz 27 przedstawicieliVIII wydarzeń krajowych i/
lub krajowych paneli obywatelskich. W sesjach 
uczestniczyło również 18 przedstawicieli 
Komitetu Regionów i 18 przedstawicieli Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, 6 pochodzących 
z wyboru przedstawicieli władz regionalnych 
i 6 pochodzących z wyboru przedstawicieli 
władz lokalnych, 12 przedstawicieli partnerów 
społecznych i 8 przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego. Gdy omawiana była 
międzynarodowa rola UE, zaproszony był wysoki 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa. Zaproszeni byli także 
przedstawiciele kluczowych interesariuszy, 
np. partnerzy z Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, 
kościołów, stowarzyszeń lub wspólnot 
religijnych oraz z organizacji filozoficznych 
i pozawyznaniowych.

Sesjom plenarnym przewodniczyli wspólnie 
współprzewodniczący konferencji. Sesje 
odbywały się w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu. Z powodu przepisów 
zdrowotno-sanitarnych pierwszych pięć 
sesji odbyło się w trybie hybrydowym, a dwie 
ostatnie miały formę stacjonarną. Sesje były 
transmitowane na żywo, a wszystkie dokumenty 
z posiedzeń zostały udostępnione publicznie na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej.
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(B) Grupy robocze

W myśl regulaminu konferencji 
współprzewodniczący zaproponowali 
zgromadzeniu plenarnemu, by utworzyć 
dziewięć tematycznych grup roboczych, 
odpowiadających tematyce przedstawionej 
na wielojęzycznej platformie cyfrowej. Miały 
one pomóc przygotować debaty i propozycje 
zgromadzenia plenarnego zgodnie z wymogami 
wspólnej deklaracji. W październiku 2021 r. 
współprzewodniczący uzgodnili zakres zadań 
grupach roboczych. Grupy robocze zajęły 
się następującą tematyką: zmiana klimatu 
i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; UE 
w świecie; wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; 
demokracja europejska; migracja; edukacja, 
kultura, młodzież i sport.

Wkład grup roboczych w sesję plenarną polegał 
na tym, że omawiały one zalecenia stosownych 
krajowych i europejskich paneli obywatelskich 
oraz wpisy z wielojęzycznej platformy cyfrowej 
związane z dziewięcioma tematami konferencji. 
Uczestnicy zgromadzenia plenarnego zostali 
rozdzieleni na 9 grup roboczych w następujący 
sposób: 12 członków na grupę z Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów narodowych, 
6 z Rady, 3 z krajowych paneli obywatelskich 
lub wydarzeń, po 2 z Komitetu Regionów 
i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 1 lub 
2 ze strony partnerów społecznych, 1 ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego, 1 pochodzący 
z wyboru członek władz lokalnych i regionalnych, 
a także przedstawiciele europejskich paneli 

obywatelskich. Przedstawiciele europejskich 
paneli obywatelskich byli członkami grup 
roboczych odpowiadających tematyce ich 
panelu. Ponadto wprowadzono specjalny przepis 
umożliwiający członkom kolegium komisarzy 
udział w pracach grup roboczych zgodnie 
z zakresem odpowiedzialności.

Grupy robocze aktywnie dyskutowały i pracowały 
nad projektami propozycji pod kierunkiem 
przewodniczącego i rzecznika (wybranych 
spośród przedstawicieli europejskich 
paneli obywatelskich w grupie roboczej) 
i z pomocą wspólnego sekretariatu. Efekt 
ich prac musiał opierać się na konsensusie 
opisanym w art. 17 regulaminu konferencji. 
Następnie przewodniczący i rzecznik 
prezentowali wyniki prac grupy roboczej na 
sesji plenarnej. Przewodniczącego grupy 
roboczej wspierał wspólny sekretariat. Wspólny 
sekretariat przygotowywał – pod kierunkiem 
przewodniczącego i w porozumieniu z członkami 
grupy roboczej – sprawozdania podsumowujące 
każde ze spotkań grupy roboczej.

Grupy robocze spotykały się przy okazji 
sesji plenarnych od października 2021 r. do 
8 kwietnia 2022 r. oraz w trybie zdalnym 
w grudniu 2021 r. Niektóre z nich zorganizowały 
dodatkowe spotkania. Od 20 stycznia 2022 r. 
spotkania grup roboczych były transmitowane 
na żywo. Sprawozdania podsumowujące zostały 
udostępnione na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej w zakładce „Sesja plenarna”.
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(C) Chronologia

IX  Przed inauguracyjną sesją plenarną, która odbyła się 19 czerwca, 17 czerwca 2021 r. w Lizbonie zorganizowane zostało pierwsze 
europejskie wydarzenie obywatelskie w trybie hybrydowym zapoczątkowujące udział obywateli w konferencji.

INAUGURACYJNA SESJA PLENARNA 
19 CZERWCA 2021 R.

19 czerwca 2021 r. odbyła się w trybie 
hybrydowym inauguracyjna sesja plenarna 
konferencjiIX Jej uczestnicy wysłuchali prezentacji 
oraz ogólnie przedyskutowali cele konferencji 
i swoje oczekiwania. Współprzewodniczący 
zwrócili uwagę na bezprecedensowy charakter 
przedsięwzięcia, które jest przykładem demokracji 
deliberatywnej na szczeblu UE, wzmacniającym 
demokrację przedstawicielską poprzez 
przybliżenie obywateli do centrum decyzyjnego 
Unii Europejskiej. Współprzewodniczący omówili 
też, jak będą funkcjonować trzy filary konferencji 
– wielojęzyczna platforma cyfrowa, europejskie 
i krajowe panele obywatelskie oraz zgromadzenie 
plenarne.

Uczestnicy zostali także poinformowani 
o zamiarze utworzenia dziewięciu tematycznych 
grup roboczych oraz o kalendarzu konferencji. 
W debacie, która miała miejsce później, głos 
zabrało ponad 150 uczestników, którzy poruszyli 
wiele różnych tematów. Ponieważ do tego 
czasu nie zostali jeszcze wybrani uczestnicy 
europejskich paneli obywatelskich, komponent 
obywatelski reprezentowali przewodnicząca 
Europejskiego Forum Młodzieży oraz 
27 przedstawicieli wydarzeń krajowych lub 
krajowych paneli obywatelskich.

DRUGA SESJA PLENARNA  
22–23 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

22–23 października 2021 r. odbyła się w trybie 
hybrydowym druga sesja plenarna, po raz 
pierwszy z udziałem przedstawicieli europejskich 
paneli obywatelskich. Uczestnicy sesji wysłuchali 
prezentacji na temat stanu prac czterech 
paneli europejskich i przeprowadzili dyskusję. 
Przedstawiciele wydarzeń i paneli krajowych 
zaprezentowali wydarzenia organizowane na 
szczeblu krajowym. Uczestnicy sesji zapoznali 
się ze sprawozdaniem z Europejskiego Spotkania 
Młodzieży, w którym to dokumencie znalazło 
się 20 konkretnych pomysłów wybranych przez 
młodych uczestników spotkania. W dalszej 

dyskusji zwracano uwagę na nowatorski charakter 
wielojęzycznej platformy cyfrowej: możliwość 
wypowiadania się przez obywateli i prowadzenia 
debaty we wszystkich językach urzędowych UE. 
Dyskusja była oparta na drugim sprawozdaniu 
okresowym platformy. W sesji plenarnej 
uczestniczyli też jako kluczowi interesariusze 
partnerzy z Bałkanów Zachodnich.

TRZECIA SESJA PLENARNA  
21–22 STYCZNIA 2022 R.

Trzecia sesja plenarna, zorganizowana 21–
22 stycznia 2022 r., była pierwszą poświęconą 
oficjalnej prezentacji zaleceń sformułowanych 
przez europejskie panele obywatelskie oraz 
powiązane krajowe panele obywatelskie. 
Sesja przypadła po tym, jak niektóre panele 
europejskie sporządziły już swoje zalecenia; były 
to: europejski panel obywatelski 2 („Demokracja 
europejska” / „Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo”) i europejski panel obywatelski 
3 („Zmiana klimatu i środowisko” / „Zdrowie”). 
Sesja plenarna odbyła się w trybie hybrydowym. 
Wzięło w niej udział na miejscu lub zdalnie ponad 
400 uczestników.

Sesja przypadła niedługo po śmierci 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Davida Marii Sassolego. Otwierając sesję, 
współprzewodniczący oddali cześć jego pamięci.

Debaty podczas sesji plenarnej były pogrupowane 
tematycznie i odpowiadały tematom 
europejskiego panelu 2 i 3.

Dyskusje miały nowatorską interaktywną 
formę: obywatele mieli określony czas na 
wypowiedzi, obowiązywał też specjalny system 
pytań „niebieska kartka”, który pozwalał na 
spontaniczną i żywą wymianę poglądów na temat 
zaleceń obywateli.

CZWARTA SESJA PLENARNA  
11–12 MARCA 2022 R.

Czwarta sesja plenarna także była poświęcona 
prezentacji zaleceń sformułowanych przez 
europejskie panele obywatelskie oraz powiązane 
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krajowe panele obywatelskie. Sesja odbyła się 
po tym, jak pracę zakończyły dwa pozostałe 
panele: europejski panel obywatelski 1 („Silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna 
i zatrudnienie” / „Edukacja, kultura, młodzież 
i sport” / „Transformacja cyfrowa”) i europejski 
panel obywatelski 4 („UE w świecie” / „Migracja”).

Podobnie jak na sesji styczniowej debaty były 
pogrupowane tematycznie. Tym razem dotyczyły 
tematyki poruszanej przez panel 1 i panel 4. 
Dyskusje nad zaleceniami obywateli znów 
były żywe i wnikliwe, m.in. dzięki nowatorskiej 
interaktywnej formie.

PIĄTA SESJA PLENARNA  
25–26 MARCA 2022 R.

Piąta sesja plenarna była początkiem 
nowego etapu prac konferencji: rozpoczęło 
się formułowanie propozycji zgromadzenia 
plenarnego opartych na zaleceniach obywateli. 
Dlatego uczestnicy – po przygotowaniach 
w grupach roboczych o węższym zakresie zadań 
– po raz pierwszy debatowali nad wszystkimi 
dziewięcioma tematami konferencji: silniejsza 
gospodarka, sprawiedliwość społeczna 
i zatrudnienie / edukacja, kultura, młodzież 
i sport / transformacja cyfrowa / demokracja 
europejska / wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo / zmiana klimatu i środowisko 
/ zdrowie / UE w świecie / migracja. Sesja 
plenarna była również okazją dla przedstawicieli 
wydarzeń krajowych organizowanych we 
wszystkich 27 państwach członkowskich UE do 
przedstawienia wyników swoich przedsięwzięć.

SZÓSTA SESJA PLENARNA 
8–9 KWIETNIA 2022 R.

Szósta sesja plenarna była poświęcona pracom 
nad ostatecznym projektem propozycji. Po 
zakończeniu spotkań grup roboczych wszyscy 
uczestnicy sesji plenarnej podczas dziewięciu 
debat merytorycznych wyrazili ostateczne opinie 
i uwagi na temat propozycji, które nabierały 
kształtu przez ostatnie miesiące. Podczas 
wymiany poglądów uczestnicy dzielili się refleksją 
nad wyjątkowym procesem opracowywania 
propozycji na podstawie zaleceń obywateli i nad 
pracami prowadzonymi od czasu powstania 
zaleceń. Obywatele zwracali uwagę przede 
wszystkim na niepowtarzalne doświadczenie 
i na wartość dyskusji, które połączyły ich 
wokół wspólnego projektu. Debata pozwoliła 
sformułować ostateczny projekt propozycji, który 
miał zostać przedstawiony na ostatniej sesji 
plenarnej.

SIÓDMA SESJA PLENARNA  
29–30 KWIETNIA 2022 R.

Siódma i ostatnia sesja plenarna 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy była 
zwieńczeniem wielomiesięcznych intensywnych 
dyskusji: sformułowanych zostało 49 propozycji.

49 propozycji zostało sformułowanych 
i przedłożonych zarządowi przez zgromadzenie 
plenarne na zasadzie konsensusu. Konsensus 
został zawarty między przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji 
Europejskiej i parlamentów narodowych.

Poparcie dla procesu i dla propozycji wyrazili 
również przedstawiciele Komitetu Regionów 
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, przedstawiciele szczebla 
regionalnego i lokalnego pochodzący z wyboru 
oraz przedstawiciele partnerów społecznych 
i społeczeństwa obywatelskiego.

Obywatele przedstawili opinię końcową w sprawie 
propozycji (zob. główne tezy poniżej).
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Podczas ostatniej sesji plenarnej (29–30 kwietnia 2022 r.) 108 obywateli należących do komponentu 
obywatelskiego przedstawiło opinię końcową w sprawie propozycji zgromadzenia plenarnego. 
Prezentacja została przygotowana wspólnie i przedstawiona przez 17 z nich podczas debaty końcowej. 
Poniższy tekst jest podsumowaniem kluczowych tez tego wystąpienia.

**

Chcielibyśmy rozpocząć od podziękowania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji 
za możliwość wzięcia udziału w kształtowaniu przyszłości Europy. Spotkaliśmy się 
z Europejczykami z całej Unii (reprezentującymi różne panele i wydarzenia), z politykami i podmiotami 
społecznymi, i poszerzyliśmy nasze horyzonty. Rozwinęliśmy się jako Europejczycy. Aby mogło się tak 
stać, wszyscy dokonaliśmy pewnych wyrzeczeń: przerwaliśmy nasze codzienne obowiązki, wzięliśmy 
urlop w pracy i jako członkowie europejskich paneli obywatelskich spędziliśmy dziewięć weekendów 
z dala od swoich rodzin. Ale przeżyliśmy coś niesamowitego i wyjątkowego. Nie była to dla nas strata 
czasu.

Po drodze były wzloty i upadki. Nie zawsze otrzymywaliśmy odpowiedź na nasze pytania. Wiemy, że 
wdrożenie propozycji wymagać będzie czasu. Ale jesteśmy przekonani, że zrobią Państwo, co trzeba, 
żeby tak się stało – z szacunku do naszej wspólnej pracy. Jeśli my, obywatele, byliśmy w stanie 
przezwyciężyć dzielące nas różnice, bariery językowe, zasiąść do wspólnej pracy i pójść w Państwa 
ślady, Państwo też mogą.

**

Wszyscy przeszliśmy długą drogę i kiedy sesje plenarne są już za nami, możemy być dumni ze 
swojej pracy. Dostrzegamy 8 przekrojowych tematów będących jasnym i silnym mandatem na rzecz 
przyszłości Europy.

Po pierwsze, Unia Europejska oparta na solidarności, sprawiedliwości społecznej i równości. 
Obywatelom bardzo zależy na równych warunkach i prawach w różnych dziedzinach: opiece 
zdrowotnej, usługach społecznych, edukacji i uczeniu się przez całe życie, na równych szansach dla 
mieszkańców wsi i miast i na uwzględnieniu aspektów demograficznych. W przyszłości Europejczycy 
w żadnym państwie członkowskim i regionie nie powinni już doświadczać dyskryminacji ze względu na 
wiek, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, płeć, wyznanie czy preferencje polityczne. Powinni cieszyć 
się godnymi warunkami życia i pracy oraz godną płacą. UE musi być więcej niż tylko unią gospodarczą. 
Państwa członkowskie muszą okazywać większą solidarność sobie nawzajem. Jesteśmy rodziną 
i w czasach kryzysu powinniśmy być jak rodzina.

Po drugie, UE musi odważnie i szybko stać się liderem środowiskowym i klimatycznym poprzez 
szybsze przejście na zieloną energię, poprawę sieci kolejowej, sprzyjanie zrównoważonemu 
transportowi i gospodarce o faktycznym obiegu zamkniętym. Nie ma czasu do stracenia. UE musi 
przewodzić zmianom w wielu dziedzinach polityki: rolnictwie, bioróżnorodności, gospodarce, 
energetyce, transporcie, edukacji, zdrowiu, transformacji cyfrowej i dyplomacji klimatycznej. Mamy 
potencjał naukowy, siłę gospodarczą i wpływy geopolityczne, by tak się stało. Jeśli uznamy klimat za 
priorytet, czeka nas dostatnia przyszłość.

Po trzecie, Europa potrzebuje bardziej demokratycznej Unii. Obywatele kochają UE, ale bądźmy 
szczerzy: nie zawsze jest to łatwe. Poprosili nas Państwo o pomoc i zapytali nas: jak demokracja 
europejska powinna wyglądać w przyszłości? I odpowiedzieliśmy: my, obywatele, chcemy Europy, 
w której decyzje zapadają szybko i przejrzyście, zasada jednomyślności zostaje przemyślana na nowo, 
a obywatele są regularnie i rzetelnie włączani w działania.

Po czwarte, UE potrzebuje większej harmonizacji w pewnych dziedzinach i większego zbliżenia 
jako unia. Wojna puka do naszych wschodnich drzwi, musimy więc być zjednoczeni bardziej niż 
kiedykolwiek i dać UE większe kompetencje w sprawach zagranicznych. Konferencja może być 
pierwszym krokiem ku stworzeniu bardziej zjednoczonej i spójnej politycznie Europy. Wszystko 
sprowadza się do słowa: unia. Nie możemy się tak określać, jeśli nie będziemy współpracować tak jak 
na konferencji.
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Po piąte, UE musi zyskać na autonomii i dbać o swoją globalną konkurencyjność. Podczas konferencji 
rozmawialiśmy o realizacji tego celu w kluczowych sektorach strategicznych: rolnictwie, energetyce, 
przemyśle, zdrowiu. Nie możemy być zależni od krajów trzecich pod względem wielu kluczowych 
produktów. Musimy wykorzystywać talenty naszych pracowników, zapobiegać drenażowi mózgów 
i szkolić obywateli z odpowiednich umiejętności na wszystkich etapach życia, bez względu na to, gdzie 
mieszkają. Nie może być ogromnych różnic w UE, a młodzi ludzie bez perspektyw w jednym kraju nie 
powinni być zmuszeni przenosić się gdzie indziej.

Po szóste, przyszłość UE opiera się na jej wartościach. To nimi kierowaliśmy się w naszych pracach. 
Na początku nikomu nie przyszłoby do głowy, że na naszym kontynencie może wybuchnąć wojna. 
Ta walka o wolność uświadamia nam, że mamy szczęście żyć w pokojowej unii. Tłem wszystkich 
naszych propozycji są właśnie te wartości: ludzkie i godne przyjmowanie migrantów, równy dostęp 
do opieki zdrowotnej, walka z korupcją, apel o ochronę przyrody i bioróżnorodności oraz o bardziej 
demokratyczną Unię.

Po siódme, w przyszłości obywatele powinni czuć się bardziej Europejczykami i wiedzieć więcej 
o UE. To przekrojowa kwestia, która przewijała się w pracach wszystkich paneli. Transformacja 
cyfrowa, edukacja, mobilność i kontakty mogą nadać wymierny charakter tożsamości europejskiej, 
która jest uzupełnieniem, a nie zagrożeniem dla tożsamości narodowych. Przed konferencją wielu 
z nas nie czuło się Europejczykami: uczucie to rodziło się tutaj, powoli, w trakcie naszych rozmów. 
Mieliśmy szczęście móc w tym uczestniczyć, ale wielu go nie miało. Dlatego tak ważne są informacja, 
komunikacja i promocja.

Na koniec, po ósme, temat przekrojowy, który jest dla nas niezwykle ważny: edukacja i ogólne 
upodmiotowienie obywateli. Zdecydowali Państwo zaprosić na konferencję już 16-latków. Jesteśmy 
za to wdzięczni, ponieważ bardziej niż kiedykolwiek trzeba upodmiotowić młodych. Wysoki odsetek 
młodych ludzi nieuczestniczących w wyborach pokazuje, że należy odnowić relację między nimi 
a polityką. I wzmocnić ich pozycję ekonomiczną i społeczną: wciąż trudno im wchodzić na rynek pracy 
i upominać się o prawa socjalne. Podczas pandemii COVID-19 poczuli się opuszczeni, a wielu wciąż 
zmaga się z jej wpływem na zdrowie psychiczne. Ale trzeba upodmiotowić wszystkich Europejczyków, 
nie tylko młodych: poprzez programy mobilności i uczenie się przez całe życie musimy stworzyć 
perspektywy dla wszystkich. Musimy również uczyć obywateli demokracji, aktywności obywatelskiej 
i umiejętności korzystania z mediów. Potrzebujemy podejścia prawdziwie całościowego.

**

Nikt nie wiedział, jak to się potoczy. 27 krajów, 24 języki, różnica wieku. A jednak podczas wspólnej 
pracy czuliśmy się sobie bliscy: nasze głowy, myśli, doświadczenia. Nie jesteśmy ekspertami od 
UE ani od żadnego z tematów konferencji, ale jesteśmy ekspertami od życia codziennego i każdy 
z nas ma swoją opowieść. Chodzimy do pracy, mieszkamy na wsi i na przedmieściach, pracujemy 
na nocną zmianę, studiujemy, mamy dzieci, jeździmy autobusem. Jesteśmy różni i w tym nasza siła. 
Konsensus w sprawie propozycji został wypracowany między czterema różnymi komponentami oraz 
w ramach komponentu obywatelskiego. Aprobujemy i popieramy wszystkie propozycje, które mają 
Państwo w rękach. Wyrażamy odmienne stanowisko w sprawie środka 38.4 punkt trzeci, ponieważ 
nie pochodzi z paneli europejskich ani krajowych i nie został dostatecznie omówiony na forum 
grupy roboczej. Dlatego też nie wypowiadamy się ani co do istoty, ani co do celowości tego środka. 
Mając to na względzie, apelujemy, aby wdrożyli Państwo propozycje jako całość, a nie tylko te, które 
wydadzą się najwygodniejsze i najprostsze. I aby odbyło się to transparentnie. Pracowaliśmy nad 
nimi z poświęceniem i pasją, jesteśmy dumni z naszej pracy: prosimy, by ją uszanować.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy była świadkiem pandemii i wojny w Europie, wykazała 
pełną solidarność z narodem ukraińskim. Był to dla uczestników burzliwy rok, był to burzliwy rok dla 
wszystkich Europejczyków. Ale mimo wszystko konferencja trwała. W imieniu obywateli biorących 
udział w konferencji chcemy zakończyć prostym przesłaniem: czujemy się Europejczykami, czujemy 
się włączeni w proces demokratyzacji i wysłuchani, wierzymy w UE i chcemy nadal wierzyć. Dlatego, 
gorąco Państwa prosimy o uważne przeczytanie propozycji i ich realizację – z uwagi na przyszłość 
Europy.
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Przedstawiciele komponentu Rady nie 
wypowiadali się co do istoty propozycji, ale 
popierali i promowali działania obywateli 
i zapoznali się z ich zaleceniami. Po 
9 maja 2022 r. Rada postanowi, w ramach swoich 
kompetencji i zgodnie z traktatami, jakie działania 
podjąć w świetle wyników konferencji.

Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy przyjmuje do wiadomości propozycje 
przedstawione przez zgromadzenie plenarne 
i prezentuje je jako ostateczny wynik konferencji. 
Propozycje te, wskazujące, jak mogłaby wyglądać 
przyszłość Europy, zostały opracowane po niemal 
roku obrad prowadzonych zgodnie ze wspólną 
deklaracją i regulaminem konferencji.
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IV.  
Propozycje 
sformułowane 
podczas sesji 
plenarnej
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„Zmiana klimatu i środowisko”

1. Propozycja: Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność 
biologiczna i ekosystemy, zanieczyszczenie

Cel: Bezpieczna, trwała, sprawiedliwa, uwzględniająca kwestie klimatyczne produkcja przystępnej 
cenowo żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska, ochrony 
różnorodności biologicznej i ekosystemów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego:

Środki:

1. Wysunięcie na pierwszy plan konceptu 
zielonej i niebieskiej gospodarki poprzez 
promowanie skutecznego rolnictwa 
i rybołówstwa przyjaznego dla środowiska 
i klimatu w UE i na całym świecie, w tym 
rolnictwa ekologicznego, a także innych form 
innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa, 
takich jak rolnictwo wertykalne, które 
pozwalają produkować więcej żywności przy 
mniejszym nakładzie środków i jednoczesnym 
ograniczaniu emisji i wpływu na środowisko, 
ale które nadal gwarantują wydajność 
i bezpieczeństwo żywnościowe (Panel 3 – 
zalecenia 1, 2 i 10,  Panel 2 – zalecenie 4)

2. Przekierowywanie dotacji i wzmocnienie 
zachęt dla rolnictwa ekologicznego 
i zrównoważonego, zgodnego z jasnymi 
normami środowiskowymi i pomagającego 
osiągnąć globalne cele klimatyczne (Panel 3 – 
zalecenia 1, 12)

3. Stosowanie zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym w rolnictwie i promowanie 
środków przeciwko marnotrawieniu żywności 
(debata w grupie roboczej, wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

4. Znaczne ograniczenie stosowania 
chemicznych pestycydów i nawozów, zgodnie 
z istniejącymi celami, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego 
i wsparcia dla badań w celu opracowania 
bardziej zrównoważonych i naturalnych 
alternatyw (Panel 3 – zalecenie 10, 
debata w grupie roboczej)

5. Wprowadzenie certyfikacji usuwania 
dwutlenku węgla opartej na solidnym, 
rzetelnym i przejrzystym rozliczaniu 
dwutlenku węgla (dyskusja plenarna)

6. Więcej badań i innowacji, w tym 
w zakresie rozwiązań technologicznych 
dla zrównoważonej produkcji, odporności 
roślin i rolnictwa precyzyjnego, a także 
lepsza komunikacja, systemy doradcze 
oraz szkolenia dla rolników i przez nich 
prowadzone (Panel 3 – zalecenie 10, 
debata w grupie roboczej, dyskusja plenarna)

7. Wyeliminowanie dumpingu socjalnego 
i wzmocnienie sprawiedliwego 
i ekologicznego przejścia na lepsze miejsca 
pracy w sektorze rolnym, charakteryzujące 
się wysokimi standardami bezpieczeństwa 
i higieny pracy (debata w grupie roboczej)

8. Rozwiązanie takich kwestii jak stosowanie 
tworzyw sztucznych w foliach rolniczych 
oraz metody zmniejszenia zużycia wody 
w rolnictwie (wielojęzyczna platforma 
cyfrowa)

9. Racjonalna hodowla i produkcja mięsa 
z naciskiem na dobrostan zwierząt 
i zrównoważony rozwój, z wykorzystaniem 
takich środków jak jednoznaczne 
etykietowanie, wysoki standard i wspólne 
normy hodowli zwierząt i transportu oraz 
wzmocnienie związku między hodowlą 
a żywieniem (Panel 3 – zalecenia 16 i 30)
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2. Propozycja: Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność 
biologiczna i ekosystemy, zanieczyszczenie

Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, krajobrazu i oceanów oraz wyeliminowanie 
zanieczyszczenia

Środki:

1. Tworzenie, przywracanie i rozszerzanie 
obszarów chronionych oraz lepsze 
zarządzanie nimi w celu zachowania 
różnorodności biologicznej (zalecenie FR, 
Panel 3 – zalecenie 11)

2. Wprowadzenie systemu środków przymusu 
i nagród, który będzie przeciwdziałał 
zanieczyszczeniu w oparciu o zasadę 
„zanieczyszczający płaci” i zostanie włączony 
do środków podatkowych, w połączeniu 
z rosnącą świadomością i zachętami (Panel 
3 – zalecenie 32, zalecenie FR, dyskusja 
plenarna)

3. Zwiększenie roli gmin w planowaniu 
przestrzennym i budowa nowych 
budynków sprzyjających niebiesko-zielonej 
infrastrukturze, zaprzestanie i unikanie 
dalszego uszczelniania gleby, obowiązkowe 
tereny zielone przy nowych budynkach w celu 
promowania różnorodności biologicznej 
i lasów miejskich (Panel 3 – zalecenie 5, Panel 
1 – zalecenie 18, zalecenie FR)

4. Ochrona owadów, w szczególności owadów 
rodzimych i zapylających, w tym poprzez 
ochronę przed gatunkami inwazyjnymi 
i lepsze egzekwowanie istniejących przepisów 
(Panel 1 – zalecenie 18)  

5. Wspieranie zalesiania i ponownego 
zalesiania, w tym lasów utraconych wskutek 
pożarów, wprowadzanie odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej oraz wspieranie lepszego 
wykorzystania drewna w zastępstwie 
innych materiałów. Ustalenie we wszystkich 
państwach członkowskich Unii wiążących 
celów krajowych w zakresie ponownego 
sadzenia rodzimych drzew i odbudowy 
lokalnej flory, z uwzględnieniem różnych 
sytuacji i specyfiki krajów (Panel 3 – zalecenie 
14, Panel 1 – zalecenie 18)

6. Egzekwowanie i rozszerzenie zakazu 
stosowania tworzyw sztucznych 
jednorazowego użytku (wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

7. Ochrona źródeł wody oraz walka 
z zanieczyszczeniami rzek i oceanów, 
w tym poprzez badanie zanieczyszczeń 
mikrodrobinami plastiku i przeciwdziałanie 
im oraz promowanie żeglugi przyjaznej 
dla środowiska poprzez wykorzystanie 
najlepszych dostępnych technologii oraz 
uruchomienie przez UE badań i finansowania 
paliw i technologii morskich (wielojęzyczna 
platforma cyfrowa, debata w grupie roboczej)

8. Ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego 
(debata w grupie roboczej)
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3. Propozycja: Zmiana klimatu, energia, transport

Cel: Zwiększenie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie niezależności 
energetycznej UE przy jednoczesnym dbaniu o sprawiedliwą transformację i zapewnieniu 
Europejczykom wystarczającej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii. Przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, w którym UE odgrywa rolę światowego lidera w dziedzinie zrównoważonej polityki 
energetycznej i respektuje globalne cele klimatyczne:

Środki:

1. Przeprowadzenie i w miarę możliwości 
przyspieszenie zielonej transformacji, 
zwłaszcza poprzez częstsze inwestowanie 
w energie odnawialne w celu zmniejszenia 
zależności od źródeł zewnętrznych, przy 
uznaniu roli władz lokalnych i regionalnych 
w zielonej transformacji (debata w grupie 
roboczej)

2. Uwzględnienie w polityce energetycznej 
wpływu wszystkich dostawców 
energii z państw trzecich na geopolitykę 
i bezpieczeństwo, w tym na prawa 
człowieka, środowisko oraz dobre rządy 
i praworządność (debata w grupie roboczej)

3. Zmniejszenie zależności od importu 
ropy naftowej i gazu poprzez projekty 
w zakresie efektywności energetycznej, 
wspieranie przystępnego cenowo transportu 
publicznego, sieci kolei dużych prędkości 
i transportu towarowego, rozwój dostaw 
czystej i odnawialnej energii (Panel 4 – 
zalecenie 2, Panel 1 – zalecenie 10, zalecenia 
FR, DE)

4. Poprawa jakości i wzajemnych powiązań, 
zapewnienie utrzymania i transformacja 
infrastruktury elektrycznej i sieci elektrycznej, 
zwiększenie bezpieczeństwa i umożliwienie 
przejścia na energię odnawialną (Panel 1 – 
zalecenie 10, debata w grupie roboczej)

5. Inwestowanie w technologie do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
takie jak efektywne produkowanie 
i wykorzystywanie ekologicznego wodoru, 
zwłaszcza w sektorach trudnych do 
elektryfikacji (Panel 3 – zalecenie 31, 
debata w grupie roboczej)

6. Inwestowanie w poszukiwanie nowych, 
przyjaznych dla środowiska źródeł energii 
i metod magazynowania oraz, do czasu 
znalezienia konkretnego rozwiązania, 

dodatkowe inwestycje w istniejące 
optymalne rozwiązania w zakresie produkcji 
i magazynowania energii (Panel 3 – 
zalecenia 9 i 31)

7. Wprowadzenie obowiązkowych filtrów 
CO2 w elektrowniach na paliwa kopalne oraz 
zapewnienie pomocy finansowej państwom 
członkowskim, które nie mają środków 
finansowych na wdrożenie filtrów CO2 (Panel 
3 – zalecenie 29)

8. Zapewnienie sprawiedliwej transformacji, 
ochrona pracowników i miejsc pracy dzięki 
odpowiedniemu finansowaniu transformacji 
i dalszych badań, reformie systemu 
podatkowego z bardziej sprawiedliwym 
opodatkowaniem i środkami zwalczania 
oszustw podatkowych oraz dzięki 
zapewnieniu integracyjnego podejścia 
do zarządzania w procesie kształtowania 
polityki na wszystkich szczeblach 
(np. ambitne środki mające na celu 
przekwalifikowanie/podnoszenie kwalifikacji, 
silna ochrona socjalna, utrzymanie 
usług publicznych w rękach publicznych, 
utrzymanie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy) (dyskusja 
plenarna, debata w grupie roboczej, 
wielojęzyczna platforma cyfrowa)

9. Wprowadzenie pakietu inwestycyjnego na 
rzecz przyjaznych dla klimatu technologii 
i innowacji, który to pakiet powinien być 
finansowany ze związanych z klimatem ceł 
przywozowych i opłat za dostosowanie do 
zmiany klimatu (zalecenie DE)

10. Po okresie przejściowym paliwa kopalne 
nie powinny być już dotowane i nie powinno 
być finansowania tradycyjnej infrastruktury 
gazowej (debata w grupie roboczej) 

11. Zwiększenie przywództwa UE oraz przyjęcie 
większej roli i odpowiedzialności za 
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promowanie ambitnych działań w dziedzinie 
klimatu, sprawiedliwej transformacji 
i wsparcia na rzecz przeciwdziałania stratom 
i szkodom, w międzynarodowej strukturze, 

w której centrum znajduje się Organizacja 
Narodów Zjednoczonych (zalecenie NL, 
debata w grupie roboczej)

4. Propozycja: Zmiana klimatu, energia, transport

Cel: Zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnej, ekologicznej i bezpiecznej infrastruktury, 
zapewnianie sieci połączeń, w tym w regionach wiejskich i wyspiarskich, w szczególności za 
pośrednictwem przystępnego cenowo transportu publicznego:

Środki:

1. Wspieranie transportu publicznego 
i rozwój – zwłaszcza w regionach wiejskich 
i wyspiarskich – europejskiej sieci transportu 
publicznego, która będzie wydajna, 
niezawodna i przystępna cenowo, oferowanie 
dodatkowych zachęt do korzystania 
z transportu publicznego (Panel 3 – zalecenie 
36, Panel 4 – zalecenie 2)

2. Inwestowanie w pociągi dużych prędkości 
i pociągi nocne oraz ustanowienie 
jednolitego standardu przyjaznej dla 
środowiska technologii kolejowej w Europie, 
aby zapewnić wiarygodną alternatywę 
i ułatwić zastępowanie lotów na krótkich 
dystansach i zniechęcanie do takich lotów 
(debata w grupie roboczej, wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

3. Propagowanie zakupu pojazdów 
elektrycznych zgodnych z dobrym standardem 
żywotności baterii, mając na uwadze 
przystępność cenową dla gospodarstw 
domowych, oraz promowanie (wspólnego) 
korzystania z takich pojazdów, a także 
inwestycji w niezbędną infrastrukturę 
ładowania oraz inwestycji w rozwój innych 
niezanieczyszczających technologii dla 
pojazdów, które trudno zelektryfikować (Panel 
3 – zalecenie 38)

4. Rozwój szybkiego internetu i sieci 
komórkowej na obszarach wiejskich 
i wyspiarskich (Panel 3 – zalecenie 36)

5. Ulepszenie istniejącej infrastruktury 
transportowej z ekologicznego punktu 
widzenia (Panel 3 – zalecenie 37)

6. Wymóg programów rozwoju obszarów 
miejskich dla „bardziej ekologicznych” miast 
o niższej emisji, ze specjalnymi strefami 
wolnymi od samochodów w miastach, bez 
szkody dla obszarów handlowych (Panel 3 – 
zalecenie 6)

7. Poprawa infrastruktury rowerowej oraz 
zapewnienie dalszych praw i zwiększonej 
ochrony prawnej rowerzystom i pieszym, 
w tym w razie wypadków z udziałem 
pojazdów silnikowych, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa drogowego i zapewnienie 
szkoleń w zakresie przepisów ruchu 
drogowego (Panel 3 – zalecenie 4)

8. Uregulowanie wydobywania kryptowalut przy 
zużyciu ogromnej ilości energii elektrycznej 
(wielojęzyczna platforma cyfrowa)
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5. Propozycja: Zrównoważona konsumpcja, zrównoważone 
opakowania i produkcja

Cel: Poprawa wykorzystania materiałów i zarządzania nimi w UE, aby osiągnąć bardziej zamknięty 
obieg, większą autonomię i mniejszą zależność. Budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez 
promowanie zrównoważonych produktów i produkcji w UE. Zapewnienie zgodności wszystkich 
produktów wprowadzanych na rynek UE ze wspólnymi normami środowiskowymi UE:

Środki:

1. Bardziej rygorystyczne i zharmonizowane 
normy produkcji w UE oraz przejrzysty 
system etykietowania wszystkich produktów 
sprzedawanych na rynku UE w odniesieniu 
do ich zrównoważonego charakteru / śladu 
środowiskowego, a także długowieczności, 
przy użyciu kodu QR i oznakowania 
ekologicznego lub cyfrowego paszportu 
produktu (Panel 3 – zalecenia 8, 13, 20, 21, 
Panel 1 – zalecenie 16, Panel 4 – zalecenie 13)

2. Przegląd globalnych łańcuchów dostaw, 
w tym w produkcji rolnej, w celu zmniejszenia 
zależności Unii od eksportu i skrócenia 
łańcuchów (wielojęzyczna platforma cyfrowa)

3. Dalsze unikanie odpadów poprzez ustalenie 
celów w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów i ich ponownego użycia oraz 
ustanawianie norm jakości dla systemów 
sortowania odpadów (debata w grupie 
roboczej, zalecenie FR)

4. Stopniowe wycofywanie niezrównoważonej 
formy opakowań, uregulowanie opakowań 
bezpiecznych dla środowiska i unikanie 
marnowania materiału w opakowaniach 
poprzez zachęty finansowe i kary oraz 
inwestowanie w badania nad alternatywami 
(Panel 3 – zalecenia 15, 25, Panel 1 – 
zalecenie 12, Panel 4 – zalecenie 16)

5. Wprowadzenie ogólnounijnego 
systemu zwrotu kaucji za opakowania 
i zaawansowanych norm dotyczących 
pojemników (Panel 3 – zalecenia 22, 23, 
wielojęzyczna platforma cyfrowa)  

6. Zainicjowanie unijnej platformy wiedzy na 
temat długotrwałego i zrównoważonego 
korzystania z produktów i ich naprawiania, 
zawierającej między innymi informacje 
udostępniane przez organizacje 
konsumenckie (Panel 3 – zalecenie 20)

7. Wprowadzenie środków mających na celu 
rozwiązanie problemu przedwczesnego 
(w tym celowego) postarzania produktów, 
zapewnienie dłuższych gwarancji, 
promowanie prawa do naprawy i zapewnienie 
dostępności kompatybilnych części 
zamiennych (Panel 3 – zalecenie 20, zalecenia 
FR, DE, Panel 1 – zalecenie 14)

8. Ustanowienie rynku surowców wtórnych, 
również poprzez uwzględnienie wymogów 
dotyczących procentowej zawartości 
materiałów pochodzących z recyklingu 
i zachęcanie do rzadszego wykorzystywania 
surowców pierwotnych (debata w grupie 
roboczej)

9. Szybkie wdrożenie ambitnej strategii na 
rzecz zrównoważonego włókiennictwa 
i ustanowienie mechanizmu zapewniającego 
konsumentom świadomość, że produkt spełnia 
kryteria zrównoważonego rozwoju (Panel 3 – 
zalecenie 28, debata w grupie roboczej) 

10. Podjęcie działań unijnych, które zachęcą 
konsumentów do dłuższego korzystania 
z produktów i im to umożliwią (Panel 3 – 
zalecenie 20)

11. Podniesienie norm środowiskowych 
i egzekwowanie zgodności z przepisami 
dotyczącymi wywozu odpadów zarówno 
w obrębie UE, jak i do państw trzecich (Panel 
4 – zalecenie 15, wielojęzyczna platforma 
cyfrowa)

12. Wprowadzenie środków ograniczających 
reklamę produktów szkodliwych dla 
środowiska, wprowadzenie obowiązkowego 
zastrzeżenia prawnego dla produktów, które są 
szczególnie szkodliwe dla środowiska (Panel 
3 – zalecenie 22)

13. Bardziej rygorystyczne normy produkcji 
i uczciwe warunki pracy w łańcuchu produkcji 
i całym łańcuchu wartości (Panel 3 – 
zalecenie 21)
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6. Propozycja: Informowanie, świadomość, dialog i styl życia

Cel: Wspieranie wiedzy, świadomości, edukacji i dialogu na temat środowiska, zmiany klimatu, 
wykorzystania energii i zrównoważonego rozwoju:

Środki:

1. Stworzenie interaktywnej platformy 
zawierającej zweryfikowane i regularnie 
aktualizowane informacje naukowe 
o środowisku (Panel 3 – zalecenie 33) 

2. Wspieranie kampanii informacyjnych na temat 
ekologii, w tym długoterminowej kampanii 
unijnej na rzecz zrównoważonej konsumpcji 
i stylu życia (zalecenia DE, NL, FR, Panel 3 – 
zalecenie 7)

3. Promowanie i ułatwianie dialogu i konsultacji 
między wszystkimi szczeblami podejmowania 
decyzji, zwłaszcza z młodzieżą i szczeblem 
lokalnym (zalecenia DE, NL, FR, Panel 3 – 
zalecenia 27, 35, dyskusja plenarna)

4. Opracowanie przez Unię, z udziałem państw 
członkowskich, wspólnej europejskiej karty 
poświęconej kwestiom środowiskowym, która 
będzie podnosić świadomość środowiskową 
wszystkich obywateli (Panel 3 – zalecenie 7)

5. Zapewnienie kursów edukacyjnych 
i materiałów dydaktycznych dla wszystkich 
w celu zwiększenia wiedzy na temat klimatu 
i zrównoważonego rozwoju oraz umożliwienia 
uczenia się przez całe życie na tematy 
środowiskowe (Panel 1 – zalecenia 15, 35, 
Panel 3 – zalecenie 24, debata w grupie 
roboczej)

6. Włączenie produkcji żywności i ochrony 
różnorodności biologicznej do systemu 
edukacji, w tym przewaga nieprzetworzonej 
żywności nad żywnością przetworzoną, 
promowanie ogrodów szkolnych, dotowanie 
miejskich projektów ogrodniczych i upraw 
pionowych.  Rozważenie obowiązkowego 
wprowadzenia w szkołach nauczania 
na temat bioróżnorodności poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy na ten temat 
poprzez kampanie medialne i zachęcanie do 
organizowania w całej Unii konkursów na ten 
temat (konkursy dla społeczności lokalnych) 
(Panel 3 – zalecenie 5, Panel 1 – zalecenie 
18)

7. Wzmocnienie roli i działań Unii w dziedzinie 
środowiska i edukacji poprzez rozszerzenie 
kompetencji Unii w dziedzinie edukacji na 
temat zmiany klimatu i środowiska oraz 
rozszerzenie zakresu podejmowania decyzji 
większością kwalifikowaną w kwestiach 
określonych jako leżące we wspólnym 
europejskim interesie, takich jak środowisko 
(zalecenia FR)

8. Promowanie odżywiania się na bazie 
roślin przez wzgląd na ochronę klimatu 
i zachowanie środowiska (wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)
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„Zdrowie

7. Propozycja: Zdrowa żywność i zdrowy styl życia1

Cel: Zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do edukacji z zakresu zdrowej żywności 
oraz dostępu do zdrowej i przystępnej cenowo żywności jako elementu zdrowego stylu życia, 
w szczególności poprzez: 

Środki:

1. Ustanowienie minimalnych norm jakości 
żywności, a także identyfikowalności 
żywności, w tym poprzez ograniczenie 
stosowania antybiotyków i innych zwierzęcych 
produktów leczniczych do tego, co jest 
absolutnie niezbędne do ochrony zdrowia 
i dobrostanu zwierząt, zamiast stosowania 
ich w sposób zapobiegawczy, oraz poprzez 
zapewnienie zaostrzenia kontroli w tym 
zakresie [#32, #17].

2. Edukowanie ludzi w tematyce zdrowych 
nawyków żywieniowych od młodego wieku 
oraz zachęcanie ich do dokonywania 
bezpiecznych i zdrowych wyborów poprzez 
opodatkowanie niezdrowej przetworzonej 
żywności oraz poprzez powszechne 
udostępnianie informacji o właściwościach 
zdrowotnych żywności; wprowadzenie 
w tym celu ogólnoeuropejskiego systemu 
oceny żywności przetworzonej opartego na 
niezależnej i naukowej wiedzy fachowej oraz 
etykiety dotyczącej stosowania substancji 
hormonalnych i substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego 

w produkcji żywności. W związku z tym należy 
wzmocnić monitorowanie i egzekwowanie 
istniejących zasad oraz rozważyć ich 
zaostrzenie. [#18, #19, grupa robocza]

3. Zachęcanie do dialogu z podmiotami 
łańcucha żywnościowego, od produkcji po 
sprzedaż, w celu zapewnienia społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za zdrową 
żywność [#19, grupa robocza]

4. Wspieranie na szczeblu UE dostarczania 
zdrowej, zróżnicowanej i dostępnej cenowo 
żywności w placówkach użyteczności 
publicznej, takich jak stołówki szkolne, 
szpitale lub domy opieki, w tym również dzięki 
finansowaniu celowemu. [#3, sesja plenarna, 
grupa robocza]

5. Inwestowanie w badania nad wpływem 
stosowania antybiotyków oraz wpływem 
substancji hormonalnych i substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego na zdrowie ludzi [#17, #18].2
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8. Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej3 

Cel: Wzmocnienie odporności i jakości systemów opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez: 

Środki:

1. Utworzenie europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia, która ułatwiłaby 
wymianę danych dotyczących zdrowia; 
indywidualną dokumentację medyczną można 
by udostępniać – na zasadzie dobrowolności 
– za pośrednictwem unijnego indywidualnego 
elektronicznego paszportu zdrowotnego, 
zgodnie z zasadami ochrony danych. [#41, 
grupa robocza]

2. Odpowiednie warunki pracy, w szczególności 
poprzez silne negocjacje zbiorowe, w tym 
w zakresie wynagrodzeń i organizacji pracy, 
oraz harmonizację standardów szkoleń 
i certyfikacji pracowników służby zdrowia; 
należy rozwijać programy tworzenia sieci 
kontaktów i wymiany, takie jak Erasmus dla 
szkół medycznych, które przyczyniają się 
przede wszystkim do rozwoju umiejętności. 
Aby zapewnić zatrzymanie talentów, 
wiedzy i doświadczenia zawodowego 
młodych specjalistów, należy ustanowić 
unijne programy wymiany, które zmotywują 
nasze najlepsze umysły w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, unikając tym samym ich 
wyjazdu do krajów trzecich. [#39, grupa 
robocza]

3. Zapewnienie strategicznej autonomii na 
szczeblu UE, aby uniknąć zależności od 
państw trzecich [NL2]4 w odniesieniu do 
leków (w szczególności ich składników 
czynnych) oraz wyrobów medycznych 
(w tym surowców); w szczególności 
należy ustanowić na szczeblu UE wykaz 
podstawowych i priorytetowych, ale także 
innowacyjnych leków i terapii (takich jak 
rozwiązania biotechnologiczne), w oparciu 
o istniejące agencje europejskie i urząd 
HERA, aby zagwarantować ich dostępność 
dla obywateli. Rozważenie zorganizowania 
skoordynowanego strategicznego 
gromadzenia zapasów w całej Unii. Aby 

osiągnąć niezbędne skoordynowane, 
długoterminowe działania na szczeblu 
unijnym, włączyć zdrowie i opiekę zdrowotną 
do kompetencji dzielonych między UE 
a państwami członkowskimi UE poprzez 
zmianę art. 4 TFUE. [#40, #49, sesja plenarna, 
grupa robocza]

4. Dalsze rozwijanie, koordynowanie 
i finansowanie istniejących programów 
badań i innowacji w dziedzinie zdrowia bez 
uszczerbku dla innych programów związanych 
ze zdrowiem, w tym dla europejskich sieci 
referencyjnych, ponieważ stanowią one 
podstawę rozwoju sieci opieki medycznej 
w zakresie wysokospecjalistycznych 
i złożonych metod leczenia. [#42, #43, grupa 
robocza]

5. Inwestowanie w systemy opieki zdrowotnej, 
w szczególności publiczne i niekomercyjne, 
infrastrukturę i cyfrową opiekę zdrowotną 
oraz dopilnowanie, by podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną przestrzegały zasad 
pełnej dostępności, przystępności cenowej 
i jakości usług, a tym samym by zasoby nie 
były uszczuplane przez podmioty działające 
w sektorze opieki zdrowotnej nastawione 
na zysk, które w niewielkim (lub w żadnym) 
stopniu uwzględniają interes ogólny. [#51, 
grupa robocza]

6. Wydanie zdecydowanych zaleceń dla 
państw członkowskich, by inwestowały 
w skuteczne, dostępne, przystępne cenowo, 
wysokiej jakości i odporne systemy opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście 
europejskiego semestru. Wpływ wojny na 
Ukrainie na zdrowie publiczne wskazuje na 
potrzebę dalszego rozwijania odpornych 
systemów opieki zdrowotnej i mechanizmów 
solidarności. [#51, grupa robocza]
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9. Propozycja: Szersza wiedza na temat zdrowia5 

Cel: Przyjęcie całościowego podejścia do zdrowia uwzględniającego, poza chorobami i leczeniem, 
kompetencje zdrowotne i profilaktykę oraz sprzyjającego wspólnemu zrozumieniu wyzwań, przed 
którymi stoją osoby chore lub z niepełnosprawnością, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”, które 
powinno być podkreślane jako horyzontalna i podstawowa zasada obejmująca wszystkie strategie 
polityczne UE. 

Środki:

1. Lepsze zrozumienie problemów związanych 
ze zdrowiem psychicznym i sposobów 
ich rozwiązywania, w tym od wczesnego 
dzieciństwa i wczesnej diagnostyki, w oparciu 
o dobre praktyki opracowane w całej Unii, 
które powinny być łatwo dostępne za 
pośrednictwem portalu najlepszych praktyk 
w dziedzinie zdrowia publicznego. Aby 
uświadamiać, instytucje UE i odpowiednie 
zainteresowane strony powinny organizować 
wydarzenia służące wymianie najlepszych 
praktyk i pomagać swoim członkom w ich 
rozpowszechnianiu we własnych okręgach 
wyborczych. Należy opracować unijny plan 
działania na rzecz zdrowia psychicznego, 
który zapewniłby długoterminową strategię 
w zakresie zdrowia psychicznego, w tym 
pod względem badań, a także zająłby się 
problemem dostępności specjalistów, 
również dla nieletnich, oraz ustanowieniem 
w niedalekiej przyszłości Europejskiego Roku 
Zdrowia Psychicznego. [#44, #47, grupa 
robocza].

2. Opracowanie na szczeblu UE standardowego 
programu edukacyjnego dotyczącego 
zdrowego stylu życia, obejmującego 
również edukację seksualną. Powinien on 
też obejmować działania ukierunkowane 
zarówno na zdrowy styl życia, jak i na ochronę 
środowiska, a także na to, w jaki sposób 
mogą one pomóc w zapobieganiu wielu 
chorobom, np. jazda na rowerze jako zdrowy 
sposób na codzienne przemieszczanie się. 
Byłby on dostępny nieodpłatnie dla państw 

członkowskich i szkół, które mogłyby go 
wykorzystywać w swoich programach 
nauczania, w zależności od potrzeb. 
Program taki pozwoliłby na zwalczanie 
stereotypów dotyczących osób chorych lub 
z niepełnosprawnością. [#46, grupa robocza]

3. Opracowanie kursów pierwszej pomocy – 
obejmujących część praktyczną – które byłyby 
dostępne bezpłatnie dla wszystkich obywateli, 
a także uznanie takich regularnych kursów 
za standardową praktykę dla studentów 
oraz standard w miejscach pracy. Ponadto 
we wszystkich państwach członkowskich 
w miejscach publicznych powinna być 
dostępna pewna minimalna liczba 
defibrylatorów. [#50]

4. Rozszerzenie inicjatywy Tydzień zdrowia, która 
odbywałaby się w całej UE w tym samym 
tygodniu i w czasie której uwzględniane 
i omawiane byłyby wszystkie kwestie 
zdrowotne. Do rozważenia też inicjatywy 
związane z rokiem zdrowia, począwszy od 
roku zdrowia psychicznego. [#44, grupa 
robocza]

5. Uznanie za regularne leczenie pod względem 
podatkowym hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych stosowanych ze względów 
medycznych, np. w przypadku fibromialgii 
i endometriozy, a także żeńskich produktów 
sanitarnych. Zapewnienie dostępu do leczenia 
reprodukcyjnego wszystkim osobom mającym 
problemy z płodnością. [#45, grupa robocza].
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10. Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej6

Cel: Ustanowienie „prawa do zdrowia” poprzez zagwarantowanie wszystkim Europejczykom równego 
i powszechnego dostępu do przystępnej cenowo, profilaktycznej, leczniczej i wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej

Środki:

1. Ustanowienie wspólnych minimalnych 
standardów opieki zdrowotnej na poziomie 
UE, obejmujących także profilaktykę 
i dostępność oraz bliskość opieki, oraz 
zapewnienie wsparcia w celu osiągnięcia tych 
standardów. [#39, grupa robocza]   

2. Uznanie potrzeby pełnego uwzględnienia 
zasady pomocniczości i kluczowej roli 
podmiotów lokalnych, regionalnych 
i krajowych w dziedzinie zdrowia [NL3], 
zapewnienie zdolności do działania 
na szczeblu UE, gdy działanie na tym 
poziomie najlepiej będzie służyć prawu 
do zdrowia. Umożliwienie szybszego 
i bardziej zdecydowanego podejmowania 
decyzji w kluczowych kwestiach oraz poprawa 
skuteczności zarządzania w Europie w celu 
dążenia do stworzenia Europejskiej Unii 
Zdrowotnej (jak np. w przypadku pandemii 
lub rzadkich chorób). [#49, FR oczekiwanie11, 
platforma cyfrowa] 

3. Wzmocnienie Europejskiej Unii Zdrowotnej 
z wykorzystaniem pełnego potencjału 
obecnych ram oraz włączenie zdrowia i opieki 
zdrowotnej do kompetencji dzielonych między 
UE a państwa członkowskie UE poprzez 
zmianę art. 4 TFUE. [#49, FRoczekiwanie11, 
platforma cyfrowa, grupa robocza]7

4. Zadbanie o to, by każdy mógł skorzystać 
z istniejących metod leczenia, bez względu 
na to, gdzie w UE są one dostępne; w tym 
celu ułatwienie współpracy transgranicznej, 
zwłaszcza w zakresie chorób rzadkich, 
nowotworów, chorób układu krążenia 

i terapii wysokospecjalistycznych, takich jak 
przeszczepy narządów i leczenie ciężkich 
oparzeń. Należy utworzyć europejską 
sieć transplantacji i dawstwa narządów, 
z korzyścią dla wszystkich europejskich 
pacjentów potrzebujących przeszczepu. [sesja 
plenarna i grupa robocza] 

5. Zapewnienie przystępności cenowej 
opieki poprzez większe inwestycje 
w opiekę zdrowotną, w szczególności 
dentystyczną, w tym w profilaktykę, oraz 
zapewnienie wszystkim dostępu do opieki 
stomatologicznej po przystępnych cenach 
w ciągu 15-20 lat. [#48, grupa robocza]

6. Zapewnienie jednakowej jakości terapii 
i leków w całej UE oraz sprawiedliwych 
kosztów lokalnych, w tym poprzez 
rozwiązanie problemu istniejącej fragmentacji 
rynku wewnętrznego. [#40, NL3, grupa 
robocza, sesja plenarna].

7. Zwalczanie ubóstwa zdrowotnego 
poprzez zachęcanie do bezpłatnej opieki 
stomatologicznej na rzecz dzieci, grup 
o niskich dochodach i innych słabszych grup 
społecznych, takich jak na przykład osoby 
z niepełnosprawnością. Należy również 
rozważyć wpływ złej jakości mieszkań na 
zdrowie. [#48, grupa robocza]

8. Rozważenie międzynarodowego wymiaru 
zdrowia i uznanie, że leki powinny być 
powszechnie dostępne, w tym w biedniejszych 
krajach. [NL2]
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„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie”

Wprowadzenie

Żyjemy w wyjątkowych czasach, a UE będzie oceniana przez pryzmat swoich wysiłków na rzecz wyjścia 
z obecnych kryzysów silniejszą, z bardziej zrównoważonym, sprzyjającym włączeniu społecznemu, 
konkurencyjnym i odpornym modelem wzrostu. Inwazja Rosji na Ukrainę i pandemia COVID-19 zmieniły 
oblicze UE. Konferencja będzie również musiała zająć się społecznymi i gospodarczymi skutkami 
tej wojny w i tak trudnej sytuacji po pandemii. Jednocześnie zmiana klimatu nadal stanowi ciągłe 
zagrożenie dla ludzkości i będzie miała dramatyczny wpływ na gospodarkę i nasze społeczeństwa. 
Z otrzymanych zaleceń jasno wynika, że obywatele domagają się bardziej zdecydowanych działań UE. 
Utrzymujące się wyzwania transnarodowe, takie jak nierówności, konkurencyjność, zdrowie, zmiana 
klimatu, migracja, cyfryzacja lub sprawiedliwe opodatkowanie, wymagają odpowiednich rozwiązań 
europejskich. Z zaleceń i dyskusji jasno wynika również, że potrzebujemy kompleksowej strategii, 
aby zapewnić obywatelom europejskim większy dobrobyt w różnych aspektach ich życia. Niektóre 
elementy tej strategii można znaleźć w już istniejących strategiach politycznych, a jej realizacja jest 
możliwa dzięki pełnemu wykorzystaniu istniejących ram instytucjonalnych na szczeblu europejskim 
i krajowym; inne będą wymagały nowych strategii politycznych, a w niektórych przypadkach – zmian 
traktatowych. Nowe strategie polityczne i zmiany traktatów należy jednak postrzegać jako środki 
służące polepszeniu dobrobytu, a nie jako cele same w sobie.  Możliwe i konieczne jest przekształcenie 
UE w ramach odnowionej umowy społecznej w sposób, który zagwarantuje jej strategiczną autonomię, 
zrównoważony wzrost, poprawę warunków życia i pracy oraz postęp ludzki, bez wyczerpywania 
zasobów i niszczenia naszej planety. Zalecenia te mają umożliwić osiągnięcie tych celów. Poniższe 
propozycje należy odczytywać z uwzględnieniem faktu, że obywatele w całej Europie sformułowali 
różnorodne poglądy i zalecenia. To właśnie ta różnorodność poglądów jest jednym z wyjątkowych 
atutów Europy.
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11. Propozycja: Zrównoważony wzrost gospodarczy i innowacje8

Cel: Proponujemy, aby UE wspierała przejście na model zrównoważonego i odpornego wzrostu 
gospodarczego, uwzględniając transformację ekologiczną i cyfrową o silnym wymiarze 
społecznym w europejskim semestrze oraz wzmacniając pozycję obywateli, związków zawodowych 
i przedsiębiorstw. Konwencjonalne wskaźniki makroekonomiczne i PKB można by uzupełnić o nowe 
wskaźniki, aby uwzględnić nowe priorytety europejskie, takie jak Europejski Zielony Ład lub Europejski 
filar praw socjalnych, oraz lepiej odzwierciedlić transformację ekologiczną i cyfrową oraz dobrostan 
ludzi. Cel ten można osiągnąć poprzez:

Środki:

1. Poparcie dla bardziej ekologicznych procesów 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
i wspieranie firm w poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań oraz stosowanie pozytywnych 
i negatywnych zachęt (EPO 11 i 12) 
i zwiększanie lokalnej produkcji i konsumpcji. 
(dyskusje)

2. Działania na rzecz bardziej zrównoważonej 
gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez 
rozwiązanie problemu celowego postarzania 
produktów i zapewnienie prawa do naprawy; 
(EPO14)

3. Przegląd zarządzania gospodarczego w UE 
i europejskiego semestru, aby zapewnić, 
że transformacja ekologiczna i cyfrowa, 
sprawiedliwość społeczna i postęp społeczny 
idą w parze z konkurencyjnością gospodarczą, 
nie pomijając gospodarczego i fiskalnego 
charakteru semestru europejskiego. Ponadto 
istnieje potrzeba większego zaangażowania 
partnerów społecznych oraz władz lokalnych 
i regionalnych we wdrażanie europejskiego 
semestru w celu poprawy jego stosowania 
i rozliczalności. (platforma internetowa, 
dyskusje)

4. Rozwiązanie problemu stosowania opakowań/
pojemników jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych; (EPO 12)

5. Zwiększenie wykorzystania europejskiej 
technologii i uczynienie z niej realnej 
alternatywy dla technologii zagranicznych; 
(dyskusje)   

6. Promowanie badań nad nowymi 
materiałami i technologiami, a także nad 
innowacjami w wykorzystywaniu istniejących 
materiałów, przy jednoczesnym zapewnieniu, 
aby badania nie były powielane; (EPO 9, NL 1)

7. Zajęcie się kwestią zrównoważoności, 
przystępności cenowej i dostępności energii, 
z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego 
i zależności od państw spoza UE, poprzez 
zwiększenie udziału energii pozyskiwanej 
w sposób zrównoważony; (EPO 10, LT 3, IT 
1.1)

8. Podnoszenie świadomości wśród 
przedsiębiorstw i obywateli, jak zachowywać 
się w bardziej zrównoważony sposób 
i gwarantować sprawiedliwą transformację 
w oparciu o dialog społeczny i miejsca 
pracy wysokiej jakości. (EPO 12 i platforma 
internetowa) 

9. Uwzględnienie ambitnych norm społecznych, 
pracowniczych i zdrowotnych, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w nowych 
umowach handlowych UE; (LT8)



Konferencja w sprawie przyszłości Europy | SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW

55

12. Propozycja: Zwiększenie konkurencyjności UE i dalsze 
pogłębianie jednolitego rynku9 

Cel: Proponujemy wzmocnienie konkurencyjności i odporności gospodarki Unii Europejskiej, 
jednolitego rynku i przemysłu oraz zajęcie się strategicznymi zależnościami. Musimy promować 
kulturę przedsiębiorczości w UE, w ramach której wspiera się innowacyjne przedsiębiorstwa każdego 
rozmiaru, w szczególności MMŚP, a także przedsiębiorstwa typu start-up, których rozwój może 
mieć udział w zwiększaniu odporności i spójności społeczeństw. Potrzebna jest silna, funkcjonująca 
gospodarka rynkowa, aby ułatwić realizację wizji bardziej społecznej Europy. Cel ten można osiągnąć 
poprzez:

Środki:

1. Opracowanie jasnej wizji europejskiej 
gospodarki i wykorzystanie mocnych 
stron, jakości i różnorodności Europy 
przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic 
gospodarczych i innych między państwami 
członkowskimi, a także promowanie 
współpracy i konkurencji między 
przedsiębiorstwami. (NL 1 i 2)

2. Utrwalenie dotychczasowych osiągnięć: 
wspólna waluta i wzajemnie powiązane 
systemy płatności i systemy telekomunikacji. 
(IT 4.a.2)

3. Ograniczenie standaryzacji produktów 
i uznanie lokalnej i regionalnej specyfiki 
kulturowej i produkcyjnej (poszanowanie 
tradycji produkcyjnych); (IT 2.2) 

4. Zwiększanie konwergencji społecznej 
i gospodarczej na jednolitym rynku poprzez 
ukończenie istniejących inicjatyw, takich jak 
unia bankowa i unia rynków kapitałowych, 
oraz wdrożenie przyszłościowej reformy unii 
gospodarczej i walutowej. (dyskusje)

5. Promowanie polityki zmierzającej do 
stworzenia silnej bazy przemysłowej 
i innowacji w zakresie kluczowych technologii 
prorozwojowych oraz przyszłościowej polityki 
klimatycznej połączonej z konkurencyjnością 
przemysłową o silnym wymiarze społecznym, 
opartą na dialogu społecznym i dobrze 
funkcjonujących stosunkach przemysłowych. 
(dyskusje)

6. Poświęcenie szczególnej uwagi MŚP, czyli 
podstawie naszej gospodarki, we wszystkich 
nowych inicjatywach. Zasady „najpierw 
myśl na małą skalę” należy przestrzegać we 
wszystkich wnioskach ustawodawczych UE. 

Należy zwiększyć znaczenie testu MŚP jako 
części oceny skutków przeprowadzanej przez 
Komisję zgodnie z jasnymi zasadami, przy 
pełnym poszanowaniu norm społecznych 
i środowiskowych oraz praw konsumentów. 
(dyskusje) 

7. Zapewnienie MŚP dostępu do wniosków 
o finansowanie, udziału w przetargach i sieci 
przy maksymalnym uproszczeniu procedur 
administracyjnych. Dostęp do finansowania 
dla MŚP realizujących innowacyjne 
projekty wysokiego ryzyka powinien być 
dalej zwiększany przez podmioty takie jak 
Europejska Rada ds. Innowacji i Europejski 
Bank Inwestycyjny; (dyskusje)

8. Stworzenie lepszych ram dla 
inwestycji w badania i innowacje, których 
celem są zrównoważone i bioróżnorodne 
modele biznesowe. (EPO 10, 11 i 14) Nacisk 
na technologie i innowacje jako czynniki 
wzrostu. (IT 1.3)

9. Promowanie zbiorowych wyników 
gospodarczych osiąganych dzięki autonomii 
i konkurencyjności przemysłu. (FR 3)

10. Identyfikacja i rozwój sektorów strategicznych, 
m.in. przestrzeni kosmicznej, robotyki 
i sztucznej inteligencji; (FR 3 i 9)

11. Inwestowanie w gospodarkę opartą na 
turystyce i kulturze, w tym w wielu małych 
ośrodkach w Europie; (IT 1.2) 

12. Zajęcie się kwestią bezpieczeństwa dostaw 
poprzez dywersyfikację źródeł produkcji/
surowców i zwiększenie produkcji kluczowych 
towarów w Europie w takich sektorach, jak 
zdrowie, żywność, energia, obrona i transport; 
(FR 9, LT 1, IT 1.4)
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13. Zwiększenie konkurencyjności poprzez 
promowanie cyfryzacji europejskich 
przedsiębiorstw, na przykład 
z wykorzystaniem specjalnej tabeli 
wyników umożliwiającej przedsiębiorstwom 
porównywanie stopnia cyfryzacji; (DE 2.1)

14. Promowanie spójności cyfrowej w celu 
przyczynienia się do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej określonej 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; (dyskusje)

15. Wzmocnienie współpracy transgranicznej 
w celu zwiększenia spójności 
i odporności w regionach i poza nimi poprzez 
wspieranie europejskiego mechanizmu 
transgranicznego i podobnych narzędzi; 
(dyskusje)

16. Zwiększanie i promowanie możliwości 
szkolenia transgranicznego w celu 
podniesienia kwalifikacji europejskiej siły 
roboczej i zwiększenia konkurencyjności, 
przy jednoczesnym szerzeniu wiedzy na 
temat finansów wśród obywateli; (DE 
2.2, LT 7) Promowanie wymian między 
pracownikami w Europie poprzez europejskie 
centrum zatrudnienia. (IT 6.1) Zachęcanie 
młodych ludzi do studiowania przedmiotów 
ścisłych. (IT 1.5)

17. Ograniczenie biurokracji tam, gdzie nie jest 
ona niezbędna, (pozwolenia, certyfikacja); (IT 
2.1)

18. Walka z podrabianiem towarów i nieuczciwą 
konkurencją; (IT 2.4)

19. Zapewnienie większego udziału 
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 
i MŚP w innowacyjnych projektach, 

ponieważ zwiększa to ich siłę innowacyjną, 
konkurencyjność i możliwość tworzenia sieci 
kontaktów. (platforma internetowa, dyskusje)

20. Konsolidacja i ochrona jednolitego rynku 
powinna pozostać priorytetem; środki 
i inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym 
nie powinny szkodzić jednolitemu rynkowi 
i powinny przyczyniać się do swobodnego 
przepływu osób, towarów, usług i kapitału. 
(dyskusje)

21. Nowe inicjatywy polityczne UE powinny 
zostać poddane „kontroli konkurencyjności” 
w celu przeanalizowania ich wpływu 
na przedsiębiorstwa i ich otoczenie 
biznesowe (koszt prowadzenia działalności 
gospodarczej, zdolność do innowacji, 
konkurencyjność międzynarodowa, równe 
warunki działania itp.). Taka kontrola musi 
być zgodna z porozumieniem paryskim, 
celami zrównoważonego rozwoju, w tym 
równouprawnieniem płci, i nie może naruszać 
ochrony praw człowieka, praw socjalnych 
i pracowniczych ani norm ochrony środowiska 
i konsumentów. W tym celu proponujemy 
również utworzenie europejskiego 
organu doradczego ds. konkurencyjności, 
który powinien monitorować sposób 
przeprowadzania kontroli konkurencyjności, 
a w szczególności oceniać łączny wpływ 
prawodawstwa, a także przedstawiać 
wnioski mające na celu poprawę właściwych 
warunków ramowych dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw z UE. W zarządzanie takim 
organem należy włączyć zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie i partnerów 
społecznych; (dyskusje)
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13. Propozycja: Rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu10

Cel: Proponujemy poprawę funkcjonowania rynków pracy, aby zapewnić sprawiedliwsze warunki 
pracy oraz promować równość płci i zatrudnienie, w tym zatrudnienie młodych ludzi i słabszych grup 
społecznych. UE, państwa członkowskie i partnerzy społeczni muszą działać na rzecz likwidacji 
ubóstwa osób pracujących, zająć się prawami osób pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, zakazać bezpłatnych staży i zapewnić sprawiedliwą mobilność pracowników w UE. 
Musimy promować dialog społeczny i negocjacje zbiorowe. Musimy zapewnić pełne wdrożenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym jego głównych celów na 2030 r., na szczeblu unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym w obszarach „równych szans i dostępu do rynku pracy” oraz 
„sprawiedliwych warunków pracy”, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji oraz zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, a także włączyć do Traktatów protokół w sprawie postępu 
społecznego. Jednocześnie należy szanować krajowe tradycje i autonomię partnerów społecznych 
oraz współpracować ze społeczeństwem obywatelskim. Cel ten można osiągnąć poprzez:

Środki:

1. Zapewnienie, aby ustawowe wynagrodzenia 
minimalne gwarantowały każdemu 
pracownikowi godziwą i porównywalną 
jakość życia we wszystkich państwach 
członkowskich. Należy ustanowić jasne 
kryteria (np. koszty utrzymania, inflację, 
płacę powyżej granicy ubóstwa, średnią 
i medianę płacy na szczeblu krajowym), które 
należy uwzględnić przy ustalaniu poziomu 
płacy minimalnej. Poziomy ustawowych 
płac minimalnych powinny być regularnie 
sprawdzane pod kątem tych kryteriów w celu 
zapewnienia ich adekwatności. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na skuteczność 
wdrażania tych przepisów oraz monitorowanie 
i śledzenie poprawy poziomu życia. Należy 
równocześnie wzmocnić i popierać rokowania 
zbiorowe w całej UE; (EPO 1 i 30; DE 4.2; 
platforma internetowa)

2. Podsumowanie i skuteczniejsze 
egzekwowanie wdrożenia dyrektywy 
w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/
WE) i innych właściwych przepisów 
dotyczących zdrowej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, przy 
jednoczesnym analizowaniu nowych 
krajowych strategii w tej dziedzinie. (EPO2) 

3. Wprowadzenie lub wzmocnienie istniejącego 
prawodawstwa regulującego tzw. „inteligentną 
pracę” i zachęcanie przedsiębiorstw do jej 
propagowania. (EPO 7) UE powinna zapewnić 
prawo do odłączenia się, zrobić więcej w celu 
wyeliminowania przepaści cyfrowej w miejscu 
pracy oraz ocenić wpływ pracy zdalnej na 
zdrowie, czas pracy i wyniki przedsiębiorstw. 

Należy zagwarantować sprawiedliwą 
cyfryzację w oparciu o prawa człowieka, 
poprawę warunków pracy i rokowania 
zbiorowe. (dyskusje)

4. Zintegrowanie polityk zatrudnienia na 
szczeblu UE, na którym aktywna polityka rynku 
pracy wciąż ma centralne znaczenie i jest 
w coraz większym stopniu skoordynowana 
(IT 6.2), podczas gdy państwa członkowskie 
koncentrują się na kontynuowaniu wysiłków 
na rzecz reform w celu stworzenia warunków 
sprzyjających tworzeniu wysokiej jakości 
miejsc pracy. (dyskusje) 

5. Podjęcie działań w celu zapewnienia, by 
prawa socjalne były w pełni chronione 
i zabezpieczone w przypadku konfliktu ze 
swobodami gospodarczymi, w tym przez 
włączenie do traktatów protokołu w sprawie 
postępu społecznego. (platforma internetowa, 
dyskusje) 

6. Zapewnienie równouprawnienia płci 
zgodnie z unijną strategią na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025. 
UE powinna w dalszym ciągu mierzyć 
równouprawnienie płci za pośrednictwem 
wskaźnika równouprawnienia płci (tj. 
postawy, różnice w wynagrodzeniach, 
zatrudnienie, stanowiska kierownicze itp.), 
co roku monitorować strategię i zapewniać 
przejrzystość osiągnięć, zachęcać do 
dzielenia się wiedzą fachową i najlepszymi 
praktykami oraz ustanowić możliwie 
bezpośredni mechanizm uzyskiwania 
informacji zwrotnych od obywateli (np. 
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rzecznika praw obywatelskich). (EPO 
28; IT 5.a.1) Należy rozwiązać problem 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć i wprowadzić kwoty na wyższych 
stanowiskach. Należy zapewnić większe 
wsparcie przedsiębiorczyniom w środowisku 
biznesowym oraz kobietom zajmującym 
się naukami przyrodniczymi, technologią, 
inżynierią i matematyką. (dyskusje)

7. Promowanie zatrudnienia ludzi młodych, 
na przykład przez pomoc finansową dla 
przedsiębiorstw, ale także przez udzielanie 
dodatkowego wsparcia pracodawcom 
i pracownikom (NL 4) oraz wspieranie 
młodych przedsiębiorców i młodych osób 
pracujących na własny rachunek na przykład 
za pomocą narzędzi i kursów edukacyjnych. 
(dyskusje)

8. Wspieranie zatrudnienia grup 
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji (NL 4), w szczególności osób 

z niepełnosprawnościami. (platforma 
internetowa) 

9. Promowanie zatrudnienia i mobilności 
społecznej, a tym samym zapewnienie 
pełnej szansy na samorealizację 
i samostanowienie. (IT 5.a.4 i IT 6.1) 
Można by opracować długoterminową 
strategię w celu zapewnienia odpowiednich 
umiejętności wszystkim członkom naszych 
społeczeństw, w szczególności młodemu 
pokoleniu, aby znaleźć pracę i rozwijać 
swoje talenty. (dyskusje) Istotne jest 
inwestowanie w umiejętności dostosowane 
do zmieniających się potrzeb rynku pracy 
oraz promowanie uczenia się przez całe 
życie poprzez m.in. program wymiany na 
wszystkich etapach życia oraz zapewnienie 
prawa do uczenia się przez całe życie 
i prawa do szkolenia. (FR 6; DE 4.1) W tym 
celu należy zacieśnić współpracę między 
przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi 
a organizatorami kształcenia i szkolenia 
zawodowego. (dyskusje)

14. Propozycja: Silniejsza polityka społeczna11

Cel: Proponujemy zmniejszenie nierówności, zwalczanie wykluczenia społecznego i walkę 
z ubóstwem. Musimy wdrożyć kompleksową strategię przeciwdziałania ubóstwu, która mogłaby 
obejmować m.in. wzmocnioną gwarancję dla dzieci i gwarancję dla młodzieży, wprowadzenie płac 
minimalnych, wspólne unijne ramy dotyczące systemów dochodu minimalnego i godnego mieszkania 
socjalnego. Musimy zapewnić pełne wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym jego 
głównych celów na 2030 r., na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w obszarze 
„ochrony socjalnej i włączenia społecznego”, z należytym uwzględnieniem odpowiednich kompetencji 
oraz zasad pomocniczości i proporcjonalności, a także włączyć do traktatów protokół w sprawie 
postępu społecznego. Cel ten można osiągnąć poprzez:

Środki:

1. Wzmocnienie kompetencji UE w zakresie 
polityki społecznej i zaproponowanie 
przepisów wspierających politykę społeczną 
i zapewniających równość praw, także do 
ochrony zdrowia, zharmonizowanych dla 
całej UE oraz uwzględniających uzgodnione 
rozporządzenia i minimalne wymogi dla 
całej UE. (EPO 19 i 21) UE mogłaby wspierać 
i uzupełniać politykę państw członkowskich, 
m.in. proponując wspólne ramy dotyczące 
dochodu minimalnego, tak by nikogo 
nie pominąć. Działania te powinny być 
prowadzone w ramach pełnego wdrożenia 

Europejskiego filaru praw socjalnych 
i związanego z nim planu działania. (dyskusje)

2. Nienaruszanie praw socjalnych (zdrowie 
publiczne, edukacja publiczna, polityka 
zatrudnienia). (IT4.a.1)

3. Promowanie badań dotyczących spraw 
społecznych i zdrowia w UE zgodnie 
z priorytetami uznawanymi za leżące 
w interesie publicznym i uzgodnionymi przez 
państwa członkowskie oraz zapewnianie 
odpowiedniego finansowania. Można to 
częściowo osiągnąć przez zacieśnienie 
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współpracy w zakresie różnych dziedzin 
wiedzy specjalistycznej, między krajami, 
ośrodkami studiów (uniwersytetami itp.). (EPO 
20) 

4. Zapewnienie dostępu do usług medycznych 
wszystkim osobom poniżej 16 roku 
życia w całej UE, w przypadku gdy usługi 
te nie są dostępne w kontekście krajowym. 
(dyskusje)

5. Zadbanie o to, by UE wraz z partnerami 
społecznymi i rządami krajowymi wspierała 
ukierunkowany dostęp obywateli do 
godnych mieszkań socjalnych, stosownie 
do ich szczególnych potrzeb. Wysiłki 
finansowe powinny być dzielone między 
prywatne podmioty finansujące, właścicieli 
nieruchomości, beneficjentów mieszkań, 
rządy państw członkowskich na szczeblu 
centralnym i lokalnym oraz Unię Europejską. 
(EPO 25) 

15. Propozycja: Zmiany demograficzne12

Cel: Proponujemy podjęcie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych – jako zasadniczy 
element ogólnej odporności UE – w szczególności niskiego wskaźnika urodzeń i ciągłego starzenia się 
społeczeństwa, poprzez zapewnienie wsparcia dla ludzi w całym cyklu życia. Powinno to obejmować 
kompleksowe działania skierowane do wszystkich pokoleń, od dzieci i młodzieży, po rodziny, ludność 
w wieku produkcyjnym, osoby starsze, które są jeszcze gotowe pracować, jak również osoby na 
emeryturze lub potrzebujące opieki. Cel ten można osiągnąć poprzez:

Środki:

1. Zapewnienie jakościowej, przystępnej cenowo 
i dostępnej opieki nad dziećmi w całej UE, 
tak aby matki i ojcowie mogli ze spokojem 
pogodzić życie zawodowe i rodzinne. 
W stosownych przypadkach powinno 
to obejmować możliwość opieki nad 
dziećmi w miejscu pracy lub w jego pobliżu. 
W niektórych państwach członkowskich 
dostępna jest również opieka nocna, co 
powinno służyć za przykład. Ponadto 
uzupełnieniem mogłyby być dodatkowe środki 
wsparcia, takie jak obniżone stawki VAT na 
artykuły dla dzieci. Zasadnicze znaczenie 
ma zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu dzieci. (EPO 22 i 26) 
Instrumentem służącym osiągnięciu tego 
celu może być wzmocnienie gwarancji dla 
dzieci, zagwarantowanie dzieciom w potrzebie 
dostępu do usług takich jak edukacja i opieka, 
opieka zdrowotna, wyżywienie i mieszkanie 
(platforma internetowa, dyskusje). 

2. Wprowadzenie konkretnego wsparcia 
i ochrony pracy dla młodych ludzi. Tego 
rodzaju środki na rzecz osób w wieku 
produkcyjnym powinny obejmować dostęp 
matek i ojców do wiedzy na temat powrotu 
do pracy. (EPO 22) Wzmocnienie gwarancji 
dla młodzieży mogłoby być instrumentem 

służącym poprawie dostępu młodych ludzi 
poniżej 30 roku życia do ofert zatrudnienia 
dobrej jakości, ustawicznego kształcenia, 
przyuczania do zawodu lub staży. (dyskusje)

3. Wspieranie prawa do swobodnego przepływu 
edukacji w Unii, między innymi poprzez 
wzajemne uznawanie dyplomów, stopni, 
umiejętności i kwalifikacji. (dyskusje)

4. Poprawa i wdrożenie przepisów w celu 
zapewnienia wsparcia rodzinom we 
wszystkich państwach członkowskich, na 
przykład obejmującego urlop rodzicielski, 
a także zasiłki z tytułu porodu i opieki nad 
dziećmi. (EPO 26 i IT 5.a.1) Mieszkalnictwo 
odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rodzin, 
dlatego należy się nim zająć. (platforma 
internetowa, dyskusje)

5. Podjęcie działań w celu zagwarantowania 
wszystkim rodzinom równych praw rodzinnych 
we wszystkich państwach członkowskich. 
Powinno to obejmować prawo do małżeństwa 
i adopcji. (EPO 27)

6. Promowanie elastyczności wieku 
emerytalnego poprzez uwzględnienie 
szczególnej sytuacji osób starszych. Wiek 
emerytalny należy określać w zależności od 
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zawodu, z uwzględnieniem pracy szczególnie 
wymagającej, zarówno psychicznie, jak 
i fizycznie. (EPO 21 i IT 5.a.1)

7. Zapobieganie ubóstwu osób starszych 
poprzez wprowadzenie minimalnych 
emerytur. Takie minimalne poziomy 
powinny uwzględniać poziom życia, granicę 
ubóstwa i siłę nabywczą w danym państwie 
członkowskim. (EPO 21)

8. Zapewnienie odpowiedniej opieki społecznej 
i zdrowotnej osobom starszym. W tym celu 
ważne jest, aby zająć się zarówno opieką 
świadczoną na poziomie społeczności 
lokalnej, jak i domami opieki. Środki muszą 
również obejmować zarówno osoby objęte 
opieką, jak i opiekunów. (EPO 23)

9. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
i odporności demograficznej regionów 
słabiej rozwiniętych, aby uczynić je bardziej 
dynamicznymi i atrakcyjnymi, w tym za 
pośrednictwem polityki spójności. (platforma 
internetowa, dyskusje)

10. Podejmowanie skoordynowanych działań na 
szczeblu europejskim w celu gromadzenia 
danych uszeregowanych według czynników 
takich jak płeć i analizowanie tendencji 
demograficznych, wymiana najlepszych praktyk 
i wiedzy oraz wspieranie państw członkowskich 
w kształtowaniu i wdrażaniu odpowiednich 
polityk, w tym poprzez ustanowienie 
wyspecjalizowanego organu UE w tej 
dziedzinie. (platforma internetowa, dyskusje)

16. Propozycja: Polityka fiskalna i podatkowa13

Cel: Proponujemy, aby UE propagowała ukierunkowane na przyszłość inwestycje skoncentrowane 
na transformacji ekologicznej i cyfrowej o silnym wymiarze społecznym i płciowym, uwzględniając 
również przykłady Next Generation EU i instrumentu SURE. UE musi uwzględnić społeczne 
i gospodarcze skutki wojny przeciwko Ukrainie oraz związek między zarządzaniem gospodarczym 
UE a nowym kontekstem geopolitycznym, a także wzmocnić własny budżet za pomocą nowych 
zasobów własnych. Obywatele chcą przenieść opodatkowanie z osób i MŚP na osoby uchylające się 
od opodatkowania, duże zanieczyszczające przedsiębiorstwa i opodatkować gigantów cyfrowych. 
Chcą jednocześnie, aby UE wspierała zdolność państw członkowskich i władz lokalnych do 
samofinansowania się i korzystania z funduszy UE. Cel ten należy osiągnąć poprzez:

Środki:

1. Harmonizacja i koordynacja polityki podatkowej 
w państwach członkowskich UE w celu 
zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
i unikaniu opodatkowania, unikania rajów 
podatkowych w UE i zwalczania offshoringu 
w Europie, w tym poprzez zapewnienie, 
by decyzje w sprawach podatkowych 
mogły być podejmowane większością 
kwalifikowaną w Radzie UE. Z drugiej strony 
panele obywatelskie wydały zalecenia, aby 
pozostawić kwestię opodatkowania w gestii 
poszczególnych krajów, które mają własne cele 
i uwarunkowania. (EPO 13 i 31, IT 4.b.3, NL 2.3)

2. Promowanie współpracy między państwami 
członkowskimi UE w celu dopilnowania, by 
wszystkie przedsiębiorstwa w UE płaciły 
sprawiedliwą część podatków. Wprowadzenie 
wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych lub minimalnej efektywnej stawki. 
(NL3)

3. Zapewnienie, by przedsiębiorstwa płaciły 
podatki tam, gdzie osiągane są zyski. (EPO 
13)

4. Zapewnienie, by polityka podatkowa wspierała 
przemysł europejski i zapobiegała utracie 
miejsc pracy w Europie. (EPO 13 i 31)

5. Dalsze rozważenie wspólnego zaciągania 
pożyczek na szczeblu UE z myślą o stworzeniu 
korzystniejszych warunków zaciągania 
pożyczek, przy jednoczesnym utrzymaniu 
odpowiedzialnej polityki budżetowej na 
szczeblu państw członkowskich. (LT 9) 

6. Większy nadzór nad absorpcją 
i wykorzystaniem funduszy UE, w tym na 
szczeblu lokalnym i gminnym. (LT 10)
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„UE w świecie”

17. Propozycja: Zmniejszenie zależności UE od podmiotów 
zagranicznych w strategicznych sektorach gospodarki

Cel: Proponujemy, aby UE podjęła działania w celu zwiększenia autonomii w kluczowych sektorach 
strategicznych, takich jak produkty rolne, strategiczne dobra gospodarcze, półprzewodniki, produkty 
medyczne, innowacyjne technologie cyfrowe i środowiskowe oraz energia, poprzez:

Środki:

1. zintensyfikowanie działań w zakresie 
badań naukowych, rozwoju i innowacji 
oraz współpracy w tych kwestiach między 
partnerami publicznymi i prywatnymi;

2. utrzymanie ambitnego programu 
negocjacji handlowych, który może 
przyczynić się do budowania odporności 
i dywersyfikacji łańcuchów dostaw, 
w szczególności w odniesieniu do surowców; 
jednocześnie powinniśmy równiej dzielić 
się korzyściami z handlu z większą liczbą 
partnerów, dzięki czemu ograniczymy naszą 
ekspozycję i zależność od niewielkiej liczby 
potencjalnie ryzykownych dostawców14;

3. zwiększenie odporności unijnych 
łańcuchów dostaw poprzez zwiększenie 
inwestycji w strategicznych sektorach w UE, 
gromadzenie zapasów kluczowych produktów 
i urządzeń oraz dywersyfikację źródeł dostaw 
kluczowych surowców;

4. dalsze inwestycje w urzeczywistnienie 
rynku wewnętrznego, tak aby zapewnić 
wszystkim równe warunki w celu 
zwiększenia atrakcyjności produkcji i zakupu 
wspomnianych produktów w Unii Europejskiej;

5. wsparcie w celu utrzymania dostępności 
i przystępności cenowej tych produktów 
dla europejskich konsumentów oraz 
zmniejszenia zależności zewnętrznych, 
np. za pomocą polityki strukturalnej 
i regionalnej, ulg podatkowych, dotacji, 
inwestycji w infrastrukturę i badania, a także 
poprzez zwiększanie konkurencyjności 
MŚP i rozwijanie programów edukacyjnych 
mających na celu utrzymanie w Europie 
odpowiednich kwalifikacji i miejsc pracy, które 
są istotne dla zaspokojenia podstawowych 
potrzeb15;

6. ogólnoeuropejski program wspierania 
małych lokalnych producentów z sektorów 
strategicznych we wszystkich państwach 
członkowskich16, w większym stopniu 
wykorzystujący unijne programy i instrumenty 
finansowe takie jak InvestEU; 

7. lepszą współpracę między państwami 
członkowskimi w zakresie zarządzania 
ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw17.
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18. Propozycja: Zmniejszenie zależności energetycznej UE od 
podmiotów zagranicznych

Cel: Proponujemy, aby w kontekście trwającej transformacji ekologicznej UE osiągnęła większą 
autonomię w dziedzinie produkcji i dostaw energii poprzez:

Środki:

1. przyjęcie strategii na rzecz większej 
niezależności w produkcji energii. Organ 
europejski łączący istniejące europejskie 
instytucje energetyczne powinien 
koordynować rozwój energii ze źródeł 
odnawialnych i wspierać wymianę wiedzy18;

2. czynne wspieranie projektów w zakresie 
transportu publicznego i efektywności 
energetycznej, ogólnoeuropejskiej sieci kolei 
dużych prędkości i transportu towarowego, 
rozwoju dostaw czystej energii ze źródeł 
odnawialnych (w szczególności energii 
słonecznej i wiatrowej) oraz technologii 
alternatywnych (np. wodór lub przetwarzanie 
odpadów w energię), a także zmiany 
kulturowej na obszarach miejskich polegającej 
na odejściu od przejazdów własnym 
samochodem i przestawieniu się na transport 
publiczny, wspólne korzystanie z samochodów 
elektrycznych oraz transport rowerowy19;

3. zapewnienie sprawiedliwej transformacji, 
szczególne wsparcie obywateli znajdujących 
się w trudnej sytuacji, którzy stoją w obliczu 
największych wyzwań związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej i którzy już teraz cierpią 
z powodu rosnących cen energii, czego 
przyczyną jest zależność energetyczna 
i niedawny trzykrotny wzrost cen energii;

4. wzmożoną współpracę w zakresie oceny 
wykorzystania energii jądrowej w związku 
z trwającą w Europie transformacją 
ekologiczną i przejściem na energię ze źródeł 
odnawialnych; w ramach tej oceny trzeba 
by przeanalizować problemy dotyczące 
ogółu społeczeństwa, które energia jądrowa 
mogłaby rozwiązać lub stworzyć, biorąc pod 
uwagę, że jest ona wciąż wykorzystywana 
przez wiele państw członkowskich20; 

5. współpracę z partnerami 
międzynarodowymi w celu zobowiązania ich 
na różnych forach międzynarodowych, w tym 
na G-7 i G-20, do osiągnięcia ambitniejszych 
celów w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

6. powiązanie handlu zagranicznego ze 
środkami polityki klimatycznej (np. poprzez 
uruchomienie pakietu inwestycyjnego na 
rzecz technologii i innowacji przyjaznych dla 
klimatu, w tym programów finansowania)21;

7. dążenie do wspólnych zakupów 
energii z importu oraz do nawiązania 
partnerstw na rzecz zrównoważonej energii, 
aby zmniejszyć zależność Europy od importu 
energii, zwłaszcza w odniesieniu do gazu 
i ropy naftowej, oraz rozwój krajowych źródeł 
energii w UE.
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19. Propozycja: Określenie norm dotyczących stosunków 
handlowych i inwestycyjnych w UE i poza nią

Cel: Proponujemy, aby UE wzmocniła wymiar etyczny w stosunkach handlowych poprzez:

Środki:

1. zachowanie i zreformowanie naszej 
wielostronnej struktury handlu 
międzynarodowego opartej na zasadach 
oraz zawarcie partnerstwa z demokracjami 
o podobnych poglądach;

2. przyjęcie skutecznych i proporcjonalnych 
przepisów UE, które zagwarantują pełne 
przestrzeganie norm godnej pracy 
w globalnych łańcuchach wartości, w tym 
we wszystkich unijnych procesach produkcji 
i dostaw, oraz zapewnienie zgodności 
towarów z przywozu z jakościowymi 
normami etycznymi, normami związanymi 
ze zrównoważonym rozwojem 
i normami w zakresie praw człowieka, w tym 
z prawami pracowniczymi i związkowymi, 
poprzez certyfikowanie produktów zgodnych 
z przepisami unijnymi22 oraz rozwijanie 
ogólnounijnego dialogu mającego na celu 
informowanie i edukowanie w kwestii 
środowiskowych i etycznych skutków zmian 
polityk w handlu międzynarodowym;

3. ograniczenie przywozu i sprzedaży 
produktów z krajów, które zezwalają na 
pracę przymusową i pracę dzieci, regularną 

aktualizację czarnej listy przedsiębiorstw 
oraz zwiększanie świadomości konsumentów 
na temat pracy dzieci za pośrednictwem 
oficjalnych kanałów informacyjnych UE23;

4. dalsze stosowanie i wykonanie rozdziałów 
na temat handlu i zrównoważonego rozwoju 
(TSD) w unijnych umowach o wolnym handlu 
(FTA), przewidujących m.in. możliwość 
wykorzystania w ostateczności mechanizmu 
opartego na sankcjach;

5. zreformowanie ogólnego systemu 
preferencji taryfowych UE (GSP), tak 
aby zawierał on rygorystyczne przepisy 
dotyczące warunkowości oraz skutecznych 
i odpowiednich procesów monitorowania, 
sprawozdawczości i dialogu w celu 
zwiększenia wpływu GSP na handel, prawa 
człowieka i rozwój w krajach partnerskich, dla 
których preferencje handlowe mają zostać 
wycofane w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów. 
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20. Propozycja: Określenie norm polityki ochrony środowiska w UE 
i poza nią

Cel: Proponujemy, aby UE wzmocniła wymiar środowiskowy w stosunkach handlowych poprzez:

Środki:

1. ujednolicenie i lepsze stosowanie 
oznakowania ekologicznego oraz 
wprowadzenie obowiązkowej oceny 
ekologicznej na wszystkich produktach, 
które konsument może nabyć. Ocena 
ekologiczna byłaby obliczana na podstawie 
emisji pochodzących z produkcji i transportu, 
a także szkodliwej zawartości, w oparciu 
o wykaz produktów niebezpiecznych. Ocena 
ekologiczna powinna być zarządzana 
i monitorowana przez organ UE24;

2. wzmocnienie norm środowiskowych 
dotyczących wywozu odpadów oraz bardziej 
rygorystycznych kontroli i sankcji w celu 
powstrzymania nielegalnego wywozu. 
UE powinna bardziej zachęcać państwa 
członkowskie do recyklingu własnych 
odpadów i wykorzystywania ich do produkcji 
energii25;

3. wyznaczenie celu, jakim jest wyeliminowanie 
zanieczyszczających opakowań poprzez 
promowanie mniejszej ilości opakowań 
lub opakowań bardziej przyjaznych dla 
środowiska26, nawiązywanie partnerstw 
z krajami rozwijającymi się, wspieranie ich 
infrastruktury oraz zawieranie korzystnych 
dla obu stron umów handlowych, aby pomóc 
im w przechodzeniu na ekologiczne źródła 
energii27;

4. nagradzanie krajów, które stosują wysokie 
standardy zrównoważonego rozwoju, poprzez 
oferowanie im dalszego dostępu do rynku 
UE dla ich zrównoważonych towarów i usług, 
jednostronnie za pośrednictwem ogólnego 
systemu preferencji taryfowych GSP Plus, 
dwustronnie – poprzez negocjowane umowy 
handlowe, wielostronnie – poprzez inicjatywy 
w ramach Światowej Organizacji Handlu. 

21. Propozycja: Podejmowanie decyzji i spójność w Unii 
Europejskiej

Cel: Proponujemy, aby UE usprawniła proces podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, 
zwłaszcza w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), aby mówić jednym 
głosem, pełnić rolę prawdziwie globalnego gracza i dawać pozytywny przykład na świecie, kształtując 
nowy sposób reagowania na wszelkie kryzysy, w szczególności poprzez:

Środki:

1. chodzi w szczególności o kwestie dotyczące 
WPZiB, które są obecnie rozstrzygane 
jednomyślnie – należałoby zwyczajowo 
rozstrzygać je większością kwalifikowaną28.

2. oparcie współpracy w zakresie polityki 
bezpieczeństwa i obrony na niedawno 
zatwierdzonym Strategicznym kompasie oraz 
wykorzystanie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju29; 

3. umocnienie roli Wysokiego Przedstawiciela, 
aby zapewnić, by UE mówiła jednym głosem30;

4. uzgodnienie silnej wizji i wspólnej strategii, 
aby umocnić jedność i zdolność Unii 
do podejmowania decyzji w sprawie 
przygotowania się do dalszego rozszerzenia31;

5. szybszą ratyfikację niedawno zawartych 
umów handlowych, bez pomijania etapu 
właściwej analizy i dyskusji.
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22. Propozycja: Przejrzystość UE i jej stosunków z obywatelami 

Cel: Proponujemy, aby UE – w szczególności w działaniach na szczeblu międzynarodowym, w tym 
w ramach negocjacji handlowych – była bardziej dostępna dla obywateli poprzez lepsze informowanie 
i edukowanie oraz zwiększenie ich udziału w unijnych działaniach, a także aby zwiększyła 
przejrzystość swoich działań, w szczególności poprzez:

Środki:

1. zacieśnienie relacji z obywatelami 
i instytucjami lokalnymi w celu zwiększenia 
przejrzystości, dotarcia do obywateli 
i lepszego przekazywania informacji 
oraz konsultowania się z nimi w sprawie 
konkretnych inicjatyw UE, także na szczeblu 
międzynarodowym32;

2. większe zaangażowanie obywateli w politykę 
międzynarodową UE i wydarzenia, w których 
obywatele mogą brać bezpośredni udział, 
na wzór Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, na szczeblu krajowym33, lokalnym 
i europejskim, a także z czynnym udziałem 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego34; 

3. pełne poparcie wszystkich zainteresowanych 
stron dla obywateli, którzy decydują się 
zaangażować w organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, tak jak miało to miejsce 
w przypadku COVID-19 i Ukrainy;

4. przeznaczenie specjalnego budżetu na 
opracowanie programów edukacyjnych 
dotyczących funkcjonowania UE i jej 
wartości; programy te można zaproponować 
zainteresowanym państwom członkowskim, 
tak aby mogły one włączyć je do krajowych 
programów nauczania (szkoły podstawowe, 
średnie i uniwersytety). Można by także 
zaproponować studentom, którzy chcieliby 
studiować w innym kraju europejskim 
w ramach programu Erasmus, specjalny 
kurs na temat UE i jej funkcjonowania. 
Studenci biorący udział w tym kursie mieliby 
pierwszeństwo przy przydzielaniu stypendiów 
programu Erasmus;

5. usprawnienie strategii medialnej poprzez 
zwiększenie jej widoczności w mediach 
społecznościowych i aktywne promowanie jej 
treści oraz zachęcanie do innowacji poprzez 
promowanie dostępnych europejskich mediów 
społecznościowych35.

23. Propozycja: UE jako silny podmiot na arenie światowej 
w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa

Cel: Proponujemy, aby UE nadal działała na rzecz propagowania dialogu i gwarantowania pokoju 
i międzynarodowego porządku opartego na zasadach36, umacniała multilateralizm, wykorzystała 
potencjał długotrwałych inicjatyw pokojowych UE, które przyczyniły się do przyznania jej Nagrody 
Nobla w 2012 r., przy jednoczesnym zwiększeniu jej wspólnego bezpieczeństwa poprzez37:

Środki:

1. wspólne siły zbrojne, które mają służyć 
głównie do samoobrony i zapobiegania 
wszelkim agresywnym działaniom 
wojskowym, zdolne do pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, również podczas klęsk 
żywiołowych. Takie siły mogłyby 

być rozmieszczone poza granicami 
europejskimi w wyjątkowych okolicznościach, 
najlepiej na mocy mandatu prawnego Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, a tym samym zgodnie 
z prawem międzynarodowym38, tak aby 
nie konkurować z NATO ani nie powielać 
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działań sojuszu; powinno się to odbywać 
z poszanowaniem różnych stosunków 
poszczególnych państw z NATO, na podstawie 
oceny stosunków UE z sojuszem w kontekście 
debaty o strategicznej autonomii Unii;

2. odgrywanie wiodącej roli w budowaniu 
światowego porządku i bezpieczeństwa po 
wojnie w Ukrainie, na podstawie przyjętego 
niedawno Kompasu Strategicznego UE;

3. ochronę badań strategicznych i jej 
zdolności w sektorach priorytetowych, takich 
jak sektor kosmiczny, cyberbezpieczeństwo, 
sektor medyczny i środowisko39;

4. zwiększenie zdolności podejmowania 
działania niezbędnego, by zapewnić 
skuteczność klauzuli o wzajemnej pomocy 
zawartej w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej, która gwarantuje każdemu 
państwu członkowskiemu zaatakowanemu 
przez państwo trzecie odpowiednią ochronę 
ze strony UE;

5. rozważenie sposobów zwalczania 
dezinformacji i propagandy w obiektywny 
i faktyczny sposób. 

24. Propozycja: UE jako silny podmiot na arenie światowej 
w zakresie nawiązywania stosunków

Cel: Proponujemy, aby w stosunkach z państwami trzecimi UE:

Środki:

1. w większym stopniu wykorzystywała swoje 
łączne znaczenie polityczne i gospodarcze 
jako całość, mówiła jednym głosem 
i podejmowała spójne działania, tak aby 
zapobiec sytuacjom, w których poszczególne 
państwa członkowskie prowadziłyby do 
wewnętrznych podziałów w Unii wskutek 
nieadekwatnych reakcji dwustronnych40;

2. zwiększyła swą zdolność do nakładania 
sankcji na państwa, rządy, podmioty, 
grupy lub organizacje, a także na osoby, 
które nie przestrzegają jej podstawowych 
zasad, porozumień i przepisów, a także aby 
zapewniła szybkie wdrożenie i egzekwowanie 
sankcji już obowiązujących. Sankcje wobec 
państw trzecich powinny być proporcjonalne 
do działań, które były podstawą ich nałożenia. 
Ponadto sankcje powinny być skuteczne 
i stosowane w odpowiednim czasie41;

3. promowała zrównoważony handel oparty 
na zasadach oraz stworzyła równocześnie 
nowe możliwości handlowe i inwestycyjne dla 
europejskich przedsiębiorstw. Z jednej strony 
dwustronne umowy handlowe i inwestycyjne 
mają kluczowe znaczenie dla promowania 
europejskiej konkurencyjności, z drugiej 

jednak potrzebne są normy i przepisy, aby 
zapewnić równe warunki działania. UE musi 
pozostać aktywnym i wiarygodnym partnerem 
dzięki negocjowaniu, zawieraniu i wdrażaniu 
umów handlowych, które wyznaczają również 
wysokie standardy zrównoważonego rozwoju;

4. zawierała ważne międzynarodowe umowy 
o współpracy raczej łącznie – jako Unia, a nie 
jako poszczególne państwa42;

5. zreformowała politykę handlową 
i inwestycyjną, by ożywić globalny 
multilateralizm, z myślą o stworzeniu 
godnych miejsc pracy i zapewnieniu ochrony 
podstawowych praw człowieka, w tym praw 
pracowniczych i związkowych; ochronie 
środowiska i różnorodności biologicznej oraz 
przestrzeganiu porozumienia klimatycznego 
z Paryża; zapewnieniu wysokiej jakości 
usług publicznych; oraz umocnieniu 
europejskiej bazy przemysłowej. UE powinna 
przyczynić się do ożywienia globalnego 
multilateralizmu poprzez głęboką reformę 
opartą na demokracji i pokoju, solidarności 
i poszanowaniu praw człowieka, praw 
socjalnych i środowiskowych oraz na większej 
roli MOP; 
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6. włączyła do umów o współpracy 
i inwestycjach z państwami trzecimi walkę 
z handlem ludźmi i nielegalną imigracją oraz 
współpracę w odniesieniu do wszelkich 
odpowiednich repatriacji;

7. nawiązała partnerstwa z krajami rozwijającymi 
się, wspierała ich infrastrukturę oraz zawierała 
korzystne dla obu stron umowy handlowe, aby 
pomóc tym państwom w przechodzeniu na 
ekologiczne źródła energii43;

8. opracowała skuteczniejszą i bardziej jednolitą 
politykę wobec reżimów autokratycznych 

i hybrydowych, a także rozwijała 
partnerstwa z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w takich krajach;

9. zwiększyła zasoby unijnych misji obserwacji 
wyborów; 

10. oferowała wiarygodną perspektywę 
przystąpienia krajom kandydującym 
i potencjalnym krajom kandydującym w celu 
umocnienia pokoju i stabilności w Europie 
oraz zapewnienia dobrobytu milionom 
Europejczyków44.

UWAGA: Kilku członków grupy roboczej uważało, że propozycjami takimi jak „Zmniejszenie 
zależności energetycznej UE od podmiotów zagranicznych”, a zwłaszcza „Przejrzystość UE i jej 
stosunki z obywatelami”, powinny się zajmować inne grupy robocze. Niektórzy członkowie chcieli 
zwrócić uwagę na inne rozwiązania dotyczące jednomyślności w Radzie, poza głosowaniem 
większością kwalifikowaną, takie jak zmienna geometria, klauzule opt-out i wzmocniona współpraca. 
Niektórzy członkowie grupy roboczej opowiedzieli się za stosowaniem terminu „zrównoważony” 
zamiast „etyczny” we wniosku „Określenie norm dotyczących stosunków handlowych i inwestycyjnych 
w UE i poza nią”. Nie było zgodności co do tego, czy przystąpienie nowych państw członkowskich 
powinno nadal wymagać jednomyślnej zgody wszystkich dotychczasowych państw członkowskich. 
Co do tego, w jakim stopniu powinny istnieć wspólne siły zbrojne, wyrażono szereg różnych poglądów. 
Dwóch członków wspomniało o perspektywie jedności Irlandii, jeżeli Irlandia Północna zagłosuje za 
tym zgodnie z postanowieniami porozumienia wielkopiątkowego, oraz o tym, że UE musi być gotowa na 
taką ewentualność. 
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„Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”

25. Propozycja: Praworządność, wartości demokratyczne 
i tożsamość europejska45

Cel: Systematyczne przestrzeganie praworządności we wszystkich państwach członkowskich, 
w szczególności poprzez:

Środki:

1. Zapewnienie, by wartości i zasady 
zapisane w traktatach UE i w Karcie praw 
podstawowych UE stanowiły niepodlegające 
dyskusji, nieodwracalne i nieodzowne 
warunki członkostwa w UE i przystąpienia 
do UE. Wartości UE muszą być także w pełni 
przestrzegane we wszystkich państwach 
członkowskich, tak aby mogły one – dzięki 
dyplomacji i dialogowi – pełnić funkcję 
międzynarodowego standardu i być biegunem 
przyciągania. Rozszerzenie UE nie powinno 
podważać dorobku prawnego UE, jeśli chodzi 
o podstawowe wartości i prawa obywateli46. 

2. Przybliżenie obywatelom UE wartości 
europejskich, zwłaszcza dzięki bardziej 
interaktywnemu i bezpośredniemu 
zaangażowaniu. W tym celu należy wzmocnić 
obywatelstwo europejskie, na przykład za 
pomocą statutu obywatelstwa europejskiego 
zapewniającego prawa i wolności specyficzne 
dla obywateli, a także statutu europejskich 
stowarzyszeń transgranicznych i organizacji 
niekomercyjnych. Wartości europejskie 
powinny być również promowane za pomocą 
pakietu aktywizującego zapewniającego 
obywatelom materiały dydaktyczne 
i informacyjne. Ponadto należy rozwijać 
europejską sferę publiczną, w tym media 
audiowizualne i internetowe, za pomocą 
dalszych inwestycji unijnych, należy 
udoskonalić istniejące unijne centra medialne 
oraz dalej wspierać ponad 500 lokalnych 
europejskich biur kontaktowych. 47

3. Należy sprawić, aby Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej była 
powszechnie stosowana i egzekwowalna. 
Ponadto należy organizować coroczne 
konferencje na temat praworządności (w 
następstwie sprawozdania Komisji na temat 
praworządności) z udziałem delegacji 
ze wszystkich państw członkowskich, 
w których skład wchodziliby losowo wybrani 
obywatele z różnych środowisk, urzędnicy 
służby cywilnej, parlamentarzyści, władze 
lokalne, partnerzy społeczni i społeczeństwo 
obywatelskie. Należy również w dalszym ciągu 
wspierać organizacje, w tym społeczeństwo 
obywatelskie, które promują praworządność 
w terenie48.

4. Skuteczne stosowanie i ocena zakresu 
rozporządzenia w sprawie warunkowości 
i innych instrumentów dotyczących 
praworządności oraz rozważenie rozszerzenia 
na nowe obszary, niezależnie od ich 
znaczenia dla budżetu UE. Należy rozważyć 
wszelkie niezbędne środki prawne, w tym 
zmiany traktatu, w celu karania naruszeń 
praworządności49.

5. Wspieranie programów edukacyjnych 
i medialnych, które czynią wartości UE częścią 
procesu integracji migrantów i zachęcają do 
interakcji między migrantami a obywatelami 
UE, aby doprowadzić do udanej integracji 
migrantów w społeczeństwach UE i obudzić 
wśród obywateli UE świadomość problemów 
związanych z migracją50.
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26. Propozycja: Ochrona danych51

Cel: Zagwarantować bardziej ochronną i zorientowaną na obywateli politykę przetwarzania danych, 
w szczególności poprzez:

Środki:

1. Pełne wdrożenie obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony danych i przegląd 
tych przepisów, aby przenalizować, w razie 
potrzeby, ustanowienie silniejszych 
mechanizmów egzekwowania dla podmiotów 
przetwarzających dane osobowe, obecnie 
podlegających kompetencjom niezależnych 
krajowych organów ochrony danych, 
z poszanowaniem zasady pomocniczości. 
Takie podmioty powinny być karane 
surowiej niż przewidziano w obecnym trybie 
wykonywania rozporządzenia, proporcjonalnie 
do ich rocznego obrotu (do 4%) i ewentualnie 
w drodze zakazu prowadzenia działalności, 
oraz powinny podlegać corocznemu 
niezależnemu audytowi52 53.

2. Zwiększenie skuteczności zasady ochrony 
prywatności już w fazie projektowania 
oraz domyślnej ochrony prywatności, np. 
w drodze oceny i wprowadzenia łatwo 
zrozumiałych, zwięzłych i przyjaznych dla 
użytkownika zharmonizowanych formularzy 
zgody na przetwarzanie danych, które 
wyraźnie wskazują, co jest konieczne, a co 
nie. Użytkownicy muszą mieć możliwość 
wyrażenia lub wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w sposób łatwy, szybki 
i trwały. 54 55

3. Ocena i wprowadzenie, o ile możliwe 
w unijnym RODO, jaśniejszych 
i zapewniających lepszą ochronę przepisów 
dotyczących przetwarzania danych 
małoletnich, w tym poprzez utworzenie 
specjalnej kategorii szczególnie chronionych 
danych małoletnich i ujednolicenie 
w państwach członkowskich minimalnego 
wieku wyrażania zgody. Chociaż wdrażanie 
przepisów dotyczących prywatności 
i podnoszenie świadomości powinny 
w przeważającej mierze pozostać w gestii 
państw członkowskich, m.in. w wyniku 
większych inwestycji i dodatkowych 
zasobów na poziomie krajowym, UE również 
powinna odgrywać większą rolę, np. poprzez 
tworzenie kompetencji UE w zakresie edukacji 
obywatelskiej w dziedzinie ochrony danych56.

4. Lepsze egzekwowanie kryteriów 
kwalifikowalności dotyczących europejskich 
i krajowych organów ochrony danych, jeśli 
chodzi o kwalifikacje i odpowiedniość, aby 
zapewnić najwyższy poziom niezależności ich 
członków57 58.
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27. Propozycja: Media, fałszywe informacje, dezinformacja, 
weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo59

Cel: Zwalczanie dezinformacji poprzez dalsze promowanie niezależności i pluralizmu mediów, a także 
umiejętności korzystania z mediów, w szczególności poprzez:

Środki:

1. Wprowadzenie przepisów mających 
zapobiegać zagrożeniom dla niezależności 
mediów za pomocą ogólnounijnych 
minimalnych standardów, obejmujących 
przegląd modelu biznesowego mediów, aby 
zapewnić integralność i niezależność unijnego 
rynku mediów60.

2. Ścisłe egzekwowanie reguł konkurencji 
UE w sektorze mediów, aby zapobiegać 
powstawaniu dużych monopoli medialnych 
oraz zapewnić pluralizm mediów 
i ich niezależność od niewłaściwych 
wpływów politycznych, korporacyjnych 
lub zagranicznych. Należy również 
promować wysokiej jakości dziennikarstwo 
o ugruntowanych wysokich standardach 
etycznych i samoregulacyjnych61.

3. Ustanowienie organu UE odpowiedzialnego 
za przeciwdziałanie ukierunkowanej 
dezinformacji i ingerencji i zwalczanie tych 
zjawisk, poprawa orientacji sytuacyjnej oraz 
wzmocnienie organizacji zajmujących się 
weryfikacją faktów, a także niezależnych 
mediów. Należy również dalej wspierać 
i aktywniej promować gorące linie i strony 
internetowe, takie jak Europe Direct, gdzie 
obywatele i media krajowe mogą zwracać 

się o zweryfikowane informacje na temat 
polityki europejskiej i strategii europejskich 
i otrzymywać takie informacje. 62 63

4. Propagowanie umiejętności korzystania 
z mediów i świadomości obywateli na 
temat dezinformacji i niezamierzonego 
rozpowszechniania fałszywych informacji, 
w tym poprzez obowiązkowe kursy 
w szkole. Należy również zachęcać państwa 
członkowskie, aby przeznaczały na ten cel 
odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe. 64 

5. W oparciu o dotychczasowe inicjatywy, 
takie jak kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji iEuropejskie 
Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO), 
zobowiązanie platform internetowych 
do wydawania jasnych oświadczeń na 
temat algorytmów, z których korzystają (i 
pozostawianie użytkownikom decyzji, czy 
wyrażają zgodę na poddanie się im), oraz 
zagrożeń związanych z dezinformacją, na 
które narażeni są użytkownicy, i jednocześnie 
zagwarantowanie prawa do wolności 
słowa, zgodnej z przepisami, i prawa do 
prywatności65 66.
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28. Propozycja: Media, fałszywe informacje, dezinformacja, 
weryfikacja faktów, cyberbezpieczeństwo (bis)

Cel: Wzmocnienie roli UE w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, w szczególności 
poprzez:

Środki:

1. Wzmocnienie Agencji UE 
ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) 
w celu dalszej ochrony osób fizycznych, 
organizacji i instytucji przed naruszeniami 
cyberbezpieczeństwa i wykorzystywaniem 
sztucznej inteligencji do celów przestępczych. 
Jednocześnie należy gwarantować 
prywatność danych i ochronę danych 
osobowych. 67 68

2. Wzmocnienie koordynacji krajowych 
organów ds. cyberbezpieczeństwa i podjęcie 
dodatkowych wysiłków, aby zapewnić 
prawidłowe wdrażanie przepisów unijnych na 
szczeblu krajowym 69 70.

29. Propozycja: Przeciwdziałanie dyskryminacji, równość i  
jakość życia71

Cel: Podjęcie działań mających na celu harmonizację warunków życia w całej UE i poprawę 
społeczno-gospodarczej jakości życia obywateli UE, w szczególności poprzez:

Środki:

1. Opracowanie, w porozumieniu z ekspertami 
i partnerami społecznymi, przejrzystych 
wskaźników jakości życia, w tym kryteriów 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
praworządności, w celu ustalenia jasnego 
i realistycznego harmonogramu podnoszenia 
standardów społecznych i osiągnięcia 
wspólnej struktury społeczno-gospodarczej 
UE, m.in. poprzez wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych. Należy je włączyć do 
ram zarządzania gospodarczego i procesu 
europejskiego semestru72 73.

2. Zwiększenie i ułatwienie bezpośrednich 
inwestycji publicznych w edukację, zdrowie, 
mieszkalnictwo, infrastrukturę fizyczną 
oraz opiekę nad osobami starszymi 
i osobami z niepełnosprawnością. Celem 
dodatkowych inwestycji powinno być również 
zagwarantowanie obywatelom odpowiedniej 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym. Takie inwestycje należy 

realizować w sposób w pełni przejrzysty, 
umożliwiający śledzenie całego procesu74.

3. Sprzyjanie opodatkowaniu dużych 
przedsiębiorstw, przeciwdziałanie korzystaniu 
z rajów podatkowych i ich eliminowanie 
w UE, co pozwoliłoby zwiększyć inwestycje 
publiczne w obszarach priorytetowych, takich 
jak edukacja (praktyki, Erasmus) i badania 
naukowe. Ogólnounijna walka z uchylaniem 
się od opodatkowania powinna też być 
jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy 
na inicjatywy finansowane ze środków 
publicznych 75 76.

4. Opracowanie ogólnounijnych kryteriów 
dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji 
na rynku pracy oraz tworzenie zachęt do 
zatrudniania przez prywatne przedsiębiorstwa 
osób, które są zwykle najbardziej 
dyskryminowane (np. młodzieży, osób 
starszych, kobiet, mniejszości), m.in. w formie 
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dotacji i w drugim etapie – tymczasowych 
parytetów. Partnerzy społeczni powinni być 
w to ściśle zaangażowani. Ponadto prawo 
powinno uniemożliwiać dyskryminację poza 
rynkiem pracy, a także należy promować 
równość77.

5. Zadbanie o to, by powstawały przystępne 
cenowo przedszkola, i ułatwianie tworzenia 
takich przedszkoli, zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym, oraz zapewnienie 
darmowej opieki nad dziećmi osobom 
potrzebującym takiej usługi78.

30. Propozycja: Prawa zwierząt, rolnictwo79

Cel: Podjęcie zdecydowanych działań w celu propagowania i zagwarantowania bardziej ekologicznego 
i ukierunkowanego na klimat rolnictwa, w szczególności poprzez:

Środki:

1. Ustanowienie szczegółowych, wymiernych 
i określonych w czasie minimalnych kryteriów 
ochrony zwierząt gospodarskich, aby 
zapewnić wyższe standardy dobrostanu 
zwierząt równolegle z wprowadzaniem celów 
zrównoważonego rozwoju oraz w oparciu 
o podejście bazujące na zintegrowanym 
systemie żywnościowym 80 81.

2. Wprowadzenie kar finansowych za negatywne 
efekty zewnętrzne działalności rolniczej (np. 
emisje gazów cieplarnianych, stosowanie 
pestycydów, nadmierne zużycie wody, 
transport na duże odległości itp.) w oparciu 

o ich wpływ na środowisko. Na tej podstawie 
należy również kalibrować towary rolne 
przywożone do UE, w tym za pomocą ceł, co 
służyłoby wyeliminowaniu wszelkiej przewagi 
konkurencyjnej wynikającej z niższych norm 
środowiskowych82.

3. Zmniejszenie dotacji na masową 
produkcję rolną, w przypadku gdy nie 
sprzyja ona zrównoważonej transformacji, 
i przekierowanie środków na wsparcie 
zrównoważonego środowiskowo rolnictwa, 
przy jednoczesnym zapewnieniu przystępnych 
cenowo produktów spożywczych83 84.
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„Transformacja cyfrowa”

Europa musi stać się światowym liderem i podmiotem wyznaczającym standardy w transformacji 
cyfrowej, a także znaleźć europejski sposób na zbudowanie etycznego, skoncentrowanego na 
człowieku, przejrzystego i bezpiecznego społeczeństwa cyfrowego. Europa musi zastosować ambitne 
podejście i w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez transformację cyfrową, jednocześnie 
stawiając czoła związanym z nią zagrożeniom i wyzwaniom. Cyfryzacja ma wpływ na wszystkie 
dziedziny naszego społeczeństwa, dlatego należy poświęcić jej należną uwagę. W tym kontekście 
odniesiono się do Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie i przedstawiono 
sugestie dotyczące rozważenia ewentualnej przyszłej karty praw cyfrowych.

Rosyjska agresja na Ukrainę jedynie wzmocniła wiele kwestii poruszonych we wnioskach, takich jak 
potrzeba suwerenności cyfrowej, większy nacisk na cyberobronę i ochrona przed dezinformacją. 
Pokazała również, że konflikty powodują obecnie konsekwencje w sferze cyfrowej, co rodzi nowe 
problemy, takie jak długoterminowe konsekwencje przejęcia danych osobowych oraz ich nielegalnego 
wykorzystywania w przyszłości.

31. Propozycja: Dostęp do infrastruktury cyfrowej85

Cel: Równy dostęp do internetu jest podstawowym prawem każdego obywatela europejskiego. 
Proponujemy, aby każdy Europejczyk miał w praktyce dostęp do internetu i usług cyfrowych oraz aby 
wzmocnić suwerenność infrastruktury cyfrowej UE poprzez:

Środki:

1. Inwestowanie w wysokiej jakości innowacyjną 
europejską infrastrukturę cyfrową (w tym 5G 
i 6G wdrażane w Europie). (zalecenie EPO1 
nr 40 i 47, KPO Niderlandy 1)

2. Zapewnienie szybkiego, przystępnego 
cenowo, bezpiecznego i stabilnego dostępu 
do internetu w całej UE, w tym w roamingu, 
przy czym priorytetem jest zapewnienie 
dostępu do internetu do „białych stref/
stref martwych”, obszarów wiejskich oraz 
regionów oddalonych i peryferyjnych w celu 
rozwiązania problemu przepaści cyfrowej 
między państwami członkowskimi i wewnątrz 
nich, a także zagwarantowania, że nikt nie 
zostanie pozostawiony w tyle. (zalecenie 
EPO1 nr 17 i 47, niderlandzki KPO1)

3.  Promowanie rozmieszczenia infrastruktury 
cyfrowej i elektrycznej w przestrzeni publicznej 
i prywatnej w celu umożliwienia korzystania 
z pojazdów elektrycznych i autonomicznych. 
(debata grupy roboczej)86

4. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczciwej 
i otwartej konkurencji oraz zapobiegania 
monopolom, uzależnieniu od jednego 
dostawcy, koncentracji danych i zależności od 
krajów trzecich w odniesieniu do infrastruktury 
i usług, poprawa funkcjonowania rynków 
z perspektywy konsumentów. (zalecenie EPO1 
nr 17)

5. Priorytetowe traktowanie dzieci, rodzin, 
starszych ludzi oraz grup szczególnie 
wrażliwych w dostępie do internetu i sprzętu 
komputerowego, w szczególności pod 
względem dostępu do edukacji, usług 
publicznych i opieki zdrowotnej. (zalecenie 
EPO1 nr 17 i debata grupy roboczej)

6. Poprawa cyfrowego dostępu do 
podstawowych usług publicznych 
i prywatnych oraz ich dostępności dla 
obywateli i przedsiębiorstw, na przykład 
w odniesieniu do procedur administracyjnych, 
oraz zapewnienie powszechnego dostępu 
do tych usług i odnośnego wsparcia, np. za 
pośrednictwem działów pomocy technicznej. 
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(debata grupy roboczej, wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

7. Harmonizacja wysokiej jakości norm 
cyfrowych i poprawa bezpiecznej mobilności 
danych w celu ułatwienia interoperacyjności 
transgranicznej. (debata grupy roboczej, 
wielojęzyczna platforma cyfrowa)

8. Uwzględnienie wpływu infrastruktury 
cyfrowej i cyfryzacji na środowisko, tak 
aby transformacja cyfrowa stała się 
zrównoważona i dążyła do stworzenia 
ekologicznego społeczeństwa cyfrowego. 
(debata grupy roboczej, wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

32. Propozycja: Umiejętności cyfrowe, które wzmacniają pozycję 
obywateli87

Cel: Proponujemy, aby UE zadbała o to, by wszyscy europejscy obywatele mogli czerpać 
korzyści z cyfryzacji, wzmacniając ich pozycję dzięki niezbędnym umiejętnościom i możliwościom 
cyfrowym poprzez: 

Środki:

1. Zapewnienie dostępu do formalnych 
i nieformalnych umiejętności cyfrowych 
oraz szkoleń i kształcenia w zakresie 
umiejętności cyfrowych, w tym w programach 
nauczania, na wszystkich etapach życia 
poprzez wykorzystanie istniejących inicjatyw 
na szczeblu europejskim, ze szczególnym 
naciskiem na włączenie grup szczególnie 
wrażliwych i osób starszych, podnoszenie 
umiejętności cyfrowych dzieci w sposób 
odpowiadający im zdrowemu rozwojowi 
oraz zwalczanie nierówności cyfrowych, 
w tym przepaści cyfrowej między kobietami 
a mężczyznami. (zalecenie EPO1 nr 8, KPO 
Włochy 5.2 i debata grupy roboczej)

2. Zapewnienie zdrowego korzystania z internetu 
poprzez zachęcanie państw członkowskich 
do wdrażania szkoleń w zakresie umiejętności 
cyfrowych dla wszystkich grup wiekowych 
za pomocą standardowych programów 
i podstaw nauczania określonych na szczeblu 
europejskim, dotyczących np. zagrożeń 
i możliwości związanych z internetem, praw 
użytkowników w internecie i etykiety w sieci. 
(zalecenie EPO1 nr 47 i debata grupy roboczej)

3. Podjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu zapewnienia, aby cyfryzacja 
społeczeństwa nie wykluczała osób starszych 
oraz aby technologia była dla nich dostępna 
poprzez wspieranie programów i inicjatyw, 

na przykład w formie zajęć dostosowanych 
do ich potrzeb. Jednocześnie należy 
zapewnić możliwość osobistego dostępu do 
podstawowych usług metodami niecyfrowymi. 
(zalecenie EPO1 nr 34 i 47)

4. Wprowadzenie certyfikacji UE w zakresie 
umiejętności cyfrowych w szkołach w celu 
przygotowania młodych ludzi do przyszłego 
rynku pracy. (zalecenie EPO1 nr 8)

5. Opracowanie inicjatyw szkoleniowych 
skoordynowanych na szczeblu UE 
w celu przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji pracowników, aby utrzymać 
konkurencyjność na rynku pracy, również przy 
szczególnym uwzględnieniu kompetencji 
i umiejętności wymaganych w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, a także 
w celu wyszkolenia ekspertów w dziedzinie 
cyfryzacji. (zalecenie EPO1 nr 8 i debata grupy 
roboczej)

6. Podnoszenie świadomości na temat 
istniejących platform cyfrowych, które 
łączą ludzi z pracodawcami i pomagają 
w znalezieniu pracy w UE, takich jak EURES. 
(zalecenie EPO1 nr 8) 

7. Zwiększenie inwestycji i wysiłków na rzecz 
pobudzenia cyfryzacji edukacji, w tym 
szkolnictwa wyższego. (debata grupy 
roboczej, wielojęzyczna platforma cyfrowa)
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33. Propozycja: Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo 
cyfrowe – cyberbezpieczeństwo i dezinformacja88

Cel: Proponujemy, aby w celu zapewnienia bezpiecznego, odpornego i godnego zaufania 
społeczeństwa cyfrowego UE zapewniła skuteczne i szybkie wdrożenie istniejących przepisów i miała 
większe uprawnienia do zwiększania cyberbezpieczeństwa, radzenia sobie z nielegalnymi treściami 
i cyberprzestępczością, zwalczania cyberzagrożeń ze strony podmiotów niepaństwowych i państw 
autorytarnych i odzyskiwania równowagi oraz przeciwdziałania dezinformacji poprzez:

Środki:

1. Wzmocnienie zdolności Europolu 
/ Europejskiego Centrum 
ds. Walki z Cyberprzestępczością pod 
względem zasobów finansowych i ludzkich, 
umożliwiające bardziej proaktywne podejście 
do zwalczania cyberprzestępczości 
i budowanie wspólnych europejskich 
zdolności do cyberobrony przed atakami 
wielkoskalowymi, w tym przez lepszą 
współpracę. (zalecenie EPO1 nr 39, KPO Litwa 
2.6, Niderlandy 1 i debata grupy roboczej)

2. Podjęcie niezbędnych środków w celu 
przygotowania się na wszelkie ataki i przerwy 
w dostawie energii na dużą skalę oraz w celu 
szybkiej odbudowy po nich, na przykład 
poprzez zapewnienie odpornej infrastruktury 
i alternatywnych kanałów komunikacji. 
(debata grupy roboczej) 

3. Zapewnienie podobnych sankcji oraz 
szybkie i skuteczne egzekwowanie 
przepisów w państwach członkowskich 
w przypadku cyberprzestępczości poprzez 
lepszą koordynację lokalnych, regionalnych 
i krajowych centrów cyberbezpieczeństwa 
i władz. (zalecenie EPO1 nr 39)

4. Zwiększanie umiejętności cyfrowych i rozwój 
krytycznego myślenia jako sposób zwalczania 
dezinformacji, zagrożeń internetowych i mowy 
nienawiści, a także zwodniczych interfejsów 
i cen preferencyjnych. (debata grupy roboczej)

5. Przeciwdziałanie dezinformacji za pomocą 
prawodawstwa i wytycznych dla platform 
internetowych i przedsiębiorstw zajmujących 
się mediami społecznościowymi w celu 
zmniejszania podatności na dezinformację 
i wdrożenia środków przejrzystości, w tym 
np. algorytmów opartych na sztucznej 
inteligencji, które mogą podkreślać 
wiarygodność informacji w mediach 
społecznościowych i nowych mediach, 
zapewniając użytkownikowi źródła informacji 
zweryfikowanych pod kątem faktów. 
Przy stosowaniu algorytmów ostateczną 
kontrolę nad procesami decyzyjnymi 
powinni sprawować ludzie. (zalecenie EPO1 
nr 46 i debata grupy roboczej)

6. Wspieranie platform cyfrowych, które 
zapewniają pluralizm mediów oraz 
zasoby i podejmują inicjatywy w celu 
oceny wiarygodności i bezstronności 
informacji z tradycyjnych mediów (np. 
telewizji, prasy drukowanej, radia) i innych 
mediów przy pełnym poszanowaniu zasady 
wolności mediów, a także dostarczają 
obywatelom informacji na temat jakości 
wiadomości. (zalecenie EPO1 nr 46)
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34. Propozycja: Bezpieczne i godne zaufania społeczeństwo 
cyfrowe – ochrona danych89

Cel: Promujemy suwerenność danych osób, większą świadomość oraz skuteczniejsze wdrażanie 
i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych (RODO) w celu zwiększenia osobistej 
kontroli nad własnymi danymi oraz ograniczenia niewłaściwego wykorzystywania danych poprzez: 

Środki:

1. Lepsze wyjaśnienie przepisów o ochronie 
danych (RODO), zwiększenie przejrzystości 
i poprawa komunikacji poprzez opracowanie 
wytycznych dotyczących tekstów świadomej 
zgody, posługujących się prostym i jasnym 
językiem zrozumiałym dla wszystkich, w tym 
bardziej wizualnych sposobów udzielania 
zgody na wykorzystywanie danych, wraz 
z kampanią informacyjną i zapewnieniem 
potrzebnych umiejętności osobom 
przetwarzającym dane oraz doradztwa 
osobom potrzebującym pomocy. (zalecenie 
EPO1 nr 42, 45 i KPO Niderlandy 2)

2. Zapewnienie stosowania obowiązującego 
zakazu domyślnej zgody na ponowne 
wykorzystywanie lub odsprzedaż danych. 
(zalecenie EPO1 nr 42)

3. Zapewnienie terminowej realizacji żądań 
użytkowników dotyczących trwałego 
usuwania danych. (zalecenie EPO1 nr 42)

4. Udzielanie użytkownikom możliwie jasnych 
i zwięzłych informacji na temat tego, 
w jaki sposób i przez kogo dane będą 
wykorzystywane. (zalecenie EPO1 nr 42)

5. Zapewnienie przestrzegania europejskich 
przepisów o ochronie danych przez 
przedsiębiorstwa spoza Europy. (zalecenie 
EPO1 nr 42 i 43)

6. Zachęcanie do wprowadzenia systemu 
certyfikacji na szczeblu UE, który 
odzwierciedla zgodność z RODO w dostępny, 
jasny i prosty sposób, jest widoczny na 
stronach i platformach internetowych oraz 
powinien być wydawany przez niezależną 
jednostkę certyfikującą na szczeblu 
europejskim. Nie powinno to powodować 
nieproporcjonalnych obciążeń dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. (zalecenie EPO1 
nr 44 i debata grupy roboczej)

7. Zadbanie o to, by obywatele otrzymali 
skuteczną i szybką pomoc podczas 
problemów związanych z wyłączeniami 
lub wycofaniem zgody. W tym celu należy 
lepiej zdefiniować zachowanie inwazyjne 
oraz opracować na szczeblu europejskim 
wytyczne i mechanizmy dotyczące wyłączeń 
i wycofywania danych oraz identyfikowania 
i karania oszustów. (zalecenie EPO1 
nr 43 i debata grupy roboczej)

8. Ustanowienie sankcji, w tym grzywny 
proporcjonalnej do obrotów przedsiębiorstw, 
i ograniczeń działalności przedsiębiorstw, 
takich jak nakładanie tymczasowych lub 
ostatecznych zakazów przetwarzania 
niepożądanych danych oraz zapewnienie ich 
egzekwowania przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych i agencje krajowe. (zalecenie 
EPO1 nr 42, 43 i debata grupy roboczej)
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35. Propozycja: Innowacje cyfrowe w celu wzmocnienia społecznej 
i zrównoważonej gospodarki90

Cel: Proponujemy, aby UE promowała środki cyfryzacji, które wzmacniają gospodarkę i jednolity 
rynek w sprawiedliwy i zrównoważony sposób, zwiększają europejską konkurencyjność w dziedzinie 
technologii i innowacji, wzmacniają jednolity rynek cyfrowy dla przedsiębiorstw każdej wielkości oraz 
czynią Europę światowym liderem w transformacji cyfrowej i cyfryzacji ukierunkowanej na człowieka 
poprzez: 

Środki:

1. Wprowadzenie lub wzmocnienie 
prawodawstwa regulującego (zorientowaną 
na człowieka) „inteligentną pracę”, 
z uwzględnieniem wpływu na zdrowie 
fizyczne i psychiczne pracowników, np. przez 
zagwarantowanie prawa do rozłączenia się. 
Podejście „ukierunkowane na człowieka” 
powinno obejmować zasadę „kontroli przez 
człowieka”. (zalecenie EPO1 nr 7 i debata 
grupy roboczej)91 

2. Prawodawstwo UE, które zachęca 
przedsiębiorstwa do odpowiedzialności 
społecznej i do utrzymania wysokiej jakości 
„inteligentnych miejsc pracy” w Europie, 
a tym samym unikania przenoszenia takich 
miejsc pracy do krajów o niższych kosztach. 
Zachęty mogą mieć charakter finansowy 
lub reputacyjny i powinny uwzględniać 
uznane na szczeblu międzynarodowym 
kryteria w zakresie ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego. 
W tym celu UE powinna powołać grupę 
roboczą składającą się z ekspertów ze 
wszystkich zainteresowanych stron w celu 
zbadania i wzmocnienia tego prawodawstwa. 
(zalecenie EPO1 nr 7)

3. Zapewnienie nadzoru ze strony człowieka 
nad procesami decyzyjnymi związanymi 
ze sztuczną inteligencją w miejscu 
pracy oraz przejrzystości stosowanych 
algorytmów, uwzględnienie negatywnego 
wpływu nieograniczonego nadzoru 
cyfrowego w miejscu pracy, informowanie 
pracowników i konsultowanie się z nimi 
przed wprowadzeniem technologii cyfrowych 
mających wpływ na warunki pracy, zadbanie 
o to, aby nowe formy pracy, takie jak praca za 

pośrednictwem platform internetowych, były 
zgodne z prawami pracowników i zapewniały 
odpowiednie warunki pracy. (debata grupy 
roboczej) 

4. Podjęcie inicjatyw mających na celu wsparcie 
pracy zdalnej, takich jak pomieszczenia 
biurowe z dostępem do niezawodnego, 
szybkiego połączenia internetowego 
i szkoleń cyfrowych, oraz zapewnienie 
zasobów na potrzeby ergonomicznego 
wyposażenia domowych biur. (zalecenie EPO1 
nr 17 i debata grupy roboczej) 

5. Wprowadzenie publicznie dostępnej cyfrowej 
tablicy wyników, tworzącej system rankingu, 
który wskazuje i porównuje obecny poziom 
cyfryzacji unijnych przedsiębiorstw. (KPO 
Niemcy)

6. Osiągnięcie silnej i konkurencyjnej 
gospodarki cyfrowej oraz sprawiedliwe 
rozpowszechnienie korzyści płynących 
z transformacji cyfrowej w całej Europie 
poprzez skupienie się na technologiach 
i innowacjach jako czynnikach wzrostu, 
stymulowanie światowej klasy badań 
transformacyjnych i zapewnienie przestrzeni 
dla ekosystemów innowacji we wszystkich 
regionach dzięki poprawie otoczenia 
operacyjnego MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up oraz sprawiedliwemu dostępowi 
do finansowania, a także dzięki zniesieniu 
obciążeń prawnych lub innych obciążeń 
utrudniających działalność transgraniczną. 
(KPO Włochy 1.3, debata grupy roboczej 
i wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

7. Tworzenie infrastruktury danych w oparciu 
o wartości europejskie, wdrożenie zasady 
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„w pierwszej kolejności kontakt cyfrowy” 
i zasady jednorazowości oraz ułatwienie 
cyfrowego i bezpiecznego dostępu do danych 
na potrzeby innowacji i przedsiębiorstw, 
zachęcanie do cyfryzacji usług publicznych. 
(debata grupy roboczej i wielojęzyczna 
platforma cyfrowa)

8. Pełne wykorzystanie potencjału wiarygodnego 
i odpowiedzialnego stosowania sztucznej 
inteligencji, wykorzystanie potencjału 
technologii blockchain i usług w chmurze, 
ustanowienie zabezpieczeń i standardów, 
które zapewniają przejrzystość, 
interoperacyjność, wzbudzają zaufanie 
i zwiększają łatwość korzystania, unikając 
wszelkich dyskryminujących i tendencyjnych 
algorytmów. (debata grupy roboczej 
i wielojęzyczna platforma cyfrowa) 

9. Promowanie otwartego oprogramowania oraz 
jego stosowanie w edukacji i szkoleniach, 
a także swobodny dostęp do badań 

i oprogramowania finansowanego ze 
środków publicznych. (debata grupy roboczej 
i wielojęzyczna platforma cyfrowa)

10. Wprowadzenie wspólnej europejskiej 
tożsamości cyfrowej w celu ułatwienia 
transgranicznych transakcji i usług 
cyfrowych, wraz z ramami europejskich norm 
i wytycznych zapewniających niezbędne 
zabezpieczenia. (debata grupy roboczej 
i wielojęzyczna platforma cyfrowa)

11. Ocena wykonalności w odniesieniu do 
digitalizacji informacji o produktach 
konsumpcyjnych i żywieniowych za pomocą 
znormalizowanej aplikacji europejskiej, 
która umożliwiłaby bardziej przyjazny 
dla użytkownika dostęp i dostarczyłaby 
dodatkowych informacji o produktach 
i łańcuchu produkcyjnym. (zalecenie EPO1 
nr 16)
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„Demokracja europejska”

36. Propozycja: Informacje dla obywateli, udział w życiu 
publicznym i młodzież 

Cel: Zwiększyć udział obywateli w procesach demokratycznych i zaangażować młodzież 
w demokrację na szczeblu Unii Europejskiej, aby rozwijać pełne doświadczenie obywatelskie 
Europejczyków oraz zapewnić, by ich głos był słyszalny również w okresie między wyborami, a ich 
uczestnictwo było skuteczne. Dlatego należy poszukać najwłaściwszej formy uczestnictwa dla 
każdego tematu, na przykład przez:

1. Poprawę skuteczności dotychczasowych 
i rozwój nowych mechanizmów uczestnictwa 
obywateli, zgodnie z dorobkiem prawnym 
UE, dzięki lepszemu informowaniu o nich. 
Najlepiej byłoby podsumować92 wszystkie 
informacje o miejscach umożliwiających 
uczestnictwo na zintegrowanej oficjalnej 
stronie internetowej z różnymi funkcjami93. 
Należy opracować mechanizm monitorowania 
inicjatyw politycznych i legislacyjnych 
opracowanych w procesie demokracji 
uczestniczącej94. Mechanizmy uczestnictwa 
powinny sprzyjać włączeniu społecznemu 
łącznie i docierać do różnych grup odbiorców. 
Należy zwrócić uwagę na zamieszczane 
treści, podejmowane tematy i umiejętności 
moderatorów. Materiały powinny obejmować 
analizę wpływu polityki m.in. na kobiety 
i osoby podatne na zagrożenia95.

2. Zwiększenie częstotliwości interakcji online 
i offline między instytucjami UE a obywatelami 
za pomocą różnych środków interakcji, aby 
obywatele mogli uczestniczyć w procesie 
kształtowania polityki UE, wyrażać opinie 
i otrzymywać informacje zwrotne, oraz 
opracowanie dla urzędników UE karty zasad 
uczestnictwa obywateli96.

3. Stworzenie przyjaznej dla użytkowników 
platformy cyfrowej, na której obywatele, 
a zwłaszcza ludzie młodzi mogą dzielić 
się pomysłami, zadawać pytania 
przedstawicielom instytucji UE i wyrażać 
opinie na temat ważnych kwestii UE 
i wniosków ustawodawczych. Platforma 
powinna również umożliwiać przeprowadzenie 
sondaży online97.

4. Usprawnienie i udoskonalenie obowiązujących 
mechanizmów na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym, tak aby stały się one 
bezpieczniejsze, łatwiej dostępne, widoczne 
i inkluzywne98.

5. Włączenie zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz regionalnych 
i lokalnych, a także istniejących struktur, 
takich jak Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES)99 i Komitet Regionów (KR), 
w proces uczestnictwa obywateli100. 

6. Stworzenie systemu lokalnych radnych 
unijnych, by zmniejszyć dystans 
między instytucjami UE a obywatelami 
europejskimi101. 

7. Okresowa organizacja zgromadzeń 
obywatelskich na podstawie prawnie 
wiążących przepisów UE. Losowy wybór 
uczestników, z uwzględnieniem kryteriów 
reprezentatywności, z zachętami do 
uczestnictwa. W razie potrzeby członkowie 
zgromadzenia otrzymają wsparcie ekspertów, 
by mieli wystarczające informacje do 
przeprowadzenia debaty. Jeżeli instytucje nie 
uwzględnią wyników, powinny to należycie 
uzasadnić102. Uczestnictwo obywateli 
i społeczeństwa obywatelskiego oraz ich 
wczesne włączanie w proces decyzyjny 
to ważna podstawa decyzji politycznych 
podejmowanych przez wybranych 
przedstawicieli. UE powstała na fundamencie 
demokracji przedstawicielskiej: W wyborach 
europejskich obywatele udzielają swoim 
przedstawicielom jednoznacznego mandatu 
i pośrednio wypowiadają się na temat polityki 
UE103.
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8. Zwiększyć wsparcie strukturalne, finansowe 
i inne dla społeczeństwa obywatelskiego, 
zwłaszcza młodzieżowego, oraz wspierać 
samorządy w tworzeniu lokalnych rad 
młodzieży104. Można to osiągnąć dzięki 
specjalnemu filarowi europejskiego planu 
działania na rzecz demokracji, poświęconemu 
udziałowi społeczeństwa obywatelskiego 
i partnerów społecznych, oraz dzięki 
specjalnej strategii dla społeczeństwa 
obywatelskiego105.

9. Wprowadzić kontrolę prawodawstwa 
pod kątem młodzieży, obejmującą 
zarówno ocenę skutków, jak i mechanizm 

konsultacji z przedstawicielami młodzieży, 
jeżeli uznaje się, że prawodawstwo ma wpływ 
na młodych ludzi106.

10. Zacieśnić współpracę między prawodawcami 
UE a organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, aby wykorzystać powiązania 
między decydentami a obywatelami, 
które tworzą organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego107. 

11. Zebrać elementy dotyczące uczestnictwa 
obywateli w unijnej karcie zaangażowania 
obywateli w sprawy UE.

37. Propozycja: Informacje dla obywateli, udział w życiu 
publicznym i młodzież (bis)

Cel: Uczynić Unię Europejską bardziej zrozumiałą i dostępną oraz wzmacniać wspólną tożsamość 
europejską108, w szczególności przez:

1. Zagwarantować minimalny poziom wiedzy 
o UE, w szczególności o procedurach 
demokratycznych, w tym o historii integracji 
europejskiej i obywatelstwie europejskim. 
Możliwość korzystania z tego typu 
programów powinny mieć osoby w każdym 
wieku. Programy powinny być interaktywne 
i dostosowane do wieku uczestników; należy 
opracować specjalne programy i materiały 
dydaktyczne dla dzieci i szkół109, a także dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających w dziedzinie edukacji 
pozaformalnej110. 

2. Powszechny, łatwy i inkluzywny dostęp 
do wiarygodnych informacji na temat UE. 
Instytucje UE powinny używać bardziej 
przystępnego języka i unikać terminów 
biurokratycznych w komunikacji, bez szkody 
dla jakości informacji i przekazywanej 
wiedzy fachowej. Informacja powinna być 
dostosowana do profilu odbiorców i kanału 
komunikacji111. Można rozważyć na przykład 
stworzenie aplikacji mobilnej, w której 
informacje dotyczące polityki UE będą 
przedstawiane przystępnym językiem112. 
Należy dołożyć szczególnych starań, aby 
dotrzeć do młodzieży za pośrednictwem 

mediów cyfrowych, ruchów młodzieżowych 
i różnych „ambasadorów” (organizacji i osób 
indywidualnych) wyjaśniających113 integrację 
UE114. 

3. Szersze wykorzystanie sztucznej 
inteligencji i technologii tłumaczeniowych 
w celu obejścia115 barier językowych116, 
zapewnienie dostępności i użyteczności 
wszystkich narzędzi cyfrowych dla osób 
z niepełnosprawnościami117.

4. Obrona i wspieranie wolnych, pluralistycznych 
i niezależnych mediów oraz zachęcanie 
mediów, w tym nadawców publicznych, 
państwowych agencji informacyjnych 
i mediów europejskich, do bardziej 
regularnego relacjonowania spraw 
europejskich – przy jednoczesnym 
poszanowaniu wolności i niezależności 
mediów– aby obywatele wszystkich 
państw członkowskich UE otrzymywali 
regularne i pełne informacje118. Nasilenie 
walki z dezinformacją i zagraniczną ingerencją 
oraz zapewnienie ochrony dziennikarzy119. 

5. Przybliżenie Europy obywatelom dzięki 
udoskonaleniu120 punktów kontaktowych 
i specjalnych ośrodków lub „Domów Europy” 
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na szczeblu lokalnym, aby udostępnić 
obywatelom zasoby, informacje i porady 
w sprawach UE, a także wysłuchać 
ich obaw i angażować się w debaty ze 
stowarzyszeniami, co pozwoli na poznanie 
opinii obywateli także na szczeblu 
europejskim121. 

6. Podjąć dalsze kroki, aby wzmocnić wspólną 
tożsamość Europejczyków, na przykład za 

pomocą funduszu UE na rzecz wspierania 
interakcji online i offline między obywatelami 
UE (tj. programów wymiany, paneli, spotkań) 
zarówno krótko-, jak i długotrwałych, 
organizować wspólnie drużyny i imprezy 
sportowe, uczynić Dzień Europy (9 maja) 
dodatkowym122 europejskim dniem wolnym od 
pracy dla wszystkich obywateli UE123. 
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38. Propozycja: Demokracja i wybory

Cel: Budować demokrację europejską dzięki umocnieniu jej podstaw, zwiększeniu 
frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wspieraniu ponadnarodowej debaty na 
tematy europejskie oraz budowaniu silnych więzi między obywatelami a ich przedstawicielami, 
w szczególności przez:

X Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyjaśnili, że zalecenie to należy wdrożyć po okresie przejściowym, nie forsować.
XI  Stanowisko PE: Główny kandydat europejskiej partii politycznej, z najwyższym odsetkiem głosów w wyborach europejskich i z 

poparciem większości posłów do Parlamentu Europejskiego, jest wybierany na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. 
Jeżeli nie uda się osiągnąć większości w koalicji, funkcję należy powierzyć następnemu głównemu kandydatowi. W tym celu europejskie 
partie polityczne mogą nominować kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji. Paulo Rangel: Wzmocnienie procesu 
wyboru czołowych kandydatów wymaga odwrócenia pozycji Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, co oznacza zmianę 
traktatową: Parlament miałby proponować, a Rada zatwierdzać przewodniczącego Komisji. MDP (sprawozdanie końcowe grupy 
Kantar: „W niektórych propozycjach jest mowa o wyborze przewodniczącego Komisji i mianowaniu komisarzy, w tym o systemie 
tzw. czołowych kandydatów (Spitzenkandidaten)”); EYE, s. 23: „Wybór spośród kandydatów na przewodniczącego Komisji nie 
powinien być wynikiem zakulisowych negocjacji między zwycięskimi partiami. Powinniśmy domagać się wprowadzenia systemu 
tzw. czołowych kandydatów, w którym każda partia przed kampanią wyborczą ogłosi, kim będzie jej kandydat na przewodniczącego 
Komisji, jeżeli w wyborach partia ta uzyska większość. Dzięki aktywnemu udziałowi w kampanii i bezpośrednim kontaktom z 
obywatelami przyszły przewodniczący może nawiązać lepszy kontakt z mieszkańcami Europy”; dyskusje w grupie roboczej. 

1. Ochronę wartości UE określonych 
w traktatach, w tym praworządności 
i silnego modelu socjalnego124, które 
stanowią podstawę demokracji europejskiej. 
W stosunkach z państwami trzecimi Unia 
Europejska powinna najpierw umocnić 
wspólne wartości demokratyczne we 
własnych granicach. Dopiero po osiągnięciu 
tego celu Unia Europejska może – przez 
dyplomację i dialog – być ambasadorem 
naszego modelu demokratycznego w krajach, 
które są gotowe i chętne do jego wdrożenia125. 

2. Wprowadzić ogólnounijne referendum, 
inicjowane przez Parlament 
Europejski w wyjątkowych przypadkach 
i w sprawach szczególnie istotnych dla ogółu 
obywateli europejskich126.

3. Zmienić prawo wyborcze w UE, aby 
ujednolicić ordynacje wyborcze (wiek 
uprawniający do głosowania, termin wyborów, 
wymogi dotyczące okręgów wyborczych, 
kandydatur, partii politycznych i ich 
finansowania) w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, a także wprowadzić 
głosowanie na listy ogólnounijne lub 
„ponadnarodowe”X, z kandydaturami z wielu 
państw członkowskich, po uwzględnieniu127 
poglądów obywateli państw członkowskich 
UE w tej sprawie128.

 J Część posłów do Parlamentu 
Europejskiego powinna być wybierana 

z listy obejmującej całą Unię Europejską, 
a pozostali w państwach członkowskich129.

 J Celem reformy powinno być również 
ułatwienie głosowania elektronicznego130 
i zagwarantowanie osobom 
z niepełnosprawnościami rzeczywistego 
prawa do głosowania131.

4. Zacieśnić więzi między obywatelami a ich 
przedstawicielami, z uwzględnieniem 
specyfiki krajowej i chęci samych 
obywateli. Należy zadbać, by obywatele 
mieli poczucie, że ich obawy prowadzą do 
konkretnych działań ze strony wybranych 
przedstawicieli w Parlamencie Europejskim 
i parlamentach państw członkowskich132. Jest 
to powszechny postulat i ludzie w każdym 
wieku powinni być zaangażowani133.

 J Obywatele UE powinni mieć większy 
wpływ na wybór przewodniczącego 
Komisji. Można to osiągnąć albo przez 
bezpośrednie wybory przewodniczącego 
Komisji134, albo przez system „czołowych 
kandydatów”XI.

 J Parlament Europejski powinien mieć 
prawo inicjatywy ustawodawczej, by 
proponować135 tematy wymagające 
omówienia, a następnie przyjmować akty 
prawne niezbędne do realizacji zaleceń 
wynikających z obrad136.

 J Parlament Europejski powinien 
decydować o budżecie UE, gdyż podobne 
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uprawnienia mają parlamenty na szczeblu 
krajowymXII 137.

 J Partie polityczne, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i związki 
zawodowe powinny być bardziej aktywne 
i dostępne, by obywatele bardziej 
włączali się i angażowali w demokrację 
europejską138. Dzięki temu można by też 
sprzyjać włączaniu tematów unijnych 
do debaty publicznej za pośrednictwem 

XII  Rada nie uważa, że niniejsza propozycja opiera się na zaleceniu obywateli. Nie jest ona zatem zgodna z przyjętą metodyką. Zob. 
również stanowisko obywateli przedstawione na s. 40.

partii politycznych, zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego i partnerów 
społecznych, nie tylko podczas wyborów 
europejskich, ale również przed wyborami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi139. 
Demokracja realizuje się w instytucjach 
i w całym społeczeństwie, w tym w miejscu 
pracy, dzięki roli odgrywanej przez 
partnerów społecznych140.

39. Propozycja: Proces podejmowania decyzji w UE 

Cel: Usprawnić proces podejmowania decyzji w UE, by dać jej możliwość działania, przy uwzględnieniu 
interesów wszystkich państw członkowskich i zagwarantowaniu obywatelom przejrzystości 
i zrozumiałości, zwłaszcza przez:

1. Ponowną ocenę zasad podejmowania 
decyzji i głosowania w instytucjach UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem głosowania 
jednomyślnego, które bardzo utrudnia 
osiągnięcie porozumienia, przy zapewnieniu 
sprawiedliwego „ważenia głosów”, by chronić 
interesy małych krajów141.

 J „Wszystkie sprawy rozstrzygane 
jednomyślnie powinny być odtąd 
przyjmowane większością kwalifikowaną. 
Jedyne wyjątki powinny dotyczyć przyjęcia 
nowego państwa do UE oraz zmiany 
podstawowych zasad UE określonych 
w art. 2 TUE i w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej142.

2. Zapewnić przejrzystość procesu decyzyjnego, 
umożliwić niezależnym obserwatorom 
obywatelskim śledzenie z bliska procesu 
decyzyjnego, zagwarantować szersze143 prawo 
dostępu do dokumentów oraz rozwijać na tej 
podstawie silniejsze powiązania i pogłębiony 
dialog między obywatelami a instytucjami 
UE144.

 J Procesy decyzyjne UE i jej instytucje 
muszą być bardziej przejrzyste. Na 
przykład posiedzenia Rady i Parlamentu 
Europejskiego, w tym głosowania, powinny 
być transmitowane w internecie w taki sam 

sposób. Pozwoliłoby to zainteresowanym 
obywatelom na śledzenie procesu 
kształtowania polityki UE oraz rozliczanie 
polityków i decydentów145. Należy 
zwiększyć uprawnienia śledcze Parlamentu 
Europejskiego146.

 J Proces decyzyjny w UE trzeba dalej 
rozwijać tak, by w większym stopniu 
uczestniczyli w nim przedstawiciele 
krajowi, regionalni i lokalni, partnerzy 
społeczni i zorganizowane społeczeństwo 
obywatelskie147. Należy zacieśnić 
współpracę międzyparlamentarną 
i dialog międzyparlamentarny. Parlament 
Europejski powinien również ściślej 
włączyć parlamenty narodowe w procedurę 
ustawodawczą, np. przez udział 
w wysłuchaniach148. Ponadto większe 
zaangażowanie szczebla niższego niż 
krajowy oraz Komitetu Regionów pomoże 
lepiej uwzględnić doświadczenia zdobyte 
podczas wdrażania prawa UE149.

3. Rozważyć zmianę nazw instytucji UE, by 
nazwy te lepiej wyjaśniały obywatelom funkcję 
i rolę tych instytucji w unijnym procesie 
decyzyjnym150.

 J Proces decyzyjny UE powinien mieć 
przejrzystsza i zrozumialszą strukturę 
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przypominającą systemy krajowe151, 
wyraźnie odzwierciedlającą podział 
kompetencji między instytucjami 
europejskimi a państwami 
członkowskimi152.

 J Na przykład Radę UE można by nazwać 
Senatem UE, a Komisję Europejską – 
Komisją Wykonawczą UE153.

4. Poprawa wyników działań Unii Europejskiej 
w kluczowych obszarach154. 

5. Odpowiednie mechanizmy i procesy dialogu 
obywatelskiego i społecznego na każdym 
etapie procesu decyzyjnego UE, od oceny 
skutków po opracowywanie i wdrażanie 
polityki155.

6. Reforma funkcjonowania Unii Europejskiej 
przez większe zaangażowanie partnerów 
społecznych i zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Wzmocnienie istniejących struktur, by lepiej 

odzwierciedlić potrzeby i oczekiwania 
obywateli UE w procesie decyzyjnym, 
zważywszy na ich znaczenie w europejskim 
życiu demokratycznym. W tym kontekście 
zwiększenie instytucjonalnej roli EKES 
oraz umocnienie jego pozycji jako 
mediatora i gwaranta działań na rzecz 
demokracji uczestniczącej, takich jak 
zorganizowany dialog z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego czy panele 
obywatelskie. Aktywne społeczeństwo ma 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
demokracji w Unii Europejskiej156.

7. W stosownych przypadkach powrót do 
dyskusji o konstytucji, by móc działać 
w większej zgodzie z naszymi wartościami. 
Konstytucja może pozwolić na większą 
precyzję oraz na zaangażowanie obywateli 
i ustalenie zasad obowiązujących w procesie 
podejmowania decyzji157.

40. Propozycja: Pomocniczość

1. Aktywna pomocniczość i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów to kluczowe zasady 
i podstawowe cechy funkcjonowania UE 
i demokratycznej rozliczalności158.

2. UE powinna zrewidować mechanizm 
umożliwiający parlamentom narodowym 
ocenę, czy nowe projekty przepisów 
europejskich nie ingerują w ich właściwości, 
a także dać im możliwość sugerowania 
inicjatyw ustawodawczych na szczeblu 
europejskim. Takie mechanizmy należy 
również rozszerzyć na wszystkie parlamenty 
regionalne w UE mające uprawnienia 
ustawodawcze159.

3. Reforma Komitetu Regionów, by oferował 
odpowiednie kanały dialogu regionom 

oraz miastom i gminom lub by zwiększyć 
jego rolę160 w strukturze instytucjonalnej 
w sprawach mających wpływ na dane 
jednostki terytorialne161.

4. Systematyczne stosowanie definicji 
pomocniczości uzgodnionej wspólnie przez 
wszystkie instytucje UE może pomóc wyjaśnić, 
czy dana decyzja ma być podjęta na szczeblu 
europejskim, krajowym czy regionalnym162.

5. Partnerzy społeczni i zorganizowane 
społeczeństwo obywatelskie powinni być 
lepiej włączani w proces decyzyjny ze 
względu na ich znaczenie w europejskim życiu 
demokratycznym. Aktywne społeczeństwo 
ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
demokracji w Unii Europejskiej. 163

Wzywamy instytucje Unii Europejskiej do zrealizowania wniosków tej grupy roboczej i autentycznego 
ich wdrożenia. Umożliwiają to już zapisy traktatu z Lizbony, a w razie potrzeby można złożyć wniosek 
o zwołanie konwentu europejskiego164.
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„Migracja”

41. Propozycja: Legalna migracja165

Cel: Wzmocnienie roli UE w dziedzinie legalnej migracji:

Środki:

1. Rozpoczęcie kampanii komunikacyjnej na 
szczeblu ogólnoeuropejskim, aby EURES 
(Europejskie Służby Zatrudnienia), unijny 
portal imigracyjny oraz unijne narzędzie do 
tworzenia profilu umiejętności obywateli 
państw trzecich były lepiej znane obywatelom 
europejskim oraz częściej dostępne 
i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z UE 
podczas rekrutacji (zalecenie 6). 

2. Utworzenie europejskiego podmiotu 
ds. dostępu migrantów do rynku pracy UE 
lub rozszerzenie uprawnień europejskiej 
sieci służb zatrudnienia (EURES), np. 
poprzez udoskonalenie projektów 
partnerstwa w zakresie talentów (zalecenie 
7 i debata w grupie roboczej), z możliwością 
dopasowania online podaży i popytu na 
umiejętności w kraju wyjazdu na podstawie 
kryteriów oceny (zalecenie 9 i debata w grupie 
roboczej). UE powinna zachęcać państwa 
członkowskie do upraszczania procesu 
przyjmowania i integracji legalnych migrantów 
i ich dostępu do unijnego rynku pracy poprzez 
lepszą interoperacyjność różnych właściwych 
organów administracji (debata w grupie 
roboczej).

3. Poprawa funkcjonowania i wdrażania 
dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, 
aby przyciągnąć osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach, których potrzebuje gospodarka 
UE (zalecenie 7 i debata w grupie roboczej), 
z uwzględnieniem ryzyka drenażu mózgów 
(jak w przypadku środka 1, propozycja 42).

4. Promowanie pozytywnej konwergencji 
warunków pracy harmonijnie w całej 
Unii w celu zwalczania nierówności w ich 
zakresie i w celu zapewnienia skuteczności 
unijnej polityce w dziedzinie migracji 
zarobkowej i praw pracowników. 
W tym kontekście wzmocnienie roli 
związków zawodowych na szczeblu 
narodowym i ponadnarodowym (zalecenie 
28 i debata w grupie roboczej) we współpracy 
z organizacjami pracodawców (dyskusja na 
sesji plenarnej).

5. Zwiększenie wysiłków na rzecz informowania 
i edukowania obywateli państw członkowskich 
na tematy związane z migracją i integracją 
(zalecenie 30 i zalecenie LT 9 oraz 
debata w grupie roboczej). 
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42. Propozycja: Nieuregulowana migracja166

Cel: Wzmocnienie roli UE w opanowaniu wszelkich form nieuregulowanej migracji oraz wzmocnienie 
ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka:

Środki:

1. Aktywne uczestnictwo, np. poprzez umowy 
partnerskie, w rozwoju gospodarczym 
i społecznym krajów spoza Unii Europejskiej, 
z których napływa najwięcej migrantów, co 
pozwoli zająć się pierwotnymi przyczynami 
tego zjawiska, w tym zmianą klimatu. 
Interwencje te powinny być przejrzyste 
i przynosić wymierne rezultaty i mierzalne 
skutki, które powinno się w jasny sposób 
komunikować obywatelom Unii (zalecenie 
27 i zalecenie NL 3 oraz debata w grupie 
roboczej).

2. Zapewnienie ochrony wszystkich granic 
zewnętrznych poprzez zwiększenie 
przejrzystości i odpowiedzialności 
agencji Frontex oraz wzmocnienie jej roli 
(zalecenie 8 i debata w grupie roboczej) oraz 
dostosowanie prawodawstwa UE w celu 
dalszego rozwiązywania obecnych wyzwań 
związanych z nielegalną migracją, takich jak 
przemyt ludzi, handel ludźmi, wykorzystywanie 
seksualne, ataki hybrydowe ze strony państw 
traktujących instrumentalnie migrantów 
oraz łamanie praw człowieka (zalecenie LT 
10 i debata w grupie roboczej). 

43. Propozycja: Nieuregulowana migracja167 (bis)

Cel: Jednolite stosowanie we wszystkich państwach członkowskich wspólnych zasad dotyczących 
pierwszego przyjęcia migrantów:

Środki:

1. Opracowanie ogólnounijnych środków w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia 
wszystkich migrantów, w szczególności kobiet 
w ciąży, dzieci, małoletnich bez opieki oraz 
wszystkich osób szczególnie wrażliwych 
(zalecenia 10 i 38 oraz debata w grupie 
roboczej).

2. Zwiększenie wsparcia finansowego, 
logistycznego i operacyjnego ze strony UE, 
w tym dla władz lokalnych, regionalnych 
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w zarządzaniu pierwszym przyjęciem, 
po którym mogłaby nastąpić ewentualna 
integracja uchodźców i migrantów 
o uregulowanym statusie w UE lub repatriacja 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
(zalecenie 35 i debata w grupie roboczej).
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44. Propozycja: Azyl, integracja168

Cel: Wzmocnienie roli UE i zreformowanie europejskiego systemu azylowego w oparciu o zasady 
solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności:

Środki:

1. Przyjęcie wspólnych unijnych zasad 
dotyczących procedur rozpatrywania wniosków 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w państwach członkowskich, stosowanych 
jednolicie do wszystkich osób ubiegających się 
o azyl. Procedury te będą musiały być zgodne 
z zasadami poszanowania godności ludzkiej 
i prawa międzynarodowego (zalecenie 29 oraz 
zalecenia IT 3.8 i 4.4 s. 15 oraz debata w grupie 
roboczej). Ponieważ w przyjmowaniu 
osób ubiegających się o azyl uczestniczą 
różne podmioty na szczeblu krajowym, UE 
powinna zachęcać państwa członkowskie do 
uproszczenia i przyspieszenia tego procesu 
poprzez lepszą interoperacyjność między 
różnymi odpowiedzialnymi urzędami oraz do 
utworzenia jednego biura (punkt kompleksowej 
obsługi lub punkt kontaktowy) dla osób 
ubiegających się o azyl w celu usprawnienia 
krajowych procedur administracyjnych 
(zalecenie 37 i debata w grupie roboczej).

2. Rewizja systemu dublińskiego w celu 
zagwarantowania solidarności i sprawiedliwego 
podziału odpowiedzialności, w tym 
redystrybucji migrantów między państwami 
członkowskimi; można też przewidzieć 

dodatkowe formy wsparcia (zalecenia 33, 36, 
37, 40; zalecenia LT 2; zalecenia IT 3.8 (s. 15) 
i zalecenie NL 2 oraz debata w grupie roboczej 
i dyskusja na sesji plenarnej).

3. Wzmocnienie minimalnych norm dotyczących 
przyjmowania osób ubiegających się 
o azyl określonych w dyrektywie 2013/33/
UE poprzez bardziej zdecydowane środki 
ustawodawcze mające na celu poprawę 
infrastruktury i zakwaterowania (zalecenie 
EPO 31 i zalecenia IT 5.6 (s. 11) oraz 
debata w grupie roboczej).

4. Szczególną uwagę należy poświęcić 
wszystkim małoletnim, w tym zwłaszcza 
małoletnim bez opieki (zalecenie 
38 i debata w grupie roboczej).

5. Wzmocnienie i zwiększenie zasobów 
finansowych i ludzkich, a także zdolności 
zarządczych Agencji UE ds. Azylu w celu 
skoordynowania działań i zarządzania relokacją 
osób ubiegających się o azyl w państwach 
członkowskich UE, tak aby doprowadzić 
do sprawiedliwego rozmieszczenia tych 
osób (zalecenia 36, 37 i zalecenie LT 3 oraz 
debata w grupie roboczej).

45. Propozycja: Azyl, integracja169 (bis)

Cel: Usprawnienie polityki integracyjnej we wszystkich państwach członkowskich:

Środki:

1. UE – także przy udziale władz lokalnych 
i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego – dba o to, by zarówno 
każdy ubiegający się o azyl, jak i każdy 
uchodźca uczestniczył w kursach językowych 
i integracyjnych, szkoleniach zawodowych 
i zajęciach w czasie procedury przyznawania 
zezwolenia na pobyt (zalecenie 32 i zalecenie 

FR 13 oraz debata w grupie roboczej 
i dyskusja na sesji plenarnej).

2. Osoby ubiegające się o azyl i posiadające 
odpowiednie kwalifikacje powinny 
mieć dostęp do rynku pracy, w miarę 
możliwości w celu wzmocnienia ich 
samodzielności, w całej UE (zalecenie 
7 i debata w grupie roboczej).
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„Edukacja, kultura, młodzież i sport”

46. Propozycja: Edukacja

Cel: UE i jej państwa członkowskie powinny dążyć do utworzenia do 2025 r. inkluzywnego 
europejskiego obszaru edukacji, w ramach którego wszyscy obywatele będą mieli równy dostęp 
do wysokiej jakości edukacji i możliwość uczenia się przez całe życie, w tym na obszarach 
oddalonych i obszarach wiejskich. W tym celu Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny 
w szczególności podjąć następujące środki:

Środki:

1. Skoordynowanie poziomu wszelkich 
programów edukacyjnych w Unii Europejskiej 
przy z uwzględnieniem treści krajowych, 
regionalnych i lokalnych oraz stworzenie 
bliższych powiązań między systemami edukacji, 
w tym przez wprowadzenie równoważności 
dyplomów170. Należy przyjąć certyfikowany 
minimalny standard kształcenia w zakresie 
głównych przedmiotów, począwszy od szkoły 
podstawowej171. Należy ustanowić kompetencje 
dzielone w dziedzinie edukacji, przynajmniej 
w odniesieniu do edukacji obywatelskiej, 
przy czym wykonywanie tych kompetencji 
przez UE nie może uniemożliwiać państwom 
członkowskim wykonywania ich własnych 
kompetencji. Tytuły i szkolenia zawodowe 
powinny być zatwierdzane i wzajemnie 
uznawane we wszystkich państwach 
członkowskich UE172. Unia Europejska 
powinna również wspierać uznawanie edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej173 oraz organizacji 
młodzieżowych, które ją zapewniają, a także 
okresów nauki za granicą.

2. Rozwijanie programów edukacji i uczenia się 
przez całe życie w Europie dostosowanych 
do przyszłych wyzwań, realizujących prawo 
do bezpłatnych szkoleń w miejscu pracy 
dla wszystkich i koncentrujących się na 
następujących zagadnieniach:

− Edukacja obywatelska na temat procesów 
demokratycznych, wartości UE i historii 
Europy174. Zagadnienie to powinno zostać 
opracowane jako wspólny moduł, który 
będzie nauczany we wszystkich państwach 
członkowskich. Należy również poszerzyć 
znajomość ekonomii, co przyczyni się do 
lepszego zrozumienia procesu integracji 
europejskiej175.

− Umiejętności cyfrowe176.

− STEAM177 

− Przedsiębiorczość i badania naukowe 

− Poprawa krytycznego myślenia. Należy 
zwiększyć umiejętności korzystania 
z mediów, aby zapewnić bezpieczeństwo 
w internecie i umożliwić obywatelom 
w każdym państwie członkowskim niezależną 
ocenę, czy dana informacja jest wiarygodna, 
oraz identyfikację fałszywych informacji, 
a jednocześnie korzystać z możliwości 
oferowanych przez internet. Powinno 
to być realizowane w ramach edukacji 
podstawowej jako odrębny przedmiot, 
a także oferowane w innych przestrzeniach 
publicznych dla obywateli w każdym wieku 
pod kierunkiem specjalnej organizacji unijnej, 
w oparciu o najlepsze praktyki wszystkich 
państw członkowskich. UE powinna zadbać 
o to, by specjalne środki finansowe były 
wykorzystywane przez państwa członkowskie 
do zamierzonych celów178. 

− Włączenie umiejętności miękkich 
do wszystkich kursów w programach 
nauczania w szkołach. Umiejętności miękkie 
oznaczają: słuchanie siebie nawzajem, 
zachęcanie do dialogu, odporność, 
zrozumienie, szacunek i uznanie dla innych, 
krytyczne myślenie, samodzielne uczenie 
się, nieustanną ciekawość, zorientowanie na 
wyniki179.  

Umożliwienie każdemu nabycia wiedzy 
o zrównoważeniu środowiskowym i jego 
związku ze zdrowiem. Różnorodność 
biologiczna powinna być obowiązkowym 
przedmiotem w szkołach. Kształcenie 
to powinno rozpoczynać się w szkole od 
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konkretnych tematów dotyczących wszystkich 
kwestii ekologicznych i obejmować 
wycieczki w teren w celu pokazania 
odpowiednich przykładów z życia, które 
powinny być wspierane przez program 
finansowania180.

− Walka z nękaniem i rasizmem.

3. Wspieranie szkoleń nauczycieli181, aby 
korzystali z najlepszych praktyk oraz stosowali 
nowoczesne, innowacyjne i kreatywne 
techniki nauczania, które odzwierciedlają 
ewolucję metod nauczania, w tym działania 
praktyczne, przy czym należy bazować również 
na wnioskach z pandemii COVID-19 i innego 
rodzaju kryzysów, a także propagować 
możliwości w zakresie mobilności182.

4. Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne wszystkich 
dzieci i rodzin, priorytetowo traktować 

dostęp do sprzętu i wydajnej łączności 
szerokopasmowej183. 

5. Utworzenie platformy informacyjnej na 
potrzeby ogólnounijnej wymiany wiedzy 
i doświadczeń, gromadzącej informacje na 
temat ponadnarodowych kursów edukacyjnych 
i szkoleniowych w UE, prezentującej przykłady 
najlepszych praktyk i oferującej obywatelom 
możliwość przedstawienia nowych pomysłów 
na wymianę transgraniczną. Powinna ona 
oferować materiały dydaktyczne na temat 
zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju, 
kwestii środowiskowych i cyfryzacji oraz 
dostarczać informacje na temat istniejących 
specjalistycznych forów poświęconych 
kluczowym zagadnieniom184. Można 
by ją udostępnić wraz z programem 
finansowania w celu wsparcia wykorzystywania 
i wdrażania informacji na platformie.

47. Propozycja: Problemy europejskiej młodzieży

Cel: UE i jej państwa członkowskie muszą skupić się na konkretnych potrzebach młodych 
ludzi w różnych obszarach polityki, w tym w polityce regionalnej Unii Europejskiej, aby zapewnić 
im najlepsze możliwe warunki do nauki, pracy oraz rozpoczęcia niezależnego życia, jednocześnie 
angażując ich w życie demokratyczne i procesy podejmowania decyzji, w tym na szczeblu 
europejskim. Organizacje młodzieżowe mają do odegrania kluczową rolę. Aby osiągnąć ten cel, 
proponujemy następujące środki:

Środki:

1. Oferowanie młodzieży większych możliwości 
uczestnictwa i reprezentacji w procesach 
demokratycznych i procesach podejmowania 
decyzji na wszystkich szczeblach, m.in. poprzez 
organizowanie w szkołach paneli obywatelskich 
z udziałem dzieci (np. w wieku 10–16 lat), oraz 
wspieranie istniejących programów w tym 
zakresie. Przedstawiciele instytucji europejskich 
mogliby spotykać się z uczniami w ich szkołach, 
aby obywatele od najmłodszych lat zacieśniali 
kontakt z Europą i lepiej ją rozumieli185. W celu 
zadbania o uwzględnianie perspektywy 
młodzieży we wszystkich procesach 
kształtowania polityki na szczeblu UE, należy 
opracować unijny „test młodzieżowy”, tak aby 
wszystkie nowe przepisy i polityka podlegały 
ocenie skutków ukierunkowanej na młodzież, 
w tym konsultacjom z młodymi ludźmi. 

2. Należy przedyskutować i rozważyć możliwość 
przyznania prawa do głosowania w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego osobom od 
16 roku życia, równolegle z poprawą edukacji 
obywatelskiej i edukacji na temat UE. Partie 
polityczne w krajach członkowskich powinny 
zadbać o umieszczanie również młodszych 
kandydatów na swoich listach przy wyborach 
do Parlamentu Europejskiego186. 

3. Aby lepiej przygotować młodych ludzi do 
rozpoczęcia życia zawodowego, należy dać 
uczniom szkół średnich (w wieku 12 lat 
i starszym) możliwość odbycia wysokiej jakości 
wizyt obserwacyjnych w przedsiębiorstwach 
komercyjnych i organizacjach non-profit, 
w ścisłej współpracy między szkołami, 
samorządami lokalnymi oraz zainteresowanymi 
organizacjami i przedsiębiorstwami187. Wizyty 
te należy postrzegać jako część szerszego 
procesu doradztwa zawodowego w ramach 
kształcenia formalnego, dającego młodym 
ludziom okazję do pierwszego kontaktu 
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z zawodowym środowiskiem pracy, tak aby 
umożliwić im orientację zawodową lub 
rozważenie kariery przedsiębiorcy. 

4. Należy także przeznaczyć więcej środków 
z programu NextGenerationEU na wdrożenie 
wzmocnionej europejskiej gwarancji 
dla młodzieży, w tym na zwiększenie 
zaangażowania, lepsze działania informacyjne, 
poprawę jakości oferty, finansowanie 
i działania podejmowane przez wszystkie 
państwa członkowskie i zaangażowane 
organy na odpowiednim szczeblu. Biorąc 
pod uwagę znajomość potrzeb młodych 
ludzi przez organizacje młodzieżowe, rządy 
krajowe powinny ściśle współpracować 
z tymi organizacjami, aby zapewnić jak 
najskuteczniejszą realizację gwarancji dla 
młodzieży. 

5. Zadbanie o to, by staże i miejsca pracy 
młodych ludzi spełniały normy jakości, w tym 
w odniesieniu do wynagrodzenia, przez 
zlikwidowanie przepisów dotyczących płac 
minimalnych dla młodzieży oraz wszelkich 
innych dyskryminujących przepisów prawa 
pracy dotyczących młodzieży, a także 
wprowadzenie prawnego zakazu bezpłatnych 
staży na rynku pracy i poza edukacją 
formalną188.

6. Zapewnienie młodym ludziom odpowiedniego 
poziomu życia, w tym dostępu do ochrony 
socjalnej i mieszkań. Młodzi ludzie powinni 
mieć dostęp do ochrony socjalnej na 
równi z innymi grupami wiekowymi. Należy 
również ułatwić młodym ludziom dostęp do 
przystępnych cenowo mieszkań, m.in. poprzez 
finansowanie unijne189.

7. Konieczne są specjalne strategie 
polityczne, które zapobiegną drenażowi 
mózgów z niektórych regionów i krajów 
UE spowodowanemu niewystarczającymi 
możliwościami dla młodych ludzi, 
a jednocześnie uczynią Europę bardziej 
atrakcyjną, tak aby zapobiec odpływowi 
europejskich talentów i siły roboczej do państw 
trzecich, a tym samym zapobiec osłabieniu 
spójności terytorialnej, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o obszary, które doświadczyły poważnej 
utraty młodych talentów, przy czym jednym 
ze środków w tym celu będzie finansowanie 
unijne190.

8. W przypadku poważnego kryzysu (np. kryzysu 
zdrowotnego, wojny) dobrze przygotowane 
plany zawierające szczegółowe scenariusze 
powinny być gotowe do wdrożenia w elastyczny 
sposób, aby zminimalizować wpływ na 
młodych ludzi, studiujących, szkolących się 
zawodowo, wchodzących na rynek pracy, 
a także na ich dobrostan psychiczny191.

48. Propozycja: Kultura i wymiana

Cel: W celu promowania kultury wymiany oraz wspierania tożsamości europejskiej i różnorodności 
europejskiej w różnych obszarach państwa członkowskie, przy wsparciu Unii Europejskiej, powinny 
podjąć następujące środki192:

Środki:

1. Promowanie wymiany europejskiej w różnych 
dziedzinach, zarówno z udziałem fizycznym, 
jak i w trybie cyfrowym, w tym wymiany 
edukacyjnej, partnerstw, podróży i mobilności 
zawodowej (m.in. dla nauczycieli i polityków 
wybranych w wyborach lokalnych). Wymiana 
taka powinna być dostępna we wszystkich 
państwach członkowskich i dla każdego 
bez względu na wiek, poziom wykształcenia, 
pochodzenie i środki finansowe193. Mając na 
uwadze ten ogólny cel, UE powinna między 
innymi wzmocnić istniejące programy wymiany 

i mobilności na szczeblu UE, takie jak Europejski 
Korpus Solidarności, Erasmus+ i DiscoverEU, 
oraz zadbać o bardziej powszechny 
i zróżnicowany udział w tych programach, 
a także rozważyć dodanie nowych elementów, 
takich jak dodatkowy cel, jakim jest służba 
obywatelska promowana przez wolontariat (w 
przypadku Europejskiego Korpusu Solidarności) 
i „przepustki kulturalne” (w przypadku 
DiscoverEU). Władze lokalne i regionalne, 
pod auspicjami Komitetu Regionów, mają do 
odegrania kluczową rolę w tej kwestii.
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2. Promowanie wielojęzyczności jako pomostu 
do innych kultur od najmłodszych lat. Języki 
mniejszościowe i regionalne wymagają 
dodatkowej ochrony, biorąc pod uwagę 
Konwencję Rady Europy w sprawie języków 
mniejszościowych i Konwencję ramową 
o ochronie mniejszości narodowych. UE 
powinna rozważyć utworzenie instytucji 
promującej różnorodność językową na 
szczeblu europejskim. Począwszy od 
szkoły podstawowej, uczniowie powinni 
mieć obowiązek osiągnięcia najwyższego 
możliwego poziomu kompetencji w aktywnym 
języku UE innym niż ich język ojczysty. 
Aby ułatwić obywatelom europejskim 
porozumiewanie się z szerszymi grupami 
Europejczyków, a także przyczynić się do 
zwiększenia spójności europejskiej, państwa 
członkowskie powinny zachęcać do nauki 
języków sąsiednich państw członkowskich 
UE na obszarach transgranicznych oraz do 
osiągnięcia certyfikowalnego poziomu w języku 
angielskim194.

3. Stwarzanie okazji do współdzielenia 
kultur europejskich, jednoczenia ludzi 
i budowania w nich wspólnej tożsamości 
europejskiej, na przykład poprzez imprezy 

i wydarzenia z udziałem wszystkich grup 
docelowych odbywające się w różnych 
miejscach. Za przykład mogą tu służyć 
Światowe Dni Sztuki195, europejska wystawa 
z elementami edukacyjnymi, a także ogłoszenie 
Dnia Europy (9 maja) europejskim dniem 
ustawowo wolnym od pracy dla wszystkich 
obywateli UE196.

4. Ochrona europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i kultury europejskiej197, m.in. 
poprzez uznanie specyfiki lokalnej i regionalnej 
kultury i produkcji198, nowe inicjatywy na 
rzecz ich ochrony i krzewienia, mobilność 
w celu promowania wymiany kulturowej, 
a także promowanie istniejących środków, 
takich jak Kreatywna Europa, nowy europejski 
Bauhaus, programy miast partnerskich 
i Europejskie Stolice Kultury zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju. 

5. Podjęcie kroków w celu zapewnienia 
wystarczającej ochrony osób zawodowo 
związanych z kulturą na szczeblu UE, 
zwłaszcza w przypadku wszelkich przyszłych 
kryzysów, poprzez przyjęcie statutu prawnego 
na szczeblu europejskim. 

49. Propozycja: Sport

Cel: Sport jest kluczowy dla naszych społeczeństw, aby bronić naszych wartości, dbać o zdrowe 
życie i starzenie się, promować kulturę wymiany oraz celebrować różnorodność dziedzictwa 
europejskiego. Z tego względu państwa członkowskie, przy wsparciu Unii Europejskiej, powinny dążyć 
do następujących celów: 

Środki:

1. Położenie nacisku na wartości, w szczególności 
równouprawnienie płci, sprawiedliwość 
i inkluzywność, które mogą być w konkretny 
sposób odzwierciedlone przez uprawianie 
sportu przez cały okres edukacji.

2. Podnoszenie świadomości na temat korzyści 
dla zdrowia płynących ze sportu i aktywności 
fizycznej199.

3. Włączenie zajęć sportowych do programów 
wymiany i mobilności na szczeblu UE200.

4. Zwrócenie większej uwagi nie tylko na 
sport zawodowy i komercyjny, ale również 
na sport lokalny i tradycyjny, stanowiący 
jeden z aspektów promocji europejskiej 

różnorodności kulturowej i dziedzictwa 
kulturowego, a także na wspieranie sportu 
w środowisku nieprofesjonalnym.

5. Jednocześnie zachęcanie do promowania 
tożsamości europejskiej poprzez organizowanie 
większej liczby wewnątrzunijnych imprez 
sportowych w UE, tworzenie unijnych drużyn 
sportowych lub prezentowanie unijnych flag lub 
symboli na europejskich imprezach sportowych.

6. Więcej inwestycji w działania komunikacyjne, 
takie jak Europejski Tydzień Sportu, aby 
zapewnić obywatelom z całej UE możliwość 
wspólnego korzystania ze sztandarowych 
możliwości.
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Uwagi końcowe 
zarządu
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Ogólnym celem Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy było przygotowanie Unii Europejskiej na 
obecne i przyszłe wyzwania poprzez umożliwienie 
obywatelom wyrażenia obaw i ambicji oraz 
opracowania – wraz z przedstawicielami trzech 
instytucji, parlamentów narodowych i innych 
interesariuszy – wskazówek na przyszłość. 
Aby osiągnąć ten cel, konferencja musiała być 
przedsięwzięciem oddolnym, ukierunkowanym na 
obywateli, i stwarzać nową przestrzeń do debaty 
nad priorytetami Europy i do sformułowania 
oczekiwań obywateli wobec Unii Europejskiej.

Konferencja faktycznie odegrała taką rolę. 
Wzięli w niej udział obywatele ze wszystkich 
zakątków Unii i ze wszystkich środowisk. 
Opracowali oni zalecenia paneli obywatelskich, 
a następnie – wraz z uczestnikami sesji 
plenarnych, reprezentującymi Parlament 
Europejski, Radę, Komisję Europejską, wszystkie 
parlamenty narodowe, Komitet Regionów, 
pochodzące z wyboru władze regionalne i lokalne, 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
partnerów społecznych, społeczeństwo 
obywatelskie i innych kluczowych interesariuszy – 
propozycje dotyczące przyszłości Europy. 
Narzędzia i metody przygotowane na potrzeby 
tego procesu stanowią wyjątkowy zasób, 
który może stać się podstawą przyszłych 
działań w dziedzinie aktywizowania obywateli 
i demokracji deliberatywnej na szczeblu UE.

Dzięki licznym wydarzeniom i debatom 
zorganizowanym w całej Unii, interaktywnej 
wielojęzycznej platformie cyfrowej, europejskim 
i krajowym panelom obywatelskim oraz 
sesjom plenarnym konferencja przedstawia 

teraz sprawozdanie końcowe, w tym przegląd 
całorocznych intensywnych prac oraz propozycje 
zgromadzenia plenarnego dotyczące przyszłości 
Europy. Propozycje te wyraźnie pokazują, że UE 
musi przeprowadzić transformację ekologiczno-
cyfrową oraz zwiększyć odporność Europy 
i wzmocnić jej umowę społeczną, a przy tym 
przeciwdziałać nierównościom i być sprawiedliwą, 
zrównoważoną, innowacyjną i konkurencyjną 
gospodarką, niepozostawiającą nikogo 
samemu sobie. Wydarzenia geopolityczne, do 
których doszło w trakcie trwania konferencji, 
zwłaszcza rosyjska agresja wojskowa przeciwko 
Ukrainie, pokazały także, że UE musi być 
bardziej asertywna i odgrywać czołową rolę 
w promowaniu swoich wartości i standardów 
w coraz bardziej niespokojnym świecie.

Konferencja wskazała jasny kierunek działań 
w tych dziedzinach, a teraz trzy instytucje UE 
muszą się zastanowić, jak odpowiedzieć na 
wyrażone obawy, ambicje i pomysły. Kolejnym 
krokiem w procesie jest zaproponowanie 
konkretnych działań UE opartych na wynikach 
konferencji przestawionych w niniejszym 
sprawozdaniu. Instytucje UE – każda w ramach 
swoich kompetencji i zgodnie z traktatami – 
przeanalizują niniejsze sprawozdanie i zastanowią 
się nad działaniami następczymi. Jesienią 2022 r. 
odbędzie się wydarzenie informacyjne, podczas 
którego obywatele dowiedzą się, w jaki sposób 
instytucje planują wywiązać się ze zobowiązania, 
zgodnie z którym obywatele UE mieli zostać 
wysłuchani i wziąć przyszłość Europy w swoje 
ręce.
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Endnotes
1  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: nr 3, 17, 18, 19.
2  # = zalecenie europejskich paneli obywatelskich
3  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: nr 39, 40, 41, 42, 43, 49, NL1, NL2, 51.
4  Zalecenie krajowych paneli obywatelskich
5  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: nr 44, 45, 46, 47, 50.
6  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: nr 39, 40, 45, 48, 49, 50, 51, FR zmiana 8, FR oczekiwanie 11, NL2, NL3
7  Zalecenia niderlandzkiego panelu obywatelskiego różnią się od zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego – stwierdza się w nich, 

że zdrowie i opieka zdrowotna powinny leżeć przede wszystkim w gestii władz krajowych [NL3].
8  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 9, 10, 11, 12, 14; Niderlandy: nr 1; 

Włochy: nr 1.1; Litwa: nr 3, 8.
9  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 10, 11 i 14; Niemcy: 2.1, 2.2; 

Niderlandy: 1, 2; Francja: nr 3, 9; Włochy: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Litwa: 1, 7.
10  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 1, 2, 7, 28, 30; Niemcy: nr 4.1, 4.2; 

Niderlandy: nr 4; Francja: nr 6; Włochy: nr 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2.
11  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 19, 20, 21, 25; Włochy: nr 4.a.1.
12  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 21, 22, 23, 26, 27; Włochy: nr 5.a.1.
13  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1: nr 13, 31; Niderlandy: nr 2.3; Włochy: nr 

4.b.3, 4.b.6; Litwa: nr 9, 10.
14  Z debat w grupie roboczej i na posiedzeniu plenarnym
15  Zob. zalecenie nr 1 czwartego panelu obywatelskiego, zalecenie nr 2 niemieckiego KPO, panel 1 „UE w świecie” oraz włoskiego KPO, 

klaster 2, zalecenie nr 1, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
16  Zob. zalecenie nr 4 EPO4 i włoskiego KPO, klaster 2, zalecenia nr 5 i 6, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
17  Zob. platforma cyfrowa i włoski KPO, klaster 2, zalecenia nr 2 i 3, dalej rozwinięte w grupie roboczej. 
18  Zob. zalecenie nr 14 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
19  Zob. zalecenie nr 2 EPO4 i włoskiego KPO, klaster 2, zalecenie nr 4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
20  Zob. zalecenie nr 17 EPO4 i włoskiego KPO, klaster 2, zalecenie nr 4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
21  Zob. zalecenie nr 1 niemieckiego KPO, panel 1 „UE w świecie”, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
22  Zob. zalecenie nr 3 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
23  Zob. zalecenie nr 11 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
24  Zob. zalecenie nr 13 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
25  Zob. zalecenie nr 15 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
26  Zob. zalecenie nr 16 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
27  Zob. zalecenie nr 12 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
28  Zob. zalecenie nr 21 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
29  Zob. platforma cyfrowa, dalej rozwinięta w grupie roboczej.
30  Zob. platforma cyfrowa, dalej rozwinięta w grupie roboczej.
31  Zob. zalecenie nr 26 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
32  Zob. zalecenie nr 18 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
33  Zob. zalecenie nr 19 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
34  Zob. zalecenie nr 19 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
35  Zob. zalecenie nr 25 EPO4.
36  Z debat w grupie roboczej i na posiedzeniu plenarnym
37  Zob. zmiana 2. francuskiego krajowego panelu obywatelskiego/wydarzeń.
38  Zob. zalecenie nr 20 EPO4 i włoskiego KPO, klaster 2, zalecenie nr 7, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
39  Zob. zmiana 2 francuskiego krajowego panelu obywatelskiego.
40  Zob. zalecenie nr 24 EPO4 i włoskiego KPO, klaster 2, zalecenie nr 7, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
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41  Zob. zalecenie nr 22 EPO4, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
42  Zob. zalecenie nr 1 nt. „UE w świecie” niderlandzkiego krajowego panelu obywatelskiego, dalej rozwinięte w grupie roboczej.
43  Zob. platforma cyfrowa, dalej rozwinięta w grupie roboczej.
44  Zob. platforma cyfrowa, dalej rozwinięta w grupie roboczej.
45  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: drugi europejski panel obywatelski (EPO2): nr 10, 11, 14, 30; belgijski 

krajowy panel obywatelski (KPO): nr 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; niemiecki KPO: nr 5.1, 5.2; niderlandzki KPO: nr 1.2.
46  Zalecenie EPO2 nr 14. Zalecenia belgijskiego KPO nr 1.3.1., 1.4.2, 1.4.3. Zalecenie niderlandzkiego KPO nr 1.2.
47  Zalecenie EPO2 nr 11. Zalecenia niemieckiego KPO nr 5.1, 5.2. Debata grupy roboczej.
48  Zalecenie EPO2 nr 11. Debata grupy roboczej. Debata plenarna.
49  Zalecenie EPO2 nr 10. 
50  Zalecenie EPO2 nr 30.
51  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: EPO2: nr 7, 8, 9; niderlandzki KPO: nr 1.3, 4.3.
52  Zalecenie EPO2 nr 7. Debata grupy roboczej.
53  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
54  Zalecenie EPO2 nr 9. 
55  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
56  Zalecenie EPO2 nr 8. Zalecenia niderlandzkiego KPO nr 1.3, 4.3.
57  Zalecenia EPO2 nr 7, 8.
58  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
59  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: EPO2: nr 5, 12, 13, 17, 28; belgijski KPO: 1.5.1, od 2.1.1 do 2.4.3; 

niderlandzki KPO: nr 3.1.
60  Zalecenie EPO2 nr 5. Zalecenie belgijskiego KPO nr 2.1.1. Zalecenie niderlandzkiego KPO nr 3.1.
61  Zalecenie EPO2 nr 12. Zalecenie belgijskiego KPO nr 2.1.4.
62  Zalecenia EPO2 nr 17 i 28. Zalecenia belgijskiego KPO nr 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2.
63  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
64  Zalecenia EPO2 nr 5 i 28. Zalecenia belgijskiego KPO nr 2.3.2, 2.3.3.
65  Zalecenie EPO2 nr 28. Zalecenia belgijskiego KPO nr 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. 
66  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
67  Zalecenie EPO2 nr 13.
68  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
69  Zalecenie EPO2 nr 13.
70  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej.
71  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: EPO2: nr 1, 2, 21, 22, 23; niderlandzki KPO: nr 1.1.
72  Zalecenie EPO2 nr 22. Debata grupy roboczej.
73  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia.
74  Zalecenie EPO2 nr 21. Zalecenie niderlandzkiego KPO nr 1.1.
75  Zalecenie EPO2 nr 23.
76  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia.
77  Zalecenie EPO2 nr 1. Debata grupy roboczej.
78  Zalecenie EPO2 nr 2. Debata grupy roboczej.
79  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: EPO2: nr 3, 4, 6.
80  Zalecenie EPO2 nr 3.
81  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. zmiany klimatu i środowiska.
82  Zalecenie EPO2 nr 4.
83  Zalecenie EPO2 nr 6.
84  Kwestia omawiana również przez grupę roboczą ds. zmiany klimatu i środowiska.
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85  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1 (EPO1): nr 17, 40, 47; Krajowe panele 
obywatelskie (KPO) Niderlandy 1

86  Zob. link do zaleceń EPO3, zalecenie nr 38 w odniesieniu do infrastruktury pojazdów elektrycznych.
87  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1 (EPO1): 8, 34, 47, krajowe panele 

obywatelskie (KPO) Włochy 5.2
88  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1 (EPO1): 39, 46, krajowe panele 

obywatelskie (KPO) Litwa 2.6, Niderlandy 1
89  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1 (EPO1): 42, 43, 44, 45, krajowe panele 

obywatelskie (KPO) Niderlandy 2
90  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 1 (EPO1): 7, 16, 17, krajowe panele 

obywatelskie (KPO) Niemcy i Włochy 1.3
91  Zob. powiązanie z grupą roboczą ds. silniejszej gospodarki 
92  Zmiany grup roboczych 3A i 3B. 
93  Zalecenia EPO2 nr 32 i 37, panele krajowe: BE, FR i NL.
94  Francuski panel krajowy.
95  Zmiana grupy roboczej 8, skrócono.
96  Zalecenie EPO2 nr 29.
97  Zalecenie EPO2 nr 19 i 32; krajowe panele BE, FR, duński reprezentant debat krajowych.
98  Belgijski panel krajowy.
99  Zmiana grupy roboczej 7B.
100  Belgijski panel krajowy.
101  Sprawozdanie końcowe grupy Kantar, s. 85.
102  Zalecenie EPO2 nr 39, belgijski panel krajowy nr 3.
103  Zmiana grupy roboczej 10A, skrócono.
104  Duński reprezentant debat krajowych.
105  Zmiana grupy roboczej 54C.
106  Duński reprezentant debat krajowych.
107  Duński reprezentant debat krajowych.
108  Zmiana grupy roboczej 15A, sformułowanie kompromisowe. 
109  Zalecenia EPO2 nr 24, 36 i 38, belgijski panel krajowy.
110  Zmiana grupy roboczej 16C.
111  Zalecenia EPO2 nr 33, krajowe panele: BE, FR i NL.
112  EPO2 nr 26.
113  Zmiana grupy roboczej 17.
114  Belgijski panel krajowy.
115  Zmiana grupy roboczej 18A.
116  Zalecenie EPO2 nr 25.
117  Zmiana grupy roboczej 18B.
118  Zalecenie EPO2 nr 31, panele krajowe BE i NL.
119  Zmiany 19A do 19A, przeformułowanie w celu dopasowania tekstu.
120  Zmiana grupy roboczej 21, rozwiązanie kompromisowe.
121  Panele krajowe BE i FR.
122  Zmiana grupy roboczej 23B.
123  Zalecenie EPO2 nr 27, belgijski panel krajowy.
124  Zmiana grupy roboczej 25C.
125  Zalecenie EPO nr 14.
126  Zalecenie EPO nr 18. Uwaga: przedstawiciele obywateli wyjaśnili, że zalecenie to należy wdrożyć i wykorzystywać ostrożnie.



Konferencja w sprawie przyszłości Europy | SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW

97

127  Zmiany grupy roboczej 28 E, G, H.
128  Zalecenie EPO2 nr 16, niderlandzki panel krajowy nr 20, panel krajowy był podzielony w kwestii wprowadzenia „list 

ponadnarodowych”.
129  Na podstawie zalecenia EPO2 nr 16, debata w grupie roboczej.
130  Zalecenie EPO2 nr 19 i MDP.
131  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
132  Zmiana grupy roboczej 32B.
133  Zalecenie EPO2 nr 36, panele krajowe BE i FR.
134  Panel krajowy FR („wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej w wyborach powszechnych”); MDP (sprawozdanie końcowe grupy 

Kantar: Grupa uczestników rozmawia o bezpośrednim wyborze przewodniczącego Komisji przez obywateli).
135  Zmiana grupy roboczej 34C.
136  Belgijski panel krajowy (3.2), francuski panel krajowy. (11), MDP (sprawozdanie końcowe grupy Kantar: „W odniesieniu do 

Parlamentu Europejskiego uczestnicy najczęściej apelują o faktyczne uprawnienia inicjatywy ustawodawczej”).
137  MDP (sprawozdanie końcowe grupy Kantar: „Apeluje się również o przyznanie Parlamentowi Europejskiemu uprawnień fiskalnych”).
138  MDP (sprawozdanie końcowe grupy Kantar: „Zgodnie z inną propozycją partie powinny być bardziej dostępne dla osób z różnych 

środowisk kulturowych lub społeczno-ekonomicznych”).
139  Komitet Regionów w grupie roboczej.
140  Zmiana grupy roboczej 38, sformułowanie kompromisowe.
141  Zalecenie EPO2 nr 20.
142  Zalecenie EPO4 nr 21.
143  Zmiana grupy roboczej 43.
144  Zalecenie EPO2 nr 34, niderlandzki panel krajowy.
145  Dyskusja w grupie roboczej na podstawie zalecenia EPO2 nr 34, niderlandzki panel krajowy, MPD (sprawozdanie końcowe grupy 

Kantar: „Popiera się większą przejrzystość i większe zaangażowanie obywateli, również w proces decyzyjny w UE”).
146  Zmiana grupy roboczej 44A.
147  Dyskusja w grupie roboczej (prezentacja autorstwa parlamentów narodowych i Komitetu Regionów).
148  Zmiana grupy roboczej 45C.
149  Zmiana grupy roboczej 46B.
150  Zalecenie EPO2 nr 15.
151  Dyskusja w grupie roboczej o wyrażonej w zaleceniu EPO2 nr 15 potrzebie „wyjaśnienia funkcji instytucji UE”; MDP (sprawozdanie 

końcowe grupy Kantar: „Sugeruje się również podkreślenie dwuizbowej struktury prawodawczej w UE”).
152  Zmiana grupy roboczej 48B.
153  Zalecenie EPO2 nr 15.
154  Debaty w grupie roboczej.
155  Zmiana grupy roboczej 52A.
156  EKES, sformułowanie kompromisowe. 
157  Zalecenie EPO nr 35, francuski panel krajowy oraz zmiany grupy roboczej łącznie 51C i D.
158  Zmiana grupy roboczej 53D.
159  Debata w grupie roboczej, parlamenty krajowe.
160  Dyskusja w grupie roboczej, KR i EKES; sprawozdanie końcowe grupy Kantar, s. 85.
161  Zmiana grupy roboczej 58B.
162  Zmiana grupy roboczej 59B.
163  Dyskusja w grupie roboczej, partnerzy społeczni i inni członkowie.
164  Zmiana grupy roboczej 63A, sformułowanie kompromisowe.
165  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 (EPO4) 6, 7, 9, 28, 30; Litwa 9
166  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 (EPO4) 8, 27, Litwa 10, Niderlandy 3
167  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 (EPO4) 10, 35, 38
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168  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 (EPO4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40; 
Włochy 3.8 i 4.4 (s. 15) oraz 5.6 (s. 11), Litwa 2 i 3, Niderlandy 1 i 2.

169  Zalecenia obywateli, na których głównie opiera się propozycja: Europejski panel obywatelski 4 (EPO4) 7 i 32, FR zmiana 13.
170  Francuski KPO, zmiana 6.
171  Zalecenie EPO1 nr 37.
172  Zalecenie EPO nr 3. Francuski KPO, zmiana 6.
173  Zalecenie EPO1 nr 41.
174  Kwestia ta została bardziej szczegółowo omówiona przez grupę roboczą ds. demokracji europejskiej. Zob. zalecenie EPO2 nr 24, 

zalecenia belgijskiego KPO nr 1.1, 1.2 i 2.12 oraz zalecenie włoskiego KPO dotyczące polityki inkluzywności. 
175  Zalecenie włoskiego KPO dotyczące polityki inkluzywności.
176  Kwestia ta została bardziej szczegółowo omówiona przez grupę roboczą ds. transformacji cyfrowej. Zob. zalecenia EPO1 nr 8 i 34.
177  Zalecenie włoskiego KPO dotyczące zachęcania młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych.
178  Zalecenia EPO1 nr 33 i 48. Kwestią tą zajmuje się również grupa roboczą ds. transformacji cyfrowej. Zob. zalecenie EPO1 nr 47 w 

sprawie zdrowego korzystania z internetu.
179  Zalecenie EPO1 nr 5.
180  Zalecenia EPO1 nr 15 i 18.
181  Zalecenie włoskiego KPO dotyczące Europy w świecie
182  Zalecenia EPO1 nr 18 i 41 oraz zalecenie włoskiego KPO dotyczące inwestycji w szkolenia dla instruktorów.
183  Zalecenie EPO1 nr 17, przydzielone w całości grupie roboczej ds. kwestii cyfrowych.
184  Zalecenie EPO1 nr 15. Zalecenie niemieckiego KPO w sprawie platformy informacyjnej na potrzeby ogólnounijnej wymiany wiedzy i 

doświadczeń.
185  Belgijski KPO, zalecenie 6; francuski KPO, zmiana 7. 
186  W odniesieniu do drugiego zdania: belgijski KPO, zalecenie 7.2. 
187  Zalecenie EPO1 nr 4. 
188  Propozycja uzupełnienia zaleceń EPO1 nr 1 i 30, którymi zajmowała się grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości 

społecznej i zatrudnienia.
189  Propozycja uzupełnienia zalecenia EPO1 nr 25, którym zajmowała się grupa robocza ds. silniejszej gospodarki, sprawiedliwości 

społecznej i zatrudnienia.
190  Zalecenie EPO4 nr 28. Niderlandzki KPO („Nasza wizja kultury, młodzieży i sportu”), zalecenie nr 1. Francuski KPO, zmiana 6.
191  Zalecenie EPO1 nr 6.
192  Niderlandzki KPO („Nasza wizja kultury, młodzieży i sportu”), zalecenie nr 2.
193  Zalecenie EPO1 nr 36. Francuski KPO, zmiana 6. Belgijski KPO, zalecenia nr 2.10 i 2.11; niemiecki KPO „Stworzyć większe możliwości 

wymiany dla uczniów w Europie”. Niderlandzki KPO („Nasza wizja kultury, młodzieży i sportu”), zalecenia nr 1 i 3. Włoski KPO, 
zalecenie „Działanie jako punkt styczny między Wschodem a Zachodem, promowanie wymiany kulturalnej i wspólnych inicjatyw 
kulturalnych”

194  Zalecenia EPO1 nr 32 i 38. Niderlandzki KPO („Nasza wizja kultury, młodzieży i sportu”), zalecenie nr 3.
195  Zalecenie włoskiego KPO dotyczące Europy w świecie
196  Francuski KPO, zmiana 7. Belgijski KPO, zalecenia nr 2.5, 6.1 i 8.7. Włoski KPO, zalecenie dotyczące wzmocnienia wartości 

europejskich, cech kulturowych i specyfiki regionalnej.
197  Niderlandzki KPO („Nasza wizja kultury, młodzieży i sportu”), zalecenie nr 2. 
198  Zalecenie włoskiego KPO dotyczące wyjścia poza model produkcji z XX wieku
199  Zalecenie EPO1 nr 29.
200  Zalecenie EPO1 nr 36.
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
Europejski panel obywatelski 1: 

„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, 
kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”  

 
ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA NA SESJĘ PLENARNĄ) 
 

Wątek	1:	Praca	w	Europie		

Podwątek	1.1	Rynek	pracy	

1. Zalecamy wprowadzenie płacy minimalnej w celu zapewnienia podobnej jakości 
życia we wszystkich państwach członkowskich. Doceniamy wysiłki podejmowane 
w ramach dyrektywy UE COM(2020) 682 na rzecz ujednolicenia poziomu życia. Płaca 
minimalna musi zapewniać minimalny dochód netto, aby osiągnąć zasadniczy cel: 
każdy potrzebujący powinien mieć więcej pieniędzy do dyspozycji. Kwestia płacy 
minimalnej powinna uwzględniać następujące aspekty:  

● UE powinna zapewnić jej skuteczne wprowadzenie w życie, ponieważ obecnie 
nie wszystkie państwa członkowskie stosują odpowiednią ochronę 
pracowników.  

● Należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie i śledzenie poprawy 
poziomu życia. 

● Płaca minimalna musi uwzględniać siłę nabywczą w różnych krajach. 
Konieczny jest regularny cykl przeglądu, aby dostosować płacę minimalną do 
zmieniających się kosztów utrzymania (np. poprzez inflację). 

 
Zalecamy to, gdyż płaca minimalna zwiększa sprawiedliwość społeczną na rynku pracy 
i poprawia konkretne warunki życia pracowników we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to szczególnie ważne w kontekście szybko zmieniającego się 
środowiska pracy, np. dzięki cyfryzacji. 
  
 

2. Istnieją już unormowania UE w tym zakresie (dyrektywa 2003/88/WE w sprawie 
czasu pracy). Nie są one jednak wystarczające, aby zapewnić zdrową równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym. W pierwszej kolejności uważamy, że 
obowiązujące ramy wymagają przeglądu, aby można je dostosować do obecnych 
okoliczności. Po drugie, UE powinna ustanowić bardziej rygorystyczny mechanizm 
monitorowania, aby zapewnić wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na różne sektory charakteryzujące się różnym 
poziomem stresu i obciążeń, zarówno pod względem psychologicznym, jak 
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i fizycznym. Jednocześnie inne sektory opierają się jednak na większej elastyczności 
swoich pracowników, aby dostosować się do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw. 
 
Zalecamy to, gdyż poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest 
ważna – zwiększa spójność społeczną i przyczynia się do stworzenia pracownikom 
równych szans. Pozytywnie wpływa również na dobrostan pracowników. 
 
 
Podwątek	1.2	Młodzież	i	zatrudnienie	

 

3. Zalecamy harmonizację poziomu wszystkich rozmaitych programów edukacyjnych 
w UE przy jednoczesnej akceptacji treści krajowych. W związku z tym zalecamy, aby 
stopnie zawodowe były zatwierdzane i wzajemnie uznawane we wszystkich 
państwach członkowskich UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ chcemy ułatwić mobilność pracowników w Europie 
i zmniejszyć obciążenia administracyjne. 
  
 

4. Zalecamy, aby uczniowie szkół średnich (w wieku 12 lat i więcej) mogli przyjrzeć się 
swojemu przyszłemu rynkowi pracy, dzięki możliwości odbycia kilku wysokiej 
jakości wizyt obserwacyjnych w przedsiębiorstwach komercyjnych i organizacjach 
nienastawionych na zysk. Proponujemy poprzez przyznawanie dotacji 
przedsiębiorstwom zachęcać je do przyjmowania uczniów-obserwatorów. Na 
obszarach oddalonych, gdzie możliwości są mniejsze, lokalne szkoły, samorządy, 
organizacje i przedsiębiorstwa muszą ściśle ze sobą współpracować, aby zapewnić 
rzeczywistą ofertę takich wizyt obserwacyjnych.  
 
Zalecamy to, ponieważ chcemy, aby młodzi ludzie zapoznali się z różnymi 
możliwościami na rynku pracy, tak by mogli lepiej wybrać studia i swoją przyszłość 
zawodową oraz zrozumieć znaczenie odpowiedniego kształcenia. Będą też mieli 
okazję się nauczyć, czym jest odpowiedzialność oraz że powinni szanować rynek 
pracy. Pomoże to młodym ludziom w integracji na rynku pracy. Jest to sytuacja 
korzystna dla obu stron. 
 
 

5. Zalecamy włączenie umiejętności miękkich do wszystkich kursów w programach 
nauczania w szkołach. Umiejętności miękkie oznaczają: wzajemne słuchanie, 
zachęcanie do dialogu, odporność, zrozumienie, szacunek dla innych i umiejętność 
ich doceniania, krytyczne myślenie, samodzielną naukę, ciekawość, zorientowanie 
na wyniki. Nauczyciele powinni być szkoleni w zakresie przekazywania tych 
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umiejętności poprzez ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi lub 
psychologami. Inne sugestie dotyczące realizacji zalecenia: organizowanie 
programów wymiany dla uczniów między szkołami, organizowanie udziału 
w międzyszkolnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych itp. 
 
Zalecamy to, ponieważ umiejętności miękkie to podstawowe umiejętności, które 
zostają utracone w epoce cyfrowej, a są absolutnie niezbędne w przyszłym życiu 
naszej młodzieży. W związku z tym podkreślamy potrzebę włączenia ich do programu 
nauczania, aby pomóc uczniom nabyć odporność oraz uniknąć problemów 
psychicznych i przezwyciężać takie problemy, których mogą doświadczyć w swoim 
przyszłym życiu. Umiejętności społeczne wzmacniają relacje międzyludzkie, a tym 
samym pomagają ludziom znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.  
  
 

6. Zalecamy, aby przygotować na wypadek poważnego kryzysu (np. kryzysu 
zdrowotnego, wojny itp.) dobrze opracowane plany wraz ze szczegółowymi 
scenariuszami, które można wdrożyć w elastyczny sposób, aby zminimalizować 
wpływ sytuacji kryzysowej na naukę, szkolenia zawodowe czy dobrostan psychiczny 
młodych ludzi. Wpływ oznacza: wyższe koszty nauki lub szkoleń, obowiązkowe 
przedłużenie studiów, niemożność realizacji stażów, wzrost problemów związanych 
ze zdrowiem psychicznym. Należy wprowadzić scenariusze, które pomogą 
zminimalizować wspomniany wpływ na młodych ludzi i na ich wejście na rynek 
pracy. 
 
Zalecamy to, ponieważ sytuacja młodych ludzi jest bardzo podatna na 
zagrożenia w czasach kryzysu.  
 

Podwątek	1.3	Cyfryzacja	w	miejscu	pracy	

 

7. Zalecamy, aby UE wprowadziła lub wzmocniła obowiązujące przepisy regulujące 
tzw. „inteligentną organizację pracy” [= praca online i zdalna, np. praca z domu lub 
z innego miejsca z połączeniem internetowym]. Ponadto zalecamy, aby UE 
ustanowiła przepisy zachęcające przedsiębiorstwa do odpowiedzialności społecznej 
i utrzymania miejsc pracy o wysokiej jakości „inteligentnej organizacji pracy” w UE. 
Zachęty mogą mieć charakter finansowy lub wizerunkowy i powinny uwzględniać 
istniejące uznane na szczeblu międzynarodowym kryteria w zakresie ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Aby zrealizować 
wspomniane zadanie, UE powinna powołać grupę roboczą złożoną z ekspertów 
reprezentujących wszystkie zainteresowane strony w celu zbadania i wzmocnienia 
takich przepisów. 
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Zalecamy to, ponieważ musimy promować miejsca pracy o wysokiej jakości 
„inteligentnej organizacji pracy” i unikać ich przenoszenia do państw niebędących 
członkiem UE, które oferują tańsze koszty pracy. Pandemia COVID-19 i globalne 
tendencje gospodarcze zwiększają pilną potrzebę ochrony miejsc pracy w UE 
i uregulowania „inteligentnej organizacji pracy”. 
  
 

8. Zalecamy, aby UE zagwarantowała wszystkim swoim obywatelom prawo do szkoleń 
cyfrowych. W szczególności można zwiększyć umiejętności cyfrowe młodych ludzi 
poprzez wprowadzenie unijnej certyfikacji w szkołach, które przygotowałyby ich do 
przyszłego rynku pracy. Zalecamy również specjalne szkolenia na szczeblu UE w celu 
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, aby nadal byli 
konkurencyjni na rynku pracy. Ponadto zalecamy, aby UE w większym stopniu 
szerzyła wiedzę na temat istniejących platform cyfrowych, które łączą 
ludzi z pracodawcami i pomagają poszukującym pracy w UE w jej znalezieniu, 
np. EURES. 
 
Zalecamy to, ponieważ certyfikowane umiejętności cyfrowe mają zasadnicze 
znaczenie dla wchodzenia na rynek pracy oraz dla pracowników, którzy mogą się 
przekwalifikować i pozostać konkurencyjni.  
 

Wątek	2:	Gospodarka	dla	przyszłości	
 

Podwątek	2.1	Innowacje	i	konkurencyjność	europejska	

 

9. Zalecamy, aby UE stwarzała różnym podmiotom (uniwersytetom, korporacjom, 
instytutom badawczym itp.) możliwości inwestowania w badania naukowe 
i innowacje mające na celu rozwój:  

● nowych materiałów, które mają służyć jako bardziej zrównoważone 
i zróżnicowane biologicznie alternatywy dla obecnie stosowanych 
materiałów, 

● innowacyjnych zastosowań istniejących materiałów (również w oparciu 
o recykling i najnowocześniejsze techniki, które pozostawiają najmniejszy 
ślad środowiskowy).  

Zalecamy, aby było to stałe, długoterminowe zobowiązanie ze strony UE 
(przynajmniej do 2050 r.).  
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Zalecamy to, ponieważ żyjemy na planecie o ograniczonych zasobach. Jeśli chcemy 
zabezpieczyć naszą przyszłość, musimy chronić klimat i szukać alternatywnych, 
przyjaznych dla planety rozwiązań. Chcemy również, aby UE stała się liderem w tej 
dziedzinie z silną przewagą konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Celem tego 
zalecenia jest uzyskanie innowacyjnych wyników, które mogą być szeroko stosowane 
i wdrażane w różnych sektorach i krajach. Miałoby ono również pozytywny wpływ na 
gospodarkę i rynek pracy, tworząc nowe możliwości zatrudnienia w dziedzinie 
zrównoważonych innowacji. Mogłoby się to przyczynić do zwalczania 
niesprawiedliwości społecznej poprzez zastąpienie obecnych, nadmiernie 
eksploatacyjnych środków produkcji nowymi, bardziej etycznymi środkami produkcji. 
 
 

10. Zalecamy, aby UE podjęła długoterminowe i trwałe zobowiązanie do znacznego 
zwiększenia udziału energii pozyskiwanej w sposób zrównoważony, 
z wykorzystaniem różnorodnych źródeł odnawialnych o najniższym śladzie 
środowiskowym (w oparciu o całościową ocenę cyklu życia). Ponadto UE powinna 
inwestować w poprawę i utrzymanie jakości infrastruktury elektrycznej i sieci 
elektrycznej. Zalecamy również uznanie dostępu do energii i przystępnej cenowo 
energii za podstawowe prawo obywateli.  
 
Zalecamy to, ponieważ: 

● dywersyfikacja źródeł energii (w tym energii słonecznej, wiatrowej, wodorowej, 
morskiej lub wszelkich przyszłych zrównoważonych metod) sprawiłaby, że UE 
stałaby się bardziej niezależna energetycznie, 

● spowodowałoby to obniżenie kosztów energii elektrycznej dla obywateli UE,  
● utworzenie miejsc pracy i zrestrukturyzowanie rynku energii 

(zwłaszcza w regionach, które dotychczas były uzależnione od paliw 
kopalnych), 

● mogłoby to sprzyjać rozwojowi badań nad innowacyjnymi technikami 
pozyskiwania energii, 

● jakość infrastruktury elektrycznej i sieci elektrycznej jest równie ważna jak 
źródła energii, gdyż umożliwia sprawną, wydajną i przystępną cenowo 
dystrybucję i transport energii.  

 
 

11. Zalecamy, aby UE aktywnie promowała bardziej ekologiczne procesy produkcyjne 
poprzez subsydia lub nagradzanie w inny sposób przedsiębiorstw, które inwestują 
w obniżanie kosztów środowiskowych swojej produkcji. Ponadto konieczne jest 
podjęcie wysiłków, aby zrekultywować tereny poprzemysłowe i ustanowić 
chronione strefy zielone wokół istniejących zakładów przemysłowych. 
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Przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do finansowania tych działań, 
przynajmniej częściowo, z własnej kieszeni.  
 
Zalecamy to, ponieważ procesy produkcyjne są ważnym elementem łańcucha dostaw. 
Uczynienie ich bardziej przyjaznymi dla środowiska może znacznie zmniejszyć nasz 
wpływ na klimat. Uważamy, że przedsiębiorstwa i sektory przemysłu powinny ponosić 
odpowiedzialność za sposób, w jaki wytwarzają swoje produkty (w tym za działania 
związane z rekultywacją i ochroną środowiska). Uczynienie procesów produkcyjnych 
bardziej ekologicznymi przygotowuje również przedsiębiorstwa na wyzwania 
przyszłości i zwiększa ich odporność (co chroni miejsca pracy).  
Podwątek	2.2	Zrównoważona	gospodarka/Podwątek	2.3	Opodatkowanie	

 
12. Zalecamy rezygnację z pojemników z tworzyw sztucznych i upowszechnienie 

pojemników wielokrotnego użytku. Należy stworzyć zachęty dla konsumentów 
i przedsiębiorstw, tak aby konsument nie musiał płacić więcej za zakup towarów na 
wagę niż za towary w opakowaniu. Przedsiębiorstwa przyczyniające się do tej 
zmiany powinny podlegać ulgom podatkowym, a przedsiębiorstwa, które jej nie 
wspierają, powinny płacić większe podatki. Produkty, których nie można ponownie 
wykorzystać, powinny nadawać się do recyklingu lub ulegać biodegradacji. Proces 
powinien być monitorowany przez instytucję publiczną lub instytucję nadzorującą, 
która będzie również ustalać i rozpowszechniać zasady. Zaleca się edukację 
i informowanie o tych działaniach – również za pośrednictwem mediów 
społecznościowych – zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów, aby zmienić ich 
zachowania w perspektywie długoterminowej. Należy zachęcać przedsiębiorstwa 
do znalezienia najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania własnymi odpadami 
i pomagać im w tym procesie (np. przedsiębiorstwa budowlane).  
 
Zalecamy to, ponieważ wszyscy musimy być odpowiedzialni za nasze działania. 
Musimy zatem ponownie przemyśleć wszystkie procesy produkcji. Recykling wymaga 
wielu zasobów (woda, energia), a zatem nie może być jedynym rozwiązaniem. 
Dlatego proponujemy komercjalizację towarów luzem. Recykling powinien być 
wykorzystywany wyłącznie w przypadku materiałów łatwych do recyklingu. Fiński 
przykład pokazuje, że można poddawać recyklingowi znaczną część towarów.  
  
 

13. Zalecamy wprowadzenie w Europie takich samych zasad fiskalnych i harmonizację 
polityki fiskalnej w całej UE. Harmonizacja podatkowa powinna dawać 
poszczególnym państwom członkowskim swobodę w ustanawianiu własnych 
przepisów podatkowych, a jednocześnie zapobiegać uchylaniu się od 
opodatkowania. Położy ona kres szkodliwym praktykom podatkowym i konkurencji 
podatkowej. Podatki powinny dotyczyć transakcji handlowych w miejscu, w którym 
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są one dokonywane. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż w danym kraju, 
powinno płacić podatki w tym właśnie kraju. Te nowe przepisy mają na celu 
zapobieganie delokalizacji i zapewnienie, by transakcje i produkcja odbywały się 
pomiędzy państwami europejskimi.  
 
Zalecamy to, aby chronić i tworzyć miejsca pracy oraz rozwijać działalność 
gospodarczą w Europie z zachowaniem równości między państwami członkowskimi. 
Zapewni to wspólne rozumienie systemu podatkowego w Europie. Należy położyć 
kres absurdalnemu monopolowi dużych przedsiębiorstw, które nie płacą 
wystarczających podatków w porównaniu z mniejszymi przedsiębiorstwami. Skieruje 
to również pieniądze tam, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna. 
 

14. Zalecamy zlikwidowanie systemu celowego postarzania wszystkich urządzeń 
elektronicznych. Zmiany powinny mieć miejsce zarówno na poziomie 
indywidualnym, jak i handlowym, aby zagwarantować, że będziemy mogli używać, 
naprawiać i aktualizować posiadany sprzęt w perspektywie długoterminowej. 
Zalecamy promowanie odtworzonych urządzeń. Na mocy rozporządzenia 
przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do zagwarantowania prawa do naprawy, 
w tym aktualizacji i aktualizacji oprogramowania, oraz do recyklingu wszystkich 
urządzeń w perspektywie długoterminowej. Zaleca się również, aby każda firma 
stosowała znormalizowane złącza. 
 
Zalecamy to, ponieważ we współczesnym świecie produkty zwykle działają dwa lata. 
Chcemy, aby można je było używać o wiele dłużej – około 10 lat. Propozycja ta będzie 
miała pozytywny wpływ na zmianę klimatu i ekologię. Zmniejszy to również koszty 
ponoszone przez konsumentów i zmniejszy konsumpcjonizm.  
  
 

15. Zalecamy, aby poprzez edukację wszyscy mogli dowiedzieć się o naszym środowisku 
i jego związku ze zdrowiem każdego z nas. Kursy edukacyjne pomogą wszystkim 
w określeniu własnych strategii włączenia tych tematów do swojego życia. Edukacja 
ta powinna rozpoczynać się w szkole od konkretnych przedmiotów dotyczących 
wszystkich kwestii ekologicznych. Powinniśmy również nadal korzystać z takiej 
edukacji przez całe nasze życie (np. w pracy). Przyczyni się to do ograniczenia ilości 
odpadów oraz do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Edukacja ta będzie promować 
lokalną konsumpcję zdrowych i nieprzetworzonych produktów pochodzących od 
lokalnych producentów. Osoby, które nie podejmują działań na rzecz zmniejszenia 
ilości odpadów, będą musiały odbyć darmowe szkolenie na ten temat. Aby 
umożliwić opisaną powyżej zmianę stylu życia, ceny muszą być sprawiedliwe dla 
producenta i konsumenta. W związku z tym proponujemy zwolnienia podatkowe 
dla małych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska producentów. 
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Zalecamy to, ponieważ uważamy, że wiele osób wciąż uważa, że te kwestie ich nie 
dotyczą. Dlatego potrzebujemy edukacji na ten temat dla wszystkich. Ponadto 
produkty lokalne i zdrowe są dla wielu nieopłacalne. Musimy zadbać o to, by produkty 
wytwarzane lokalnie były powszechniej dostępne dla wszystkich.  
 

 

Podwątek	2.4	Rolnictwo/Podwątek	2.5	Infrastruktura	cyfrowa		

 
16. Zalecamy wdrożenie wspólnego europejskiego, łatwego do zrozumienia systemu 

etykietowania produktów konsumpcyjnych i żywieniowych (informacja dotyczyłyby 
alergenów, kraju pochodzenia itp.), przejrzystość trwających procesów 
zatwierdzania, cyfryzację informacji o produkcie za pomocą znormalizowanej 
europejskiej aplikacji, która umożliwiłaby bardziej przyjazny dla użytkownika 
dostęp i zapewniłaby dodatkowe informacje na temat produktów i łańcucha 
produkcji. Dostrzegamy również potrzebę ustanowienia prawdziwie niezależnego 
organu regulującego normy żywnościowe w całej UE, posiadającego uprawnienia 
ustawodawcze, aby móc stosować sankcje. 
 
Zalecamy to, ponieważ obywatele UE powinni móc oczekiwać takich samych 
standardów żywności. Wiarygodność produktów spożywczych jest niezbędna do 
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Zalecenia te zostały sformułowane w celu 
poprawy monitorowania zatwierdzania i przejrzystości produkcji żywności w sposób 
zharmonizowany. 
  
 

17. Zalecamy, aby infrastruktura była własnością państwa, co zapobiegnie powstaniu 
monopoli telekomunikacyjnych i internetowych. Dostęp do internetu powinien stać 
się prawem, priorytetem powinno być wprowadzenie połączenia z internetem do 
„białych stref/stref bez zasięgu” (obszarów bez dostępu do internetu). Dzieci 
i rodziny powinny mieć priorytetowy dostęp do internetu i sprzętu 
komputerowego, zwłaszcza w celach edukacyjnych, a szczególnie w czasach 
pandemii. Potrzebna jest inicjatywa, która pomoże wspierać pracę zdalną, np. 
przestrzeń biurowa z dostępem do niezawodnego i szybkiego internetu oraz 
szkolenia cyfrowe. 
 
Zalecamy to, ponieważ musimy zadbać, by transformacja cyfrowa odbywała się 
w sposób sprawiedliwy. Dostęp do internetu ma podstawowe znaczenie dla 
demokracji i jest prawem wszystkich obywateli Unii. 
 
 



 

 

 110 

18. Zalecamy poszanowanie i ochronę lokalnych owadów przed gatunkami 
inwazyjnymi. Proponujemy również tworzenie zachęt do tego by nowe inwestycje 
budowlane obowiązkowo posiadały tereny zielone i wspieranie takiego podejścia. 
Wzywamy do wprowadzenia różnorodności biologicznej jako przedmiotu 
obowiązkowego w szkołach w ramach istniejących programów nauczania, np. 
poprzez działania praktyczne. Ważne jest podkreślenie znaczenia wiedzy na temat 
różnorodności biologicznej poprzez kampanie medialne i zachęcanie do 
organizowania konkursów w całej UE (konkursy dla społeczności lokalnych). 
Zalecamy ustanowienie wiążących celów krajowych we wszystkich państwach 
członkowskich UE w zakresie ponownego sadzenia rodzimych drzew i odbudowy 
lokalnej flory. 
 
Zalecamy to, ponieważ różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla 
środowiska, jakości życia i przeciwdziałania zmianie klimatu. 

Wątek	3:	Sprawiedliwe	społeczeństwo	
 

Podwątek	3.1	Zabezpieczenie	społeczne	

 
19. Zalecamy promowanie zharmonizowanej dla całej UE polityki społecznej i równości 

praw, w tym ochrony zdrowia, które uwzględniają uzgodnione przepisy i minimalne 
wymogi na całym terytorium Unii.  
 
Zalecamy to, ponieważ istnieją duże różnice między państwami 
członkowskimi w zakresie polityki społecznej. Należy je zmniejszyć, aby zapewnić 
wszystkim obywatelom godne życie oraz opiekę i wsparcie, których potrzebują osoby 
znajdujące się z różnych powodów w trudnej sytuacji (zdrowie, wiek, orientacja 
seksualna itp.). 
 
 

20. Zalecamy promowanie badań w dziedzinie społecznej i zdrowotnej w UE, zgodnie 
z priorytetami, które zostały uznane za odpowiadające interesowi publicznemu 
i uzgodnione przez państwa członkowskie, oraz zapewnienie odpowiedniego 
finansowania. Musimy zacieśnić współpracę w obszarach wiedzy specjalistycznej, 
między krajami, ośrodkami badań (uniwersytetami itp.).  
 
Zalecamy to, ponieważ istnieje wiele obszarów, w których musimy rozwijać 
i pogłębiać naszą wiedzę. Doświadczenia związane z pandemią stanowią przykład, że 
badania naukowe mają zasadnicze znaczenie dla poprawy życia, współpraca 
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publiczno-prywatna i międzyrządowa jest bardzo istotna, a wsparcie finansowe jest 
konieczne.  
  
 

21. Zalecamy, aby zwiększyć kompetencje UE w zakresie polityki społecznej, aby 
zharmonizować i ustanowić minimalne zasady i świadczenia emerytalne w całej UE 
w oparciu o dokładną diagnozę. Minimalna emerytura musi być wyższa niż granica 
ubóstwa w kraju. Wiek emerytalny powinien być zależny od kategoryzacji 
zawodów. Osoby wykonujące zawody wyczerpujące psychicznie i fizycznie powinny 
móc przejść na emeryturę wcześniej. Jednocześnie należy zagwarantować prawo do 
pracy osobom starszym, które z własnej woli nadal chcą pracować.  
 
Zalecamy to, ponieważ wzrasta średnie trwanie życia i maleje liczba urodzeń. 
Społeczeństwo europejskie starzeje się, dlatego musimy podjąć dalsze działania, aby 
uniknąć ryzyka marginalizacji osób starszych i zapewnić im godne życie.  
 

22. Zalecamy przyjęcie zestawu uzgodnionych środków mających na celu zachęcenie do 
zwiększenia współczynnika urodzeń oraz zapewnienie odpowiedniej opieki nad 
dziećmi. Środki te obejmują między innymi przystępną cenowo i dostępną opiekę 
nad dziećmi (w miejscu pracy, w nocy, obniżenie podatku VAT na wyposażenie dla 
dzieci), zakwaterowanie, stabilną pracę, wspieranie macierzyństwa, szczególne 
wsparcie i ochronę pracy młodych ludzi i rodziców oraz wspieranie dostępu matek 
i ojców do wiedzy podczas powrotu do pracy.  
 
Zalecamy to, ponieważ niski współczynnik urodzeń w UE jeszcze bardziej przyczynia 
się do starzenia się społeczeństwa europejskiego i należy podjąć w tym zakresie 
natychmiastowe działania. Proponowany zestaw środków ma na celu zapewnienie 
młodym rodzinom stabilności niezbędnej do zapewnienia dzieciom opieki.  
  
 

23. Zalecamy zagwarantowanie opieki społecznej i zdrowotnej osobom starszym 
w domu oraz w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Ponadto istnieje potrzeba 
zwiększenia wsparcia dla osób zajmujących się osobami starszymi (krewnych).  
 
Zalecamy to, ponieważ średnie trwanie życia ulega wydłużeniu, a liczba urodzeń 
spada. Społeczeństwo europejskie starzeje się, dlatego musimy podjąć dalsze 
działania, aby uniknąć ryzyka marginalizacji osób starszych i zapewnić im godne życie. 
 
 

24. Zalecamy, aby UE wspierała opiekę paliatywną i wspomaganą śmierć (eutanazję) 
w oparciu o konkretny zestaw zasad i regulacji. 
 
Zalecamy to, ponieważ zmniejszyłoby to ból pacjentów i rodzin oraz zapewniłoby 
godziwy koniec życia. 
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Podwątek	3.2	Równe	prawa		

	

25. Zalecamy, aby UE wspierała ukierunkowany dostęp obywateli do godnych mieszkań 
socjalnych, stosownie do ich szczególnych potrzeb. Wysiłki finansowe powinny być 
dzielone między finansujące podmioty prywatne, właścicieli nieruchomości, 
beneficjentów mieszkań, rządy państw członkowskich na szczeblu centralnym 
i lokalnym oraz Unię Europejską. Celem powinno być ułatwienie 
budowy/remontów istniejących zasobów mieszkań socjalnych, w tym przez 
własność spółdzielczą, wynajem i zakup. Wsparcie powinno być przyznawane na 
podstawie jasnych kryteriów (np. maksymalna dotowana powierzchnia na osobę, 
dochody beneficjentów itp.). 
 
Zalecamy to, ponieważ lepszy dostęp do mieszkań zapewniłby obywatelom UE 
konkretne równe prawa. Pomogłoby to złagodzić napięcia społeczne. Podczas gdy UE 
powinna głównie nadzorować mechanizm wsparcia, władze krajowe i lokalne 
powinny aktywniej rozwiązywać problemy mieszkaniowe. 
	

 

26. Zalecamy, by UE udoskonaliła przepisy i zapewniła jednolite wdrażanie środków 
wsparcia rodzin z dziećmi we wszystkich państwach członkowskich. Środki takie 
obejmują: zwiększenie długości urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych, 
zasiłku porodowego i zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem.  
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że środki te złagodziłyby problemy demograficzne, 
z którymi boryka się UE. Poprawiłyby one także równość mężczyzn i kobiet będących 
rodzicami. 
  
 

27. Zalecamy, by UE podjęła kroki w celu zapewnienia by wszystkie rodziny z dziećmi 
korzystały z równych praw rodzinnych we wszystkich państwach członkowskich. 
Prawa te obejmują prawo do zawarcia małżeństwa i adopcji. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że wszyscy obywatele UE powinni mieć równe 
prawa, w tym prawa rodzinne. Rodzina jest podstawową formą organizacji 
społecznej. Szczęśliwa rodzina przyczynia się do zdrowego społeczeństwa. Zalecenie 
ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom praw rodzinnych niezależnie od płci, 
wieku osoby dorosłej, pochodzenia etnicznego lub stanu zdrowia fizycznego. 
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Podwątek	3.3	Sprawiedliwość/Podwątek	3.4	Dostęp	do	sportu	

 

28. Zalecamy, aby unijna strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–
2025 była traktowana priorytetowo i była propagowana, gdyż odnosi się do pilnej 
kwestii, którą państwa członkowskie powinny się skutecznie zająć. UE powinna: a) 
określić wskaźniki (tj. postawy, różnice w wynagrodzeniach, zatrudnienie, 
przywództwo itp.), co roku monitorować strategię i zachować przejrzystość 
w odniesieniu do osiągnięć; oraz b) ustanowić rzecznika, który pozyskiwałby 
informacje zwrotne bezpośrednio od obywateli. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że poziom zapewnienia równość płci jest daleki od 
tego, co chcielibyśmy widzieć w UE. Równość płci i prawa obywatelskie powinny być 
zharmonizowane na szczeblu europejskim, tak aby były przestrzegane we wszystkich 
krajach, a nie tylko w tych, które są bardziej zaangażowane w te kwestie. Doceniamy 
obecność i wkład kobiet na stanowiskach kierowniczych i we wszelkiego rodzaju 
zawodach, dzięki którym UE będzie zróżnicowana i będzie stwarzać warunki 
samorealizacji wszystkim osobom. Kobiety są defaworyzowane w wielu sytuacjach 
(nawet w przypadku posiadania dobrego/wyższego wykształcenia lub innego rodzaju 
przewagi), w związku z czym taka strategia jest bardzo potrzebna. 
  
 

29. Zalecamy, aby UE propagowała sport i aktywność fizyczną we wszystkich państwach 
członkowskich ze względu na płynące z nich korzyści dla zdrowia oraz podnosiła 
wiedzę na ten temat. Sport i aktywność fizyczna powinny zostać włączone do 
polityki w zakresie zdrowia społecznego, fizycznego i psychicznego, edukacji i pracy 
(tj. promowanie sportu lub wystawianie przez lekarzy zaleceń do jego uprawiania, 
a w przypadku uprawiania sportu – zagwarantowanie dostępu do obiektów 
sportowych; 1 godzina czasu pracy/tydzień aktywności fizycznej itp.). 
 
Zalecamy to, ponieważ jest to długoterminowa inwestycja. Inwestowanie w sport 
i aktywność fizyczną zmniejsza koszty i obciążenia świadczeń zdrowotnych. Na 
przykład sport i aktywność fizyczna postrzegane jako interwencja zdrowotna 
skróciłyby okresy leczenia i zwiększyłyby jego skuteczność. Jest to już z powodzeniem 
realizowane w niektórych krajach, np. w Niemczech. Sport to sposób budowania 
wartości, takich jak zaangażowanie, wysiłek, poczucie własnej wartości, szacunek czy 
praca zespołowa. Siedzący styl życia jest obecnie bardziej rozpowszechniony niż 
w przypadku poprzednich pokoleń między innymi ze względu na większą liczbę miejsc 
pracy biurowej lub zmianę nawyków w czasie wolnym. 
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30. Zalecamy, aby UE zobowiązała każde państwo członkowskie do określenia płacy 

minimalnej w powiązaniu z kosztami utrzymania w tym państwie, którą można 
uznać za sprawiedliwe wynagrodzenie zapewniające minimalne warunki życia 
powyżej granicy ubóstwa. Każde państwo członkowskie musi monitorować 
wspomnianą płacę minimalną.  
 
Zalecamy to, ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby osobie pracującej nie była w stanie 
się utrzymać do końca miesiąca. Sprawiedliwe wynagrodzenie powinno przyczyniać 
się do poprawy jakości życia na poziomie społecznym. Niesprawiedliwe płace wiążą 
się z wysokimi kosztami dla państw (bezpieczeństwo, unikanie opodatkowania, 
wyższe koszty socjalne itp.). 
  
 

31. Zalecamy harmonizację podatkową w państwach członkowskich UE (unikanie rajów 
podatkowych w UE oraz zwalczanie offshoringu w Europie) oraz tworzenie zachęt 
podatkowych zniechęcających do przenoszenia miejsc pracy poza Unię Europejską. 
 
Zalecamy to, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni skutkami przenoszenia miejsc pracy 
poza Unię Europejską, a działania te zapobiegłyby konkurencji podatkowej między 
państwami członkowskimi UE. 

Wątek	4:	Uczenie	się	w	Europie	

Podwątek	4.1	Tożsamość	europejska/Podwątek	4.2	Edukacja	cyfrowa	

 
32. Zalecamy promowanie wielojęzyczności od najmłodszych lat, np. począwszy od 

przedszkola. Od szkoły podstawowej należy wprowadzić obowiązek osiągnięcia 
poziomu C1 w drugim języku UE innym niż język ojczysty.  
 
Zalecamy to, ponieważ wielojęzyczność jest narzędziem łączącym ludzi i pomostem 
do innych kultur. Ułatwia ona dostęp do innych krajów i ich kultur. Wzmacnia 
tożsamość europejską i wymianę międzykulturową. Poznanie innych kultur 
w kontekście Unii Europejskiej jest ważne. W związku z tym możliwość 
porozumiewania się w dwóch językach na wysokim poziomie pomogłaby 
w stworzeniu wspólnej tożsamości europejskiej i zrozumieniu innych kultur 
europejskich. UE musi zapewnić ścisłą współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby 
osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie edukacji. Ponadto potrzebne jest stworzenie 
specjalnego programu (np. platform cyfrowych, rozszerzonych programów Erasmus+ 
itp.) wyłącznie w celu promowania wielojęzyczności. Obecne szkoły europejskie mogą 
służyć za wzór w tym zakresie. UE powinna stworzyć więcej takich szkół i aktywnie je 
promować. 
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33. Zalecamy, aby UE zwiększyła świadomość na temat zagrożeń dla młodych ludzi, 
jakie może nieść ze sobą internet i cyfryzacja, tworząc obowiązkowy, poświęcony 
tym zagrożeniom, przedmiot w szkole podstawowej. UE powinna stworzyć 
narzędzia i wspólne przestrzenie szkoleniowe dla młodych ludzi, aby umożliwić im 
wspólne uczenie się.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecne inicjatywy lub programy w tej dziedzinie nie są 
wystarczające. Ponadto wielu obywateli UE nie zna istniejących inicjatyw UE w tych 
dziedzinach. Dzieci nie są wystarczająco świadome zagrożeń związanych 
z internetem, dlatego powinniśmy zrobić znacznie więcej, aby promować i podnosić 
wiedzę na ten temat wśród młodszego pokolenia. 
 
 

34. Zalecamy, aby UE dołożyła starań w celu zwiększenia dostępności technologii dla 
starszego pokolenia poprzez wspieranie programów i inicjatyw, na przykład 
w formie zajęć dostosowanych do potrzeb. UE powinna zagwarantować prawo do 
korzystania z cyfryzacji tym, którzy sobie tego życzą, i zaproponować alternatywy 
dla tych, którzy nie chcą z niej korzystać.  
 
Zalecamy to, ponieważ UE powinna zadbać o to, by osoby starsze mogły uczestniczyć 
w świecie cyfrowym i by nikt nie był dyskryminowany. Należy wprowadzić 
uproszczone narzędzia dla pokoleń, które nie mają dużego 
doświadczenia w stosowaniu niektórych technologii, aby zintegrować je ze 
współczesnym światem. Zalecamy lepsze promowanie już istniejących inicjatyw, tak 
aby obywatele poznali te możliwości. UE nie powinna dyskryminować starszych 
pokoleń w zakresie korzystania z narzędzi komputerowych. (Poza tym oznacza to, że 
obywatele powinni mieć możliwość funkcjonowania bez obowiązku korzystania z sieci 
internetowej). UE powinna zorganizować i udostępnić bezpłatną stałą pomoc 
starszym pokoleniom, aby ułatwić dostęp do narzędzi cyfrowych. 
 
 
Podwątek	4.3	Wymiana	kulturalna/Podwątek	4.4	Edukacja	ekologiczna		

 
35. Zalecamy, aby UE stworzyła platformę, na której materiały dydaktyczne na temat 

zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych będą 
udostępniane do celów edukacyjnych. Informacje te powinny być oparte na faktach, 
sprawdzone przez ekspertów i dostosowane dla każdego państwa członkowskiego. 
Platforma ta: 

● powinna zawierać lekcje dla różnych grup docelowych – na przykład dla osób 
mieszkających w środowisku miejskim lub wiejskim, wszystkich grup 
wiekowych i na wszystkich poziomach wcześniejszej wiedzy; 
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● musi być dostępna we wszystkich państwach członkowskich i powinna być 
łatwa w użytkowaniu; 

● powinna być wdrażana wraz z planem promocji; powinna być budowana we 
współpracy z odpowiednimi firmami; 

● może zostać udostępniona wraz z programem finansowania w celu wsparcia 
wykorzystywania i wdrażania informacji na platformie. Finansowanie to 
powinno również wspierać wycieczki w teren, aby pokazać odpowiednie 
przykłady z życia.  
 

Zalecamy to, ponieważ osoby w każdym wieku potrzebują dostępu do opartych na 
faktach informacji na temat sposobów radzenia sobie ze zmianą klimatu, 
zrównoważonym rozwojem i kwestiami środowiskowymi. Ważne pojęcia, np. ślad 
ekologiczny, muszą być rozumiane przez wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, 
ponieważ przez całe życie wykorzystujemy to, czego uczymy się jako dzieci. Tematy te 
są złożone, a informacje wprowadzające w błąd są szeroko rozpowszechnione. 
Potrzebujemy źródła, które jest godne zaufania, a UE ma wiarygodność i zasoby, aby 
to zapewnić. Jest to także ważne, ponieważ poziom wiedzy i łatwy dostęp do 
wiarygodnych informacji są różne w poszczególnych państwach członkowskich. 
  
 

36. Zalecamy, aby UE priorytetowo traktowała udostępnianie programów wymiany 
wszystkim (niezależnie od grupy wiekowej, państwa członkowskiego, poziomu 
wykształcenia i możliwości finansowych) oraz umożliwiała wymianę lub staże 
między sektorami, krajami, instytucjami edukacyjnymi, miastami 
i przedsiębiorstwami. UE powinna być odpowiedzialna za inicjowanie, mediację 
i finansowanie wymiany kulturalnej i społecznej w całej UE – zarówno fizycznej, jak 
i cyfrowej. UE musi aktywnie promować te inicjatywy i kierować je do osób, które 
nie są jeszcze świadome istnienia programów wymiany kulturalnej i społecznej. 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy, do udziału w której losowo wybrano 
uczestników, jest doskonałym przykładem wymiany europejskiej. Chcemy więcej 
inicjatyw tego rodzaju – ale również inicjatyw na mniejszą skalę, a także wymian 
w dziedzinie sportu, muzyki, staży (społecznych) itp. 
	
Zalecamy	to,	ponieważ	ważne	jest,	aby	stworzyć	poczucie	wspólnoty	i	spójności	oraz	
zwiększyć	tolerancję	dla	wszystkich	naszych	pięknych	różnic/różnych	perspektyw,	
a	także	dla	rozwoju	indywidualnych	umiejętności.	Umożliwi	to	rozwój	przyjaźni,	
wzajemnego	zrozumienia	i	krytycznego	myślenia.	Chcielibyśmy	promować	udział	
wszystkich	członków	naszych	społeczności,	nawet	tych,	którzy	do	tej	pory	nie	byli	
zaangażowani	w	takie	inicjatywy.	
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Podwątek 4.5 Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji/Podwątek 4.6 Harmonizacja 

edukacji  

 
37. Zalecamy, aby wszystkie państwa członkowskie uzgodniły i przyjęły certyfikowany 

minimalny standard kształcenia w zakresie podstawowych przedmiotów 
rozpoczynających się w szkole podstawowej. Ma to na celu zapewnienie wszystkim 
obywatelom równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, przy zapewnieniu 
sprawiedliwości i równości. 
 
 
Zalecamy to, ponieważ: 

● istnienie minimalnego standardu dałoby rodzicom, nauczycielom i uczniom 
większe zaufanie do systemów edukacji, pozostawiając jednocześnie możliwość 
inicjatywy i różnorodności.  

● Jeżeli zalecenie to zostanie wdrożone, wzmocni to i zintegruje wspólną 
tożsamość europejską wspierającą wspólne działanie, jedność i poczucie 
przynależności.  

● Wdrożenie tego zalecenia przyczyniłoby się do zacieśnienia współpracy 
i wymiany między szkołami w całej UE, co poprawiłoby stosunki między 
nauczycielami a uczniami i w znacznym stopniu ułatwiłoby realizację 
programów wymiany. 

 
 

38. Zalecamy, aby język angielski był nauczany, zgodnie ze standardem podlegającym 
certyfikacji, jako podstawowy przedmiot w szkołach podstawowych we wszystkich 
państwach członkowskich UE, aby ułatwić i wzmocnić zdolności obywateli Unii do 
skutecznej komunikacji.  
 
Zalecamy to, ponieważ: 

● Zapewniłoby to większą jedność i równość poprzez zwiększenie zdolności 
obywateli do wzajemnego komunikowania się i wspieranie silniejszej wspólnej 
tożsamości europejskiej. 

● Pozwoliłoby to na stworzenie szerszego, elastycznego i bardziej dostępnego 
rynku pracy, co dałoby obywatelom kompetencje potrzebne do pracy 
i komunikacji we wszystkich innych państwach członkowskich i zapewniłoby 
większe możliwości osobiste i zawodowe. 

● Moglibyśmy dysponować wspólnym europejskim językiem w bardzo krótkim 
czasie, gdyby zalecenie zostało wdrożone. 

● Stosowanie wspólnego języka przyspiesza wymianę informacji, co byłoby 
korzystne dla współpracy, wspólnego reagowania na kryzysy, pomocy 
humanitarnej i zbliżenia Europy i Europejczyków. 
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Wątek	5:	Etyczna	i	bezpieczna	transformacja	cyfrowa	
 

Podwątek 5.1 Demokracja cyfryzacji/Podwątek 5.2 Cyberbezpieczeństwo 

 
39. Zalecamy, aby UE dysponowała większymi kompetencjami w zakresie zwalczania 

nielegalnych treści i cyberprzestępczości. Zalecamy wzmocnienie zdolności 
Europolu/Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, w tym:  

● zwiększenie zasobów finansowych i kadry;  
● zapewnienie karania w podobny sposób w każdym kraju;  
● zapewnienie szybkiego i skutecznego egzekwowania przepisów. 

 
Zalecamy, aby zagwarantować wolność w internecie, zapewniając jednocześnie 
karanie dyskryminacji, nadużyć i napastowania. Popieramy pomysł utworzenia 
europejskiego organu publicznego, ponieważ nie chcemy pozostawiać regulacji 
platform internetowych wyłącznie przedsiębiorstwom prywatnym. Platformy 
internetowe muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za rozpowszechniane treści, ale 
chcemy mieć pewność, że ich interesy nie będą stawiane na pierwszym miejscu. 
Regulacja treści i ściganie winnych muszą być skuteczne i szybkie, tak aby miały 
również skutek odstraszający wobec przestępców. 
  
 

40. Zalecamy, aby UE inwestowała w wysokiej jakości i innowacyjne infrastruktury 
cyfrowe (takie jak wdrażana w Europie sieć 5G), aby zapewnić autonomię Europy 
i zapobiec zależności od innych krajów lub przedsiębiorstw prywatnych. UE 
powinna również rozważyć inwestycje w słabo rozwiniętych regionach UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ infrastruktura cyfrowa odgrywa kluczową rolę w gospodarce 
europejskiej i ułatwia codzienne życie w Europie. Europa potrzebuje zatem wysokiej 
jakości infrastruktury cyfrowej. Jeżeli Europa jest zależna od innych, może być 
podatna na negatywne wpływy ze strony przedsiębiorstw prywatnych lub obcych 
krajów. Europa powinna zatem inwestować w infrastrukturę cyfrową, aby zwiększyć 
swoją autonomię. Ważne jest również zapewnienie włączenia cyfrowego poprzez 
dopilnowanie, by regiony słabiej rozwinięte cyfrowo otrzymywały inwestycje.  
  
 

41. Zalecamy, aby UE propagowała w europejskich szkołach edukację na temat 
fałszywych informacji, dezinformacji i bezpieczeństwa w internecie. Powinna ona 
opierać się na przykładach najlepszych praktyk z całej UE. UE powinna ustanowić 
podmiot specjalnie w celu promowania tych prac i wydawania zaleceń dla 
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systemów edukacji. Powinna również promować kształcenie pozaformalne, a także 
innowacyjne i kreatywne techniki nauczania (np. gry partycypacyjne). 
 
Zalecamy to, ponieważ wprowadzenie w szkole lekcji na temat 
bezpieczeństwa w internecie i umiejętności cyfrowych (postępowanie z oszustwami 
internetowymi, fałszywymi informacjami itp.) ma duże znaczenie dla zapewnienia 
wszystkim narzędzi ochrony przed zagrożeniami online. Ważne jest, aby skupić się na 
młodszym pokoleniu, ponieważ jest ono bardzo narażone na zagrożenia w internecie. 
Szkoły mogą również komunikować się z rodzicami, aby promować dobre praktyki. 
Lekcje te mogą opierać się na przykładach najlepszych praktyk w całej Europie (np. 
w Finlandii), a jednocześnie mogą być dostosowywane do potrzeb każdego kraju. 
 
 
Podwątek 5.3 Ochrona danych 

 

42. Zalecamy dalsze ograniczenie wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem 
przez duże firmy obsługujące dane poprzez lepsze egzekwowanie ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych i stworzenie bardziej znormalizowanych 
mechanizmów w całej UE oraz zapewnienie, aby przedsiębiorstwa spoza Europy 
prowadzące działalność w UE również przestrzegały tego rozporządzenia. Poprawa 
jego egzekwowania powinna obejmować jasne i krótkie wyjaśnienie warunków 
stosowania, aby uniknąć niejasności, zapewnienie więcej informacji na temat tego, 
w jaki sposób i przez kogo dane będą wykorzystywane, unikanie domyślnej zgody 
na ponowne wykorzystywanie i odsprzedaż danych. Wspomniana poprawa 
egzekwowania tego rozporządzenia powinna zapewnić trwałe usuwanie danych na 
wniosek obywatela. Powinna również wzmocnić egzekwowanie spójnego 
przestrzegania przepisów w zakresie profilowania osób w oparciu o ich aktywność 
w internecie. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywna proporcjonalna do 
obrotów przedsiębiorstwa lub ograniczenie działalności przedsiębiorstwa. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie istnieje bardzo ograniczona przejrzystość tego, 
jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i komu są 
sprzedawane. Musimy jeszcze bardziej ograniczyć nadużywanie władzy przez duże 
firmy obsługujące dane i zadbać o to, by obywatele wyrażali świadomą zgodę na 
przetwarzanie danych. 
  
 

43. Zalecamy utworzenie niezależnej ogólnoeuropejskiej agencji, która musiałaby jasno 
zdefiniować inwazyjne zachowania (np. spam) oraz opracować wytyczne 
i mechanizmy dotyczące tego, w jaki sposób obywatele mogą zrezygnować 
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z wykorzystania swoich danych i je wycofać, zwłaszcza w odniesieniu do stron 
trzecich. Agencja musi posiadać mandat w zakresie identyfikowania oszustów 
i organizacji nieprzestrzegających przepisów oraz nakładania na nie sankcji. 
Powinna pracować nad zapewnieniem przestrzegania przepisów UE przez podmioty 
spoza Unii działające na jej terenie. Byłaby ona finansowana przez instytucje UE 
i składałby się z mieszanej rady niezależnych organów (tj. ekspertów 
z uniwersytetów i podmiotów reprezentujących specjalistów). Powinna mieć 
rotacyjną prezydencję. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywnę proporcjonalną 
do obrotów przedsiębiorstw lub ograniczenie działalności przedsiębiorstw. 
 
Zalecamy to, ponieważ nie istnieje centralna agencja posiadająca silny mandat, która 
mogłaby pomóc obywatelom, zwłaszcza w przypadku, gdy mają oni problem 
i potrzebują pomocy, doradztwa lub wsparcia. Nie istnieją jasne i wiążące przepisy, 
których przedsiębiorstwa powinny przestrzegać, a sankcje albo nie są egzekwowane, 
albo są nieistotne dla przedsiębiorstw.  
 
 

44. Zalecamy utworzenie unijnego systemu certyfikacji, który w przejrzysty sposób 
odzwierciedlałby zgodność z RODO (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) 
i zapewniałby, by informacje na temat ochrony danych były prezentowane 
w przystępny, jasny i prosty sposób. Certyfikat ten byłby obowiązkowy i widoczny 
na stronach internetowych i platformach. Certyfikat ten powinien być wydawany 
przez niezależny podmiot certyfikujący na szczeblu europejskim, ewentualnie 
istniejący lub specjalnie utworzony, który nie jest powiązany z rządami krajowymi 
ani z sektorem prywatnym. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie brak jest przejrzystości tego, w jakim stopniu dane są 
chronione przez każde przedsiębiorstwo, a użytkownicy/klienci nie mogą dokonywać 
świadomych wyborów. 
  
 

45. Zalecamy lepsze wyjaśnienie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
i poprawę komunikacji na jego temat poprzez stworzenie standardowego tekstu 
dotyczącego zgodności, który posługuje się prostym i jasnym językiem zrozumiałym 
dla wszystkich. Tekst ten powinien zawierać główne przesłanie lub podstawowe 
zasady. Proces udzielania zgody powinien być bardziej wizualny (tj. podobnie jak 
aplikacja, która prosi o wyraźną zgodę na dostęp do telefonu). Powinna mu 
towarzyszyć kampania informacyjna (w tym w telewizji). Należy konsekwentnie 
zapewniać obowiązkowe kursy (przynajmniej osobom pracującym z danymi) oraz 
doradzać osobom potrzebującym pomocy. 
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Zalecamy to, ponieważ obecnie brzmienie RODO jest zbyt niejasne i techniczne, ilość 
informacji jest przytłaczająca i nie jest ona dostępna dla wszystkich. Informowanie 
o RODO również nie przebiega podobnie w różnych krajach i często wyklucza różne 
grupy osób, głównie osoby starsze i niebędące cyfrowymi tubylcami. 
 
Podwątek 5.4 Zdrowa transformacja cyfrowa 

 

46. Zalecamy, aby UE zajęła się problemem fałszywych informacji za pomocą dwóch 
środków: 

● przepisów umożliwiających przedsiębiorstwom z branży mediów 
społecznościowych wdrażanie algorytmów uczenia maszynowego, które 
mogą określać wiarygodność informacji w mediach społecznościowych 
i nowych mediach, zapewniając użytkownikom źródła zweryfikowanych 
informacji. Zalecamy, aby algorytmy były kontrolowane przez ekspertów 
w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania; 

● wdrożenia platformy cyfrowej, która ocenia informacje z tradycyjnych 
mediów (np. telewizja, prasa drukowana, radio) niezależnie od interesów 
politycznych i gospodarczych, a także informuje obywateli o jakości 
wiadomości bez stosowania jakiejkolwiek cenzury. Platforma powinna być 
otwarta na kontrolę publiczną i spełniać najwyższe standardy przejrzystości, 
a UE powinna zapewnić, aby przeznaczone na ten cel środki finansowe były 
wykorzystywane do zamierzonych celów. 
 

Zalecamy to, ponieważ należy zająć się różnymi rodzajami mediów i uważamy, że 
sankcje lub usuwanie treści mogą prowadzić do cenzury i naruszać wolność 
wypowiedzi i wolność prasy. Zalecamy, aby eksperci kontrolowali i monitorowali 
prawidłowe funkcjonowanie algorytmu, aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. 
Ponadto zalecamy, aby platforma była apolityczna i niezależna w celu zapewnienia 
przejrzystości i wolności wypowiedzi. Ponadto, ponieważ całkowite usunięcie 
fałszywych informacji jest niemożliwe, udostępnienie tych narzędzi obywatelom 
pomoże zmniejszyć oddziaływanie takich informacji w Europie. 
 
 

47. Zalecamy, aby UE wdrożyła różne działania, by zapewnić zdrowe korzystanie 
z internetu: 

● Przede wszystkim UE musi zająć się problemem braku infrastruktury 
i urządzeń uniemożliwiających obywatelom dostęp do internetu.  

● Zalecamy również, by UE zachęcała państwa członkowskie do prowadzenia 
szkoleń dla wszystkich grup wiekowych na temat internetu i związanych z nim 
zagrożeń. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie w szkołach zajęć dla 
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dzieci i młodzieży oraz stworzenie różnych programów i programów 
nauczania umożliwiających dotarcie do dorosłych i starszych obywateli. 
O treści tych zajęć powinna decydować grupa niezależnych ekspertów na 
szczeblu europejskim.  

● Ponadto domagamy się, aby UE wprowadziła wszelkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia, aby cyfryzacja społeczeństwa nie wykluczyła osób 
starszych, zapewniając dostęp do podstawowych usług również poza 
internetem.  

● UE powinna zadbać o to, by specjalne środki finansowe były wykorzystywane 
przez państwa członkowskie do zamierzonych celów. 

 
Zalecamy to, ponieważ w niektórych miejscach w Europie brakuje infrastruktury 
i sprzętu (np. urządzeń), a przed rozpoczęciem edukacji obywateli należy zapewnić 
połączenie, gdyż jak wiadomo istnieją pewne regiony i profile, które mają 
ograniczenia w dostępie do internetu. Zalecamy zajęcia, które pomogą dzieciom 
w uzyskiwaniu umiejętności cyfrowych, wprowadzenie innych programów 
pomagających starszym pokoleniom w tej transformacji cyfrowej oraz wprowadzenie 
niezbędnych środków, aby zapewnić, by transformacja cyfrowa nie ograniczała praw 
osób starszych. 
  
 

48. Zalecamy, aby Unia Europejska promowała edukację obywateli w każdym państwie 
członkowskim w celu poprawy krytycznego myślenia, sceptycyzmu i weryfikacji 
faktów, aby uczyć, jak niezależnie oceniać, czy dana informacja jest godna zaufania 
czy też nie. Powinno to być realizowane w ramach kształcenia podstawowego 
w formie specjalnej lekcji. Powinna być ona również oferowana w innych miejscach 
publicznych obywatelom w każdym wieku, którzy chcą skorzystać z tego szkolenia. 
UE powinna zadbać o to, by specjalne środki finansowe były wykorzystywane przez 
państwa członkowskie do zamierzonych celów. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że niemożliwe jest całkowite usunięcie fałszywych 
informacji, a zatem szkolenie to pomoże obywatelom w ich samodzielnym 
rozpoznawaniu. W ten sposób wpływ fałszywych informacji na społeczeństwo i na 
samych obywateli zostanie ograniczony. Dałoby to również osobom więcej autonomii 
i uniezależniło od instytucji w pozyskiwaniu wiarygodnych informacji.  
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Załącznik: INNE ZALECENIA, KTÓRE ZOSTAŁY ROZPATRZONE PRZEZ PANEL, ALE NIE 
ZOSTAŁY PRZYJĘTE 
 
Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 
 
Podwątek 3.2 Równe prawa 
	
Zalecamy, by UE stworzyła mechanizm zapewniający monitorowanie i egzekwowanie praw 
mniejszości (np. portal lub biuro umożliwiające obywatelom składanie skarg).  
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że każda osoba może wyrazić swoją opinię i ma prawo do 
poszukiwania i otrzymywania pomocy. Takie biuro jest niezbędne w celu zmniejszenia napięcia 
między mniejszościami a większością. 
 
Podwątek 3.3 Sprawiedliwość/Podwątek 3.4 Dostęp do sportu 
 
Zalecamy, aby UE zwiększyła wiedzę na temat aktywności fizycznej poprzez dawanie przykładu 
przez osoby publiczne (np. wydarzenia Parlamentu powinny obejmować pewną formę aktywności 
fizycznej lub trwającej kilka sekund pozy, np. rozciąganie się, spacerowanie podczas rozmowy czy 
podskoki). 
 
Zalecamy	to,	ponieważ	zaangażowanie	osób	publicznych	w	aktywność	fizyczną	przyczyni	się	
do	zwiększenia	świadomości	na	ten	temat.	
 
Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 
 
Podwątek 5.3 Ochrona danych 
 
Zalecamy utworzenie identyfikatora strony internetowej, który będzie służył do przechowywania 
danych osobowych i danych szczególnie chronionych, ale będzie dostępny wyłącznie dla władz 
i policji. Platformy internetowe i sprzedawcy będą posługiwać się kodem internetowym 
powiązanym z identyfikatorem strony internetowej oraz danymi, które są istotne dla danej 
działalności. Domyślne ustawienia udostępniania danych za pomocą tego identyfikatora powinny 
wskazywać na brak zgody. Dane powinny być przekazywane wyłącznie stronom bezpośrednio 
zaangażowanym, a nie stronie trzeciej. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej, obywatel 
powinien mieć możliwość łatwego ich wycofania. Dane powinny być dostępne jedynie przez 
ograniczony czas lub podczas trwania konkretnej transakcji. Zezwolenie na wykorzystywanie 
danych powinno zawierać datę wygaśnięcia lub jasne określenie, jakie działania przedsiębiorstwo 
może podjąć z wykorzystaniem tych danych. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie przedsiębiorstwa mogą gromadzić wszystkie dane, w tym dane 
osobowe i wrażliwe, i mogą je wykorzystywać do wielu celów bez ujawniania, w jaki dokładnie 
sposób i dlaczego. W ten sposób podmioty uzyskują więcej informacji, niż faktycznie potrzebują, aby 
świadczyć nam usługi, a następnie mogą odsprzedać lub ponownie wykorzystać dane bez naszej 
zgody. Jednocześnie proponowane zalecenie zagwarantuje odpowiedzialność użytkowników 
internetu, zapewniając przy tym ich względną anonimowość.  
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Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy 
 

Drugi europejski panel obywatelski: „Demokracja 
europejska / Wartości i prawa, praworządność 
i bezpieczeństwo” 
 

Zalecenia  
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
Drugi europejski panel obywatelski: 

„Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo”  
 

 
ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA ZGROMADZENIU 
PLENARNEMU) 
 
Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja  
 
Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci  
 
1. Zalecamy, aby UE określiła kryteria dotyczące niedyskryminacji na rynku pracy 
(progi dotyczące młodzieży, osób starszych, kobiet, mniejszości). Jeżeli 
przedsiębiorstwa spełnią kryteria, otrzymają dotacje lub ulgi podatkowe. 
Zalecamy uświadomienie pracowników o istnieniu: 

● instytucji międzynarodowych i krajowych (np. związków zawodowych), 
● mechanizmów zapewniających przestrzeganie przez przedsiębiorstwa 

obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji w miejscu pracy, 
● programów kwalifikacji dla grup społecznych dyskryminowanych na rynku 

pracy (młodzieży, osób starszych, kobiet, mniejszości).  
 
Zalecamy przyjęcie dwustopniowych przepisów UE. Po pierwsze, należy udzielać 
dotacji na zatrudnianie pracowników niektórych kategorii podatnych na 
dyskryminację. Po drugie, przepisy te powinny określać minimalny okres, na jaki 
pracodawcy muszą zatrudniać osoby z takich grup. 
 
Wynika to z faktu, że UE jest odpowiedzialna za utrzymanie równowagi między 
interesami wolnego rynku a ochroną grup szczególnie wrażliwych. Równowagę tę 
należy zapisać w prawie. Przedsiębiorstwa potrzebują różnorodnych grup, ponieważ 
zapewniają one zróżnicowane kwalifikacje. Dotacje stanowią dodatkową zachętę dla 
przedsiębiorstw. 
 
2. Zalecamy, aby UE wprowadziła program zachęt ułatwiający tworzenie 
przystępnych cenowo przedszkoli i placów zabaw w dużych i małych 
przedsiębiorstwach. Mniejsze firmy mogą tworzyć takie obiekty wspólnie, by 
łatwiej uzyskać na nie dotacje.  
Zalecamy, aby UE zmuszała przedsiębiorstwa do tworzenia przedszkoli 
proporcjonalnie do liczby pracowników.  
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Zalecamy to, ponieważ łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym poprawia 
wyniki w pracy, zmniejsza bezrobocie i zapewnia rodzicom, zwłaszcza kobietom, 
możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Z uwagi na wymiar społeczny 
proponowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo dzieci i zmniejsza obawy 
rodziców. 
 
Poddziedzina 1.3 Ochrona praw człowieka, przyrody i zwierząt  
 
3. Zalecamy zmianę dyrektywy 98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt 
hodowlanych dla dobra zwierząt i zrównoważoności w rolnictwie. Należy określić 
bardziej szczegółowe kryteria minimalne. Powinny być one konkretne, wymierne 
i wymagane w konkretnych terminach. Kryteria minimalne powinny przyczynić się 
do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt oraz do przejścia na 
zrównoważenie klimatyczne i środowiskowe oraz rolnictwo ekologiczne. 
 
Jako obywatele uważamy, że w UE potrzebne są surowsze i zharmonizowane 
minimalne standardy hodowli zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja 
może spowodować problemy w niektórych sektorach rolnictwa, które otrzymują 
dotacje, oraz w tych, które przechodzą na ekologiczne i zrównoważone rolnictwo. 
Mimo to trzeba dopilnować, by do tej transformacji faktycznie doszło. 
 
4. Zalecamy, aby w celu promowania w Europie i na całym świecie rolnictwa, które 
będzie bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu, opodatkować wszystkie 
szkodliwe emisje, pestycydy, ekstremalne zużycie wody itp., odpowiednio do ich 
wpływu na środowisko. Nałożenie ceł na wszystkie towary rolne przywożone do UE 
musi spowodować wyeliminowanie przewagi konkurencyjnej państw trzecich, 
które nie spełniają tych samych norm co UE. W celu promowania rolnictwa 
przyjaznego zwierzętom zalecamy opodatkowanie emisji powodowanych przez 
transport zwierząt na duże odległości. 
 
Uważamy, że taki system sprzyjałby przejściu na rolnictwo przyjazne dla klimatu 
i środowiska. 
 
5. W związku z licznymi fałszywymi informacjami zalecamy promowanie bardziej 
niezależnych, obiektywnych i wyważonych relacji medialnych. W tym celu należy: 
1) opracować unijną dyrektywę w sprawie minimalnych norm niezależności 
mediów i 2) promować na szczeblu UE rozwój kompetencji medialnych każdego 
obywatela. 
 
UE musi opracować dyrektywę zapewniającą niezależność mediów i wolność słowa. 
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6. Zalecamy zaprzestanie dotowania masowej produkcji rolnej, jeżeli nie przyczynia 
się ono do przejścia na rolnictwo przyjazne dla klimatu, zrównoważone 
środowiskowo i ekologiczne. Zamiast tego zalecamy przekierowanie dotacji na 
wspieranie zrównoważonej transformacji. 
 
Zamiast dotować masową hodowlę rolną należy przekierować dotacje na 
gospodarstwa, które rozpoczęły już transformację w kierunku spełnienia nowych 
minimalnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt. 
 
Poddziedzina 1.4 Prawo do prywatności  
 
7. Zalecamy, aby podmioty przetwarzające dane osobowe musiały otrzymać licencję 
unijną. Podmioty te powinny też podlegać co rok niezależnemu audytowi 
zewnętrznemu w zakresie ochrony danych. Podmioty te należy karać za naruszenia 
ochrony danych proporcjonalnie do ich rocznego obrotu surowiej niż na mocy 
obecnego rozporządzenia.  Licencję należy cofnąć po dwóch kolejnych naruszeniach 
albo natychmiast po jednym poważnym naruszeniu.  
 
Zalecamy to wszystko, ponieważ obecne przepisy (RODO) są niewystarczające. Aby 
mieć pewność, że podmioty te nie naruszają zasady ochrony danych i prawo do 
prywatności, należy usprawnić ich monitorowanie i system sankcji. 
 
8. Zalecamy wzmocnienie kompetencji UE w zakresie: 1) edukacji o ochronie 
danych; 2) zwiększania świadomości ochrony danych oraz 3) ochrony danych 
osobowych małoletnich. Zalecamy wprowadzenie w RODO jaśniejszych 
i surowszych przepisów dotyczących przetwarzania danych małoletnich, w tym 
zasad udzielania zgody, weryfikacji wieku i kontroli sprawowanej przez opiekunów 
prawnych. Zalecamy również wprowadzenie w RODO specjalnej kategorii danych 
wrażliwych dotyczących małoletnich (np. rejestr karny, informacje zdrowotne, 
nagość), aby chronić małoletnich przed wszelkimi formami nadużyć i dyskryminacji.  
 
Zalecenie to jest potrzebne, ponieważ małoletni są szczególnie narażeni na 
naruszenia zasad ochrony danych i prywatności, a obecnie obywatele, zwłaszcza 
małoletni, nauczyciele i opiekunowie prawni, nie mają wystarczającej wiedzy 
o ochronie danych. Muszą się oni nauczyć, jak korzystać z usług związanych z danymi 
online i offline oraz jak chronić prawa dzieci do prywatności. Ponadto opiekunowie 
prawni często mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dzieci bez pełnej 
świadomości lub wiedzy, a dzieci mogą sfałszować zgodę rodziców. Zalecenie to jest 
potrzebne również z tego powodu, że nie ma odpowiedniej ogólnounijnej kampanii 
uświadamiającej kwestie ochrony danych, skierowanej konkretnie do małoletnich, 
opiekunów prawnych i nauczycieli, mimo że kampania taka byłaby bardzo ważna.  
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9. Zalecamy znormalizowanie polityki ochrony prywatności oraz wprowadzenie 
zrozumiałych, zwięzłych i przyjaznych dla użytkownika formularzy zgody, z których 
jasno wynika, jakie dane muszą, a jakie mogą zostać przetworzone. Zalecamy, aby 
wycofanie zgody było łatwe, szybkie i trwałe. Zalecamy, aby w przypadku braku 
zgody na opcjonalne przetwarzanie danych podmiot nie mógł ograniczyć swoich 
usług ponad to, co jest konieczne.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecne przepisy UE nie są wystarczająco precyzyjne, 
wycofanie zgody trwa długo, jest tymczasowe i złożone, a podmioty nie są 
zainteresowane oferowaniem usług osobom, które domagają się ochrony swoich 
danych. 
 
Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności  
 
Poddziedzina 2.1 Ochrona praworządności  
 
10. Zalecamy zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości 
(2020/2092 z 16 grudnia 2020 r.), tak aby miało ono zastosowanie do wszystkich 
naruszeń praworządności, a nie tylko do naruszeń mających wpływ na budżet UE.  
 
Rozporządzenie w sprawie warunkowości umożliwia zawieszenie funduszy UE dla 
państw członkowskich naruszających zasady praworządności. W obecnej postaci ma 
ono jednak zastosowanie wyłącznie do naruszeń, które mają lub mogą mieć wpływ 
na budżet UE. Ponadto rozporządzenie w sprawie warunkowości w obecnym 
brzmieniu stoi raczej na straży budżetu UE i jej instytucji, a nie interesów obywateli 
zainteresowanych państw członkowskich. Dlatego zalecamy zmianę obecnego tekstu 
rozporządzenia, tak aby obejmowało ono wszystkie naruszenia praworządności.  
 
11. Zalecamy, by co roku po opublikowaniu przez Komisję rocznego sprawozdania 
na temat praworządności (w ramach mechanizmu monitorowania przestrzegania 
praworządności przez państwa członkowskie) UE organizowała konferencję 
poświęconą praworządności. Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
wysyłania na konferencję delegacji krajowych o składzie zróżnicowanym pod 
względem społecznym, zarówno obywateli, jak i urzędników.  
 
Konferencja ta sprzyjałaby dialogowi o praworządności między obywatelami UE, 
a także dialogowi między obywatelami a ekspertami sporządzającymi roczne 
sprawozdania na temat praworządności. Wierzymy, że w atmosferze wzajemnego 
uznania i wymiany poglądów uczestnicy mogą powrócić do swoich krajów bogatsi 
o nowe pomysły i wiedzę o najlepszych praktykach. Ponadto konferencja 
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przyczyniłaby się do lepszego poznania i zrozumienia zasady praworządności oraz 
procesu opracowywania rocznego sprawozdania na temat praworządności 
i przedstawionych w nim ustaleń. Przyciągnęłoby to również uwagę mediów, 
a obywatelom umożliwiłoby dzielenie się doświadczeniami i porównywanie ich 
z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu.  
 
Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media 
i dezinformacja  
 
12. Zalecamy, aby UE bardziej rygorystycznie egzekwowała reguły 
konkurencji w sektorze mediów w celu skutecznej ochrony pluralizmu mediów we 
wszystkich państwach członkowskich. UE powinna zapobiegać powstawaniu 
wielkich monopoli medialnych i upolitycznieniu procesu powoływania członków 
zarządów mediów. Zalecamy również, aby przyszły unijny akt o wolności mediów 
zawierał przepisy uniemożliwiające politykom posiadanie udziałów w mediach 
i wywieranie silnego wpływu na przekazywane w nich treści.  
 
Zalecamy to, ponieważ egzekwowanie unijnych reguł konkurencji sprzyja 
pluralizmowi mediów, dzięki czemu obywatele mają wybór. Komisja pracuje obecnie 
nad aktem o wolności mediów mającym zapewnić integralność unijnego rynku 
medialnego. W akcie tym należy zapisać również, że politycy nie powinni być 
właścicielami mediów ani mieć na nie wpływu. 
 
Poddziedzina 2.3 Bezpieczeństwo 
 
13. Zalecamy, aby instytucje UE odgrywały większą rolę i korzystały przy tym 
z wszystkich dostępnych narzędzi, w tym z usług krajowych ośrodków 
cyberbezpieczeństwa i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), 
aby chronić osoby, organizacje i instytucje przed nowymi zagrożeniami 
wynikającymi z naruszania cyberbezpieczeństwa i wykorzystywania sztucznej 
inteligencji do celów przestępczych. Ponadto zalecamy, aby wytyczne UE i jej 
agencji były prawidłowo wdrażane i rozpowszechniane we wszystkich państwach 
członkowskich.  
 
Zalecamy to, ponieważ obywatele czują się bezradni i nie są świadomi działań 
podejmowanych przez Unię Europejską w walce z tymi zagrożeniami. Zalecamy to, 
ponieważ zagrożenia te dają poważne powody do zaniepokojenia o bezpieczeństwo 
narodowe i europejskie. Zalecamy to, ponieważ Europa powinna być prawdziwym 
liderem innowacji w tej dziedzinie. 
 
14. Zalecamy, aby w odniesieniu do państw trzecich Unia Europejska najpierw 
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umocniła wspólne wartości demokratyczne we własnych granicach. Zalecamy, aby 
dopiero po osiągnięciu tego celu Unia Europejska dążyła – przez dyplomację i dialog 
– do bycia ambasadorem naszego modelu demokratycznego w krajach, które są 
gotowe i chętne do jego wdrożenia. 
 
Zalecamy to, ponieważ zanim spojrzymy na zewnątrz, musimy spojrzeć do wewnątrz, 
ponieważ Europa może i powinna wspierać państwa członkowskie we wzmacnianiu 
demokracji, a także ponieważ dając przykład państwom trzecim i wspierając ich 
wysiłki na rzecz demokracji, chronimy siebie samych. 
 
 
Dziedzina 3: Reforma UE  
 
Poddziedzina 3.1 Reforma instytucjonalna  
 
15. Zalecamy zmianę nazw instytucji UE, aby jasno wskazywały na ich funkcje. Na 
przykład Rada Unii Europejskiej mogłaby nosić nazwę Senat Unii Europejskiej, 
a Komisja Europejska – Komisja Wykonawcza Unii Europejskiej.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie obywatelom trudno jest zrozumieć role i funkcje 
każdej instytucji Unii Europejskiej. Ich nazwy nie odzwierciedlają ich funkcji. Nie 
można oczekiwać, że obywatele będą w stanie rozróżnić Radę Unii Europejskiej, Radę 
Europejską i Radę Europy. Należy unikać powtarzania tych samych członów nazw.  
 
16. Zalecamy przyjęcie prawa wyborczego Parlamentu Europejskiego, w którym 
ujednolicono by wymogi dotyczące wyborów (wiek uprawniający do głosowania, 
termin wyborów, okręgi wyborcze, kandydaci, partie polityczne i ich finansowanie). 
Obywatele europejscy powinni mieć prawo do głosowania na różne partie na 
szczeblu Unii Europejskiej, w których skład wchodzą kandydaci z różnych państw 
członkowskich. W dostatecznie długim okresie przejściowym obywatele mogliby 
nadal głosować zarówno na partie krajowe, jak i międzynarodowe.  
 
Zalecamy to, ponieważ Unia Europejska musi budować poczucie jedności, które 
można osiągnąć dzięki prawdziwie jednolitym wyborom do Parlamentu 
Europejskiego. Takie wspólne wybory wiązałyby się z rozliczalnością posłów do 
Parlamentu Europejskiego, a w kampanii wyborczej dominowałyby wspólne tematy 
europejskie.  
 
Poddziedzina 3.2 Proces decyzyjny  
 
17. Zalecamy stworzenie platformy internetowej, na której obywatele będą mogli 
znaleźć zweryfikowane informacje lub poprosić o takie informacje. Platforma taka 
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powinna być wyraźnie powiązana z instytucjami UE, zorganizowana według 
tematów i łatwo dostępna (np. powiązana z infolinią telefoniczną). Obywatele 
powinni móc zadawać ważne pytania ekspertom (np. naukowcom, dziennikarzom) 
i uzyskiwać oparte na faktach odpowiedzi ze wskazaniem źródła. 
 
Swobodny dostęp do rzetelnych informacji stanowi wielką wartość dla naszego 
społeczeństwa, ponieważ dzięki temu obywatele są dobrze poinformowani 
i chronieni przed nieprawdziwymi informacjami i dezinformacją. Potrzebujemy 
wiarygodnego i niezależnego źródła informacji, wolnego od wpływów politycznych, 
gospodarczych i krajowych. Ponadto dzięki takiej platformie może powstać most (tj. 
bezpośrednia więź) między obywatelami a UE. 
 
18. Zalecamy, aby w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzać ogólnounijne 
referendum w sprawach niezwykle ważnych dla wszystkich obywateli europejskich. 
Referendum powinien inicjować Parlament Europejski i powinno ono być prawnie 
wiążące.  
 
Obywatele UE powinni mieć bardziej bezpośredni wpływ na ważne decyzje 
w sprawach ogólnounijnych. Referenda powinny jednak odbywać się jedynie 
w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ koszty ich regularnego przeprowadzania 
byłyby zbyt wysokie. Zdajemy sobie sprawę, że zalecenie to może wymagać zmiany 
traktatów i dostosowania konstytucji krajowych. 
 
19. Zalecamy stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej, na której obywatele 
będą mogli głosować online w wyborach i ankietach. Obywatele powinni mieć 
możliwość uzasadnienia swojego wyboru w głosowaniu nad ważnymi kwestiami 
i wnioskami ustawodawczymi instytucji europejskich. Taka platforma powinna być 
bezpieczna, rozpropagowana i powszechnie dostępna dla każdego obywatela. 
 
Celem tej platformy jest zwiększenie udziału obywateli w polityce europejskiej oraz 
ułatwienie im dostępu do konsultacji i głosowania. Istniejące narzędzia i procesy nie 
są wystarczająco rozpropagowane, dlatego potrzebujemy nowego narzędzia, 
w którym te różne funkcje zostałyby zintegrowane. Większe uczestnictwo prowadzi 
do lepszych decyzji, większego zaufania obywateli europejskich i do ogólnej poprawy 
funkcjonowania Unii Europejskiej. 
 
20. Zalecamy analizę systemów głosowania w instytucjach UE i skoncentrowanie się 
na kwestii jednomyślności. Głosy należy ważyć sprawiedliwie, tak aby chronić 
interesy małych krajów.  
 
Wymóg jednomyślności w głosowaniu stanowi poważne wyzwanie dla procesu 
decyzyjnego w UE. Ze względu na dużą liczbę państw członkowskich bardzo trudno 
jest osiągnąć porozumienie. Rozwiązanie kwestii jednomyślności może wymagać 
zmian w traktatach. 
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Poddziedzina 3.3 Bliższa integracja  
 
21. Zalecamy, aby UE czyniła inwestycje publiczne, które prowadzą do tworzenia 
odpowiednich miejsc pracy oraz do poprawy i ujednolicenia jakości życia w całej UE, 
między państwami członkowskimi oraz w państwach członkowskich (tj. na szczeblu 
regionalnym). Trzeba zapewnić nadzór nad realizacją inwestycji publicznych, ich 
przejrzystość i skuteczne informowanie o nich obywateli, którzy powinni móc 
śledzić cały proces inwestycji. Inwestycje w jakość życia obejmują edukację, 
zdrowie, mieszkalnictwo, infrastrukturę fizyczną, opiekę nad osobami starszymi 
i osobami z niepełnosprawnością oraz uwzględniają potrzeby każdego państwa 
członkowskiego. Dodatkowe inwestycje powinny sprzyjać zapewnieniu stosownej 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić zdrowy styl 
życia.  
 
Zalecamy to, ponieważ ujednolicenie poziomu życia we wszystkich państwach 
członkowskich przyspieszy postęp gospodarczy w całej UE, co doprowadzi do 
unifikacji UE. Jest to jeden z podstawowych wskaźników dalszej integracji UE. Chociaż 
niektóre z tych mechanizmów już funkcjonują, uważamy, że nadal istnieje pole do 
poprawy. 
 
22. Zalecamy, aby dla wszystkich państw członkowskich ustanowić w oparciu 
o zestaw wskaźników dotyczących gospodarki i jakości życia wspólną podstawę 
zapewniającą wszystkim takie same możliwości i taką samą pozycję wyjściową na 
drodze do osiągnięcia wspólnej struktury gospodarczej. Ważne jest, aby instytucje, 
na podstawie zaleceń ekspertów, określiły jasny i realistyczny harmonogram 
tworzenia takiej wspólnej podstawy. Z ekspertami należy konsultować się też na 
temat tego, jak powinna wyglądać taka wspólna struktura gospodarcza. Ważne jest 
również, aby eksperci pomagali w dalszych pracach nad wskaźnikami określającymi 
wspólną podstawę. 
 
Zalecamy to, ponieważ jeśli UE będzie sprawiedliwa, będziemy mieli bardziej 
zjednoczoną Europę. Z kolei sprawiedliwość możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy 
stworzymy wszystkim w UE równe szanse i wspólną podstawę. Wspólną strukturę 
gospodarczą można osiągnąć dopiero po ustanowieniu wspólnej podstawy. 
 
23. Zalecamy opodatkowanie dużych korporacji i ich dochodów oraz 
wykorzystywanie zysków z tych podatków na inwestycje publiczne, inwestycje 
w edukację i rozwój każdego kraju (badania i rozwój, stypendia – Erasmus itp.). 
Trzeba też zlikwidować raje podatkowe w UE.  
 
Zalecamy to, ponieważ pomoże to zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania 
i tworzeniu rajów podatkowych oraz ułatwi przestrzeganie przepisów. 
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Dziedzina 4: Budowanie tożsamości europejskiej  
 
Poddziedzina 4.1 Edukacja o demokracji  
 
24. Zalecamy, aby edukacja o demokracji w Unii Europejskiej sprzyjała poprawie 
stanu wiedzy i osiągnięciu co najmniej jej minimalnego poziomu we wszystkich 
państwach członkowskich. Edukacja o demokracji powinna obejmować co najmniej 
procesy demokratyczne i ogólne informacje o UE i znaleźć się w programach 
nauczania we wszystkich państwach członkowskich UE. Ponadto należy ją 
wzbogacić szeregiem różnorodnych koncepcji, tak aby nauczanie o procesie 
demokratycznym było interesujące i dostosowane do wieku.  
 
Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ dzięki jego 
wdrożeniu życie w Unii Europejskiej będzie bardziej harmonijne i demokratyczne. Za 
tym zaleceniem przemawia to, że młodzi ludzie uczyliby się o procesach 
demokratycznych, nauka o demokracji mogłaby przyczynić się do ograniczenia 
populizmu i dezinformacji w debacie publicznej oraz pomóc w walce z dyskryminacją, 
a obywatele zdobywaliby wiedzę i angażowali się w demokrację w wymiarze 
wykraczającym poza samo spełnienie obowiązku głosowania w wyborach. 
 
25. Zalecamy dalsze rozwijanie, usprawnianie i udostępnianie istniejących 
i powstających technologii tłumaczeniowych, np. wykorzystujących sztuczną 
inteligencję, w celu zmniejszenia barier językowych oraz wzmocnienia wspólnej 
tożsamości i demokracji w Unii Europejskiej.  
 
Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ jego 
wdrożenie pomoże zbudować wspólną europejską tożsamość dzięki usprawnieniu 
komunikacji między obywatelami wszystkich państw członkowskich. 
 
26. Zalecamy, aby obywatelom dano łatwy dostęp do zrozumiałych, możliwych do 
zweryfikowania informacji w aplikacji na urządzenia mobilne, co zwiększy 
przejrzystość, poprawi debatę publiczną i umocni demokrację. W aplikacji tej 
można by rozpowszechniać np. informacje o przepisach, dyskusjach toczących się 
w UE, zmianach w traktatach itp.  
 
Zalecenie to oraz powody, dla których je przedstawiamy, są ważne, ponieważ jeśli 
zostanie wykonane, ułatwi komunikację w postaci bardziej świadomych dyskusji 
między obywatelami poszczególnych państw członkowskich za pośrednictwem 
aplikacji, która może pełnić wiele różnych funkcji. Aplikacja powinna być 
zaprojektowana tak, aby korzystali z niej wszyscy, a także by pobudzała 
zainteresowanie oraz zwiększała dostępność i atrakcyjność informacji technicznych. 
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Powinna być dodatkowym źródłem informacji oficjalnie zweryfikowanych 
bezpośrednio przez UE, by zwiększać zaufanie i przejrzystość debaty publicznej oraz 
pomóc tworzyć wspólną tożsamość europejską.  
 
Poddziedzina 4.2 Europejskie wartości i tożsamość  
 
27. Zalecamy, aby UE utworzyła specjalny fundusz służący do wspierania krótko- 
i długotrwałych kontaktów online i offline między obywatelami UE (programy 
wymiany, panele, spotkania), co będzie umacniać tożsamość europejską. Skład 
uczestników powinien być reprezentatywny dla społeczeństwa UE i obejmować 
grupy docelowe wskazane na podstawie różnych kryteriów: demograficznych, 
społeczno-gospodarczych i zawodowych. Należy jasno określić cele funduszu, aby 
sprzyjać powstawaniu tożsamości europejskiej, a sam fundusz należy regularnie 
oceniać.  
 
Zalecamy to, ponieważ takie kontakty pozwalają obywatelom dzielić się pomysłami, 
a dłuższe wymiany umożliwiają im zrozumienie różnych kultur i wymianę 
doświadczeń, w tym praktyk zawodowych. Potrzebny jest fundusz UE, by każdy mógł 
uczestniczyć w kontaktach, również ci, którzy na ogół nie biorą udziału. 
 
28. Zalecamy, aby UE szybko zaczęła inwestować w przeciwdziałanie dezinformacji, 
wspierając istniejące organizacje i inicjatywy, np. kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych, oraz 
podobne inicjatywy w państwach członkowskich. Przeciwdziałanie może 
obejmować weryfikację faktów, podnoszenie świadomości na temat dezinformacji, 
dostarczanie łatwo dostępnych danych statystycznych, odpowiednie karanie – 
zgodnie z przepisami – osób rozpowszechniających dezinformację oraz zwalczanie 
źródeł dezinformacji.  
 
Zalecenie to jest ważne, ponieważ informacje wprowadzające w błąd i dezinformacja, 
pochodzące z UE i spoza niej, powodują konflikty między obywatelami UE, polaryzują 
społeczeństwo, zagrażają demokracji i szkodzą gospodarce. Złożoność tematu 
wymaga znacznych zasobów ludzkich i finansowych. 
 
 
  



 

 

 135 

29. Zalecamy, aby: 1) zwiększyć częstotliwość kontaktów online i offline między UE 
a jej obywatelami (bezpośrednie pytanie obywateli o sprawy UE oraz stworzenie 
przyjaznej dla użytkownika platformy pozwalającej każdemu obywatelowi na 
interakcję z instytucjami i urzędnikami UE); 2) opracować kartę, kodeks 
postępowania lub wytyczne dla urzędników UE, które pozwolą obywatelom na 
udział w kształtowaniu polityki UE, wyrażanie opinii i uzyskiwanie informacji 
zwrotnych. Powinny istnieć różne sposoby interakcji, aby każdy obywatel mógł 
w nich uczestniczyć.  
 
Zalecamy to, ponieważ z instytucjami UE można się skontaktować na różne sposoby 
(platformy internetowe, organy przedstawicielskie), ale sposoby te są mało znane, 
nieskuteczne i nieprzejrzyste. W różnych krajach istnieją ogromne różnice 
w dostępności. Częstsze i lepsze interakcje dadzą obywatelom UE poczucie 
podmiotowości. 
 
30. Zalecamy, aby europejska tożsamość i europejskie wartości (praworządność, 
demokracja i solidarność) znalazły szczególne miejsce w procesie integracji 
migrantów. Może to obejmować tworzenie – lub wspieranie już istniejących 
(lokalnych) – programów zachęcających do kontaktów społecznych między 
migrantami a obywatelami UE albo włączanie przedsiębiorstw w programy 
wspierające integrację migrantów. Jednocześnie należy zainicjować podobne 
programy zwiększania świadomości obywateli UE na tematy związane z migracją.  
 
Zalecenie to jest ważne, ponieważ programy interakcji społecznych mogą wspierać 
migrantów w ich nowym życiu i pokazywać niemigrantom, jak wygląda codzienne 
życie migrantów. Jeżeli migranci mieszkają w gettach, nie mogą zintegrować się ze 
społeczeństwem kraju i UE. Potrzebna jest wspólna polityka, ponieważ po wjeździe 
na terytorium UE migranci mogą udać się do każdego kraju UE. Należy wspierać 
inicjatywy lokalne, ponieważ samorządy będą wykorzystywać fundusze efektywniej 
niż na szczeblu krajowym. 
 
Poddziedzina 4.3 Informowanie o UE  
 
31. Zalecamy, aby UE przekazywała obywatelom europejskim więcej informacji 
i wiadomości. Powinna wykorzystywać wszelkie niezbędne środki, a jednocześnie 
szanować wolność i niezależność mediów. Powinna dawać mediom zasoby, a także 
obszerne i wiarygodne informacje o działaniach i polityce UE. UE powinna 
zagwarantować jednolite przekazywanie informacji we wszystkich państwach 
członkowskich przez media krajowe i europejskie oraz dopilnować, by państwa 
członkowskie zachęcały nadawców publicznych i publiczne agencje informacyjne do 
relacjonowania spraw europejskich. 



 

 

 136 

 
Zalecamy to, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia i z danych Eurobarometru, 
że większość obywateli europejskich szuka informacji w mediach tradycyjnych (prasa, 
radio i telewizja), a kanały te oferują obecnie bardzo niewiele informacji o UE. Media, 
zwłaszcza publiczne, powinny wypełniać funkcje publiczne, a relacjonowanie spraw 
UE, które mają wpływ na mieszkańców Europy, ma zasadnicze znaczenie i jest 
niezbędne do wypełniania tych funkcji. Zalecamy, aby informacje o UE 
w poszczególnych państwach członkowskich były takie same, co wspierałoby 
integrację i pozwoliło uniknąć odmiennego informowania o danych sprawach 
w poszczególnych krajach. Bardziej wykonalne i tańsze byłoby skorzystanie z już 
istniejących kanałów medialnych niż tworzenie nowego kanału, a przyniosłoby ten 
sam rezultat. Już istniejące kanały mają też tę zaletę, że są już znane obywatelom. 
Żaden obywatel nie powinien musieć wybierać spośród różnych kanałów, by mieć 
dostęp do różnych treści (krajowych lub europejskich). 
 
32. Zalecamy UE, aby tworzyła i reklamowała wielojęzyczne fora internetowe 
i spotkania offline, na których obywatele mogliby rozmawiać z przedstawicielami 
UE na każdy temat, niezależnie od zasięgu geograficznego danej sprawy. Na tych 
forach internetowych i spotkaniach offline odpowiedzi na pytania powinny być 
udzielane w określonym, krótkim terminie. Wszystkie informacje o tych forach 
i spotkaniach powinny być scentralizowane na zintegrowanej oficjalnej stronie 
internetowej z różnymi funkcjami: lista najczęściej zadawanych pytań, możliwość 
dzielenia się z innymi obywatelami pomysłami, propozycjami lub obawami, 
mechanizm wskazywania pomysłów najbardziej popieranych. Dostęp do tej strony 
internetowej powinien być łatwy, nie należy używać na niej języka 
biurokratycznego. 
 
Zalecamy to, by stworzyć bezpośredni kanał komunikacji między obywatelami 
europejskimi a przedstawicielami Unii, pozwalający rozmawiać i współdziałać, dający 
obywatelom łatwy dostęp do informacji o UE i przybliżający im istniejące informacje. 
Dzięki temu UE będzie przejrzystsza i bardziej otwarta, a obywatele będą mogli dzielić 
się problemami i przemyśleniami, dostawać odpowiedzi i rozwiązania polityczne oraz 
angażować się i wymieniać poglądy i doświadczenia z innymi obywatelami. 
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33. Zalecamy instytucjom i przedstawicielom UE, aby używali bardziej dostępnego 
języka i unikali terminów biurokratycznych w komunikacji, bez szkody dla jakości 
informacji i przekazywanej wiedzy fachowej. UE powinna również dostosowywać 
informacje dostarczane obywatelom do różnych kanałów komunikacji i różnych 
profili odbiorców (np. gazety, telewizja, media społecznościowe). UE powinna 
dołożyć szczególnych starań, aby dostosować komunikację do mediów cyfrowych 
i w ten sposób lepiej docierać do ludzi młodych. 
 
Zalecamy to, ponieważ dzięki zrozumiałym informacjom UE dotrze do większej liczby 
obywateli, nie tylko tych, którzy już się angażują. Dzięki specjalnym nowym 
i nowoczesnym narzędziom skierowanym do konkretnych odbiorców obywatele będą 
lepiej rozumieć działania i politykę UE; dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która nie czuje 
się bliska UE ani przywiązana do niej.  
 
 
Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli 
 
Poddziedzina 5.1 Udział obywateli  
 
34. Zalecamy włączenie niezależnych obserwatorów obywatelskich do wszystkich 
procesów decyzyjnych UE. Powinno istnieć forum lub stały organ składający się 
z przedstawicieli definiujących się jako obywatele UE, upowszechniający istotne 
i ważne informacje wśród wszystkich obywateli UE. Współpracowaliby 
oni z pozostałymi obywatelami europejskimi w kontaktach dwukierunkowych 
(zarówno odgórnych, jak i oddolnych), co pozwoliłoby dalej rozwijać dialog między 
obywatelami a instytucjami UE. 
 
Jest oczywiste, że obywatele zasługują, by dostawać na bieżąco informacje na 
wszelkie tematy; trzeba też zadbać, by politycy nie mogli ukrywać przed obywatelami 
spraw, których woleliby im nie ujawniać. Pozwoliłoby to zasypać przepaść między 
obywatelami a wybieranymi przedstawicielami przez stworzenie nowych kanałów 
komunikacji bazującej na zaufaniu. 
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35. Zalecamy, by UE wznowiła dyskusję o konstytucji dla Europy, mając na celu 
stworzenie konstytucji na podstawie wkładu obywateli UE. Obywatele powinni móc 
głosować w sprawie wprowadzenia takiej konstytucji.  Aby uniknąć konfliktów 
z państwami członkowskimi, należy priorytetowo potraktować włączenie do tej 
konstytucji praw człowieka i wartości demokratycznych. Przy jej tworzeniu należy 
uwzględnić wcześniejsze starania, które nigdy się nie zmaterializowały w formie 
konstytucji.     
 
Konstytucja taka przyciągnęłaby młodych ludzi do polityki na szczeblu UE 
i przeciwdziałałaby rosnącemu w siłę nacjonalizmowi. Dałaby wspólną definicję 
demokracji w Europie i zapewniła jej jednakową realizację we wszystkich państwach 
członkowskich. UE ma wspólne wartości dotyczące demokracji i praw człowieka. 
Obywatele mogliby włączyć się w proces decyzyjny i bardziej identyfikować się z UE, 
gdyby uczestniczyli w jej kształtowaniu.  
 
36. Zalecamy, aby politycy wykazywali się większą odpowiedzialnością, 
reprezentując obywateli, którzy ich wybrali. Zwłaszcza młodzi ludzie są szczególnie 
wyobcowani z polityki, a kiedy są w nią włączani, nie są traktowani poważnie. 
Wyobcowanie to jest jednak powszechne, a ludzie w każdym wieku powinni być 
angażowani bardziej niż obecnie.  
 
Należy odświeżyć definicję demokracji. Musimy sobie przypomnieć, czym naprawdę 
jest demokracja. Demokracja to reprezentowanie ludzi (obywateli UE). Ponieważ 
młodzi ludzie są zmęczeni i rozczarowani politykami, których postrzegają jako elity 
niepodzielające ich poglądów. Dlatego ludzie powinni być włączani bardziej niż 
dotychczas, nowatorskimi i angażującymi metodami. System edukacji, a także media 
społecznościowe i wszelkie inne formy mediów mogłyby pełnić tę rolę w całym cyklu 
życia i we wszystkich językach. 
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Poddziedzina 5.2 Udział obywateli  
 
37. Zalecamy, aby Unię przybliżano obywatelom bardziej asertywnie, co oznacza 
zaangażowanie państw członkowskich we wspieranie udziału obywateli w UE. UE 
powinna wspierać wykorzystanie mechanizmów uczestnictwa obywateli, 
opracowując kampanie marketingowe i promocyjne. Władze krajowe i lokalne 
powinny być zobowiązane do udziału w tym procesie. UE powinna gwarantować 
skuteczność platform demokracji uczestniczącej.  
 
Zalecamy to, ponieważ dotychczasowa platforma musi być silniejsza i skuteczna: UE 
musi dostawać więcej informacji zwrotnych od obywateli, a obywatele – więcej 
informacji zwrotnych od UE. W UE nie ma wystarczającej debaty, ani między 
obywatelami, ani między rządami.  Obywatele nie składają petycji, ponieważ albo nie 
wiedzą, że mają taką możliwość, albo nie wierzą w ich skuteczność. 
 
38. Zalecamy, by UE stworzyła i wdrożyła programy szkolne przybliżające uczniom 
istniejące mechanizmy uczestnictwa w UE. Programy te należy włączyć do zajęć 
dotyczących obywatelstwa i etyki europejskiej, a ich treść powinna być 
dostosowana do wieku uczniów. Należy również opracować programy dla 
dorosłych. Obywatele powinni mieć dostęp do programów uczenia się przez całe 
życie, poszerzających wiedzę o możliwościach udziału w życiu UE.  
 
Zalecamy to, ponieważ jest to ważne dla przyszłości naszych dzieci. Obywatele chcą 
wiedzieć, jak mogą wyrażać swoje opinie. Powinni znać konkretne mechanizmy 
i wiedzieć, jak z nich korzystać, by ich głos był słyszany w UE. Jest to ważne dla 
równego włączenia wszystkich obywateli europejskich. Jako obywatele europejscy 
musimy wiedzieć, jak korzystać z naszych praw. Ponieważ jesteśmy obywatelami 
europejskimi, mamy prawo do tej wiedzy. 
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Poddziedzina 5.3 Udział obywateli  
 
39. Zalecamy, aby Unia Europejska organizowała zgromadzenia obywateli. 
Zdecydowanie zalecamy, aby wprowadzono je w prawnie wiążących 
i obowiązkowo wykonywanych przepisach ustawowych lub wykonawczych. 
Zgromadzenia obywatelskie powinny odbywać się co 12 do 18 miesięcy. Udział 
w nich nie powinien być obowiązkowy, ale powinno się do niego zachęcać, a liczba 
mandatów powinna być ograniczona. Uczestnicy muszą być wybierani losowo, 
zgodnie z kryteriami reprezentatywności; jako członkowie zgromadzenia nie mogą 
reprezentować żadnej organizacji ani być powołani ze względu na wykonywany 
zawód. W razie potrzeby członkowie zgromadzenia otrzymają wsparcie ekspertów, 
by mieli wystarczające informacje do przeprowadzenia debaty. Decyzje będą 
podejmować obywatele. UE musi zapewnić zobowiązanie polityków do realizacji 
decyzji zgromadzeń obywatelskich. Instytucje UE muszą być rozliczane, jeśli 
zignorują lub odrzucą propozycje obywateli, i muszą przedstawić powody takiej 
decyzji. 
 
Zalecamy stworzenie zgromadzeń obywatelskich, ponieważ chcemy, by obywatele 
czuli się bliżej instytucji UE i by mieli – na równi z politykami – bezpośredni wkład 
w podejmowanie decyzji, co zwiększy poczucie przynależności i bezpośrednią 
skuteczność. Chcemy też, aby partie polityczne rozliczały się przed obywatelami, 
w tym ze swoich programów wyborczych. 
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Załącznik: INNE ZALECENIA, ROZWAŻANE PRZEZ PANEL, ALE NIEPRZYJĘTE 
 
Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja  
 
Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci  
 
Zalecamy, aby UE aktywnie włączała mniejszości w kształtowanie polityki 
dotyczącej kluczowych aspektów instytucji państwowych (np. policji i organizacji 
pozarządowych). Zalecamy, aby UE powołała radę doradczą wybieraną 
bezpośrednio przez mniejszości. W skład rady powinni wchodzić głównie 
przedstawiciele mniejszości, a także organizacje pozarządowe.  Powinna odgrywać 
rolę kształcącą, prowadząc szkolenia mające uwrażliwić urzędników służby cywilnej 
na potrzeby mniejszości. Organ ten powinien mieć prawo weta w sprawach 
mniejszości. 
Zalecamy to, ponieważ głos mniejszości nie jest wystarczająco słyszalny. Powinny one 
wypowiadać się we własnym imieniu, na zasadzie samostanowienia i na 
profesjonalnym poziomie, dlatego łączymy udział reprezentantów wybieranych 
w głosowaniu z udziałem specjalistów. 
 
Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności  
 
Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media 
i dezinformacja  
 
Zalecamy utworzenie agencji ds. monitorowania mediów audiowizualnych, 
drukowanych i cyfrowych na szczeblu europejskim. Agencja ta powinna sprawdzać, 
czy media krajowe tworzą treści bezstronnie i obiektywnie. Aby zapobiegać 
dezinformacji, agencja powinna opracować system punktowej oceny 
wiarygodności mediów krajowych. Ten system punktacji powinien być łatwy do 
zrozumienia dla obywateli.  
 
Zalecamy to, ponieważ potrzebujemy oceny mediów i ich wiarygodności, a także 
różnorodności mediów w krajach UE. Agencja UE byłaby najobiektywniejsza w takich 
działaniach. Ponadto system punktacji umożliwiłby obywatelom świadomy wybór 
i zachęciłby media do przekazywania wiarygodnych wiadomości. Jeżeli system 
punktacji okaże się niewystarczający do zapewnienia wiarygodności mediów, agencja 
powinna również uzyskać uprawnienia do nakładania sankcji. 
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Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli 
 
Poddziedzina 5.1 Udział obywateli  
 
Zalecamy utworzenie organu przedstawicielskiego obywateli, który prowadziłby 
merytoryczne dyskusje i przedstawiał informacje potrzebne do podjęcia decyzji, 
zawsze gdy na szczeblu UE miałaby zapaść decyzja o dużym znaczeniu dla obywateli 
europejskich (zgodnie z decyzją obywateli, ewentualnie w drodze ankiety). 
Powinna to być zróżnicowana grupa około 100 obywateli ze wszystkich krajów UE, 
a każdy kraj powinien mieć taką samą reprezentację. Powinien to być organ 
rotacyjny, a jej członkowie powinni być okresowo wymieniani.  
 
Ponieważ trzeba unikać problemów takich jak korupcja, które mogą pojawić się 
w stałym organie przedstawicielskim, oraz ponieważ w takim organie każdy kraj 
powinien być reprezentowany po równo, aby uniknąć niesprawiedliwych uprawnień 
decyzyjnych. Ponieważ takie działanie pozwoliłoby uniknąć problemów związanych 
ze stałym odbywaniem zgromadzeń lub wykorzystywaniem technologii zdalnych.		
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
Europejski panel obywatelski 3: 

„Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 
 

 
ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA NA SESJĘ PLENARNĄ) 
 

Wątek	1:	Lepsze	modele	życia		
 
Podwątek	1.1	Zdrowy	styl	życia		

 
1. Zalecamy, aby UE zapewniała dotacje dla rolnictwa ekologicznego, w tym zachęty 

do stosowania pestycydów ekologicznych, w celu zwiększenia przystępności 
cenowej produktów ekologicznych. Ponadto UE musi wspierać edukację rolników 
w zakresie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego. Należy także unikać 
rolnictwa monokulturowego. Małym gospodarstwom ekologicznym, 
gospodarstwom nieintensywnym i gospodarstwom o krótkich łańcuchach dostaw 
należy zaoferować wsparcie, by mogły stać się bardziej konkurencyjne.  

 
Subsydiowanie produktów ekologicznych zwiększyłoby ich przystępność cenową. 
Powinniśmy pomagać supermarketom o krótszych łańcuchach dostaw i wspierać 
mniejszych rolników w zakresie sprzedaży ich produktów. Zapewnia to dostęp do 
świeższych produktów. Co więcej, niskie ceny produktów nieekologicznych nie 
odzwierciedlają wyrządzanej przez nie szkody. 
 
 

2. Zalecamy, aby innowacje w rolnictwie wertykalnym były wspierane przez 
inwestycje z UE. 

 
Rolnictwo wertykalne pozwala nam zaoszczędzić przestrzeń, którą można 
wykorzystać na przykład na potrzeby leśnictwa. Nie wymaga ono również stosowania 
pestycydów, co pozwala nam produkować więcej żywności ekologicznej. Ponadto nie 
mają na nie wpływu złe warunki pogodowe, które są coraz bardziej powszechne 
w wyniku zmiany klimatu. Pozwala ono także na skrócenie łańcuchów dostaw.  
 

3. UE powinna ustanowić normy minimalne dotyczące jakości żywności, a także 
dotyczące identyfikowalności żywności i stosowania żywności sezonowej 
w stołówkach szkolnych. Należy zatem wprowadzić dotacje na zdrowe składniki dla 
stołówek szkolnych, w celu zapewnienia uczniom przystępnej cenowo żywności 
o wysokiej jakości.  
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Nawyki, które kształtują nasze nastawienie do zdrowia, wyrabiamy w młodym wieku. 
Dobre nawyki należy więc promować w szkołach, a stamtąd uczniowie mogą je 
przenieść do swoich domów. Jest to również kwestia sprawiedliwości społecznej: 
każdy mieszkaniec UE powinien mieć prawo do dobrej żywności w szkole.  
 
 

4. Zalecamy inwestowanie w nowe pasy ruchu dla rowerów oraz w poprawę 
istniejących ścieżek, aby uczynić jazdę rowerem bezpieczną i atrakcyjną. Należy 
zapewnić, aby szkolenia w zakresie przepisów ruchu drogowego dla wszystkich grup 
wiekowych były szeroko dostępne w całej Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o rowery 
elektryczne i osoby, które nie posiadają prawa jazdy. Producenci rowerów 
elektrycznych powinni być zobowiązani do dostarczania informacji na temat 
korzystania z rowerów elektrycznych i związanych z tym zagrożeń. Należy zapewnić 
rowerzystom ochronę prawną w razie wypadków z udziałem pojazdów (zob. 
przepisy niderlandzkie). Popieramy tworzenie specjalnych stref wolnych od 
samochodów w miastach (bez szkody dla stref handlowych). Ogólnie rzecz biorąc, 
należy przyznać pierwszeństwo i dalsze prawa rowerzystom i pieszym w stosunku 
do pojazdów silnikowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  

 
Jest to ważne, ponieważ jazda rowerem przynosi korzyści dla zdrowia indywidualnego 
i publicznego, a także wpływa pozytywnie na jakość powietrza, poziom hałasu, klimat 
i wewnętrzny ruch miejski. Rowerzyści i piesi muszą czuć się bezpiecznie, również 
w kontekście zwiększonego wykorzystania rowerów elektrycznych. Czasami brakuje 
pasów ruchu dla rowerów lub ich jakość jest zła.  

 
 

5. Zalecamy włączenie produkcji żywności do edukacji publicznej. Należy 
dofinansowywać i wspierać tworzenie ogródków w szkołach, tam gdzie jest to 
wykonalne, oraz projekty w zakresie ogrodnictwa miejskiego w przestrzeni 
publicznej i prywatnej. Potrzeba zapewnienia przestrzeni, wody i infrastruktury 
wspierającej musi być częścią ram planowania urbanistycznego. Na przykład można 
by zazieleniać dawne parkingi, wykorzystywać fasady budynków do ogrodnictwa 
pionowego, lub też wprowadzić konieczność uwzględnienia terenów zielonych 
w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Należy zapewnić wymianę innowacyjnych 
i najlepszych praktyk między wszystkimi państwami członkowskimi. 

 
Projekty ogrodnicze promują odporność miast i mieszkańców, łącząc ludzi należących 
do różnych grup wiekowych i społecznych. Więcej terenów zielonych poprawia jakość 
życia, jakość powietrza, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz wpływa pozytywnie na 
środowisko.  
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Podwątek 1.2 Edukacja ekologiczna  
 

 
6. Zalecamy, aby UE przyjęła dyrektywę wprowadzającą wymóg, by programy rozwoju 

obszarów miejskich spełniały konkretne wymogi środowiskowe, tak aby miasta 
stały się bardziej ekologiczne. Dyrektywa ta musi mieć zastosowanie do obiektów 
i przestrzeni prywatnych i publicznych, takich jak nowo budowane budynki. 
Dyrektywa ta musi wprowadzać normy minimalne w celu zagwarantowania, że 
budynki i przestrzenie będą jak najbardziej ekologiczne. Pojęcie „ekologiczne” 
odnosi się tutaj do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszonego 
zużycia energii, niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla oraz włączenia roślin do 
projektów architektonicznych. 

 
Bardziej ekologiczne miasta aktywnie przyczyniają się do ograniczania skutków 
zmiany klimatu i redukcji emisji substancji takich jak dwutlenek węgla i ozon, które 
mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Inwestycje w bardziej ekologiczne 
miasta przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczności, który przynosi 
długoterminowe korzyści gospodarcze i społeczne. 

 
 

7. Zalecamy, by z pomocą państw członkowskich UE opracowała, przyjęła i wdrożyła 
wspólną europejską kartę poświęconą kwestiom środowiskowym, 
z uwzględnieniem ich złożoności. Karta ta zapewni państwom członkowskim ramy 
opracowywania regularnych kampanii informacyjnych i szkoleniowych, 
rozpowszechnianych za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów 
medialnych i specjalnego nowego portalu informacyjnego. Kampanie te powinny 
być prowadzone w całej UE i na wszystkich szczeblach, w celu zwiększenia 
świadomości ekologicznej wśród wszystkich obywateli.  

 
Brak koordynacji między państwami członkowskimi negatywnie odbija się na 
skuteczności prowadzonych kampanii i spowalnia wysiłki na rzecz walki z globalnym 
wyzwaniem, jakim jest zmiana klimatu. Wspólna karta będzie sprzyjać synergii między 
planami działania państw członkowskich, co sprawi, że podejmowane wysiłki będą 
bardziej skuteczne. Ponadto pozwoliłaby ona zapewnić, aby obywatele otrzymywali 
spójne i konsekwentne informacje na temat wpływu codziennych działań, takich jak 
wybór środka transportu i przetwarzanie odpadów. 
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Wątek	2:	Ochrona	naszego	środowiska	i	naszego	zdrowia		
 
Podwątek	2.1	Zdrowe	środowisko	naturalne		

 
 

8. Zalecamy ujednolicony system etykietowania oparty na klasach i pokazujący cały 
ślad ekologiczny każdego dostępnego produktu zakupionego w UE. Produkty 
sprowadzane spoza UE muszą być w przejrzysty sposób zgodne z tym systemem 
etykietowania. System ten powinien opierać się na jasnych kryteriach 
etykietowania samych produktów i wykorzystywać na przykład kody QR, 
pozwalające uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danego produktu.  

 
Te informacje na temat cyklu życia produktu mają zasadnicze znaczenie dla 
wszystkich obywateli w UE w kontekście wzmocnienia pozycji konsumentów w ich 
działaniach zakupowych. Dzięki nim obywatele UE będą podejmować odpowiedzialne 
decyzje, aby przyczyniać się do ochrony ich środowiska. 
 
 

9. Zalecamy zwiększenie poziomu inwestycji finansowych w znalezienie nowych 
przyjaznych dla środowiska źródeł energii, a do tego czasu dodatkowe inwestycje 
w istniejące optymalne rozwiązania w zakresie produkcji energii. Zalecamy również 
informowanie i edukowanie mieszkańców Europy o konkretnych źródłach 
energii w sposób zapewniający pełną przejrzystość. Zdecydowanie zalecamy 
rozważenie wszystkich ekologicznych i społecznych skutków procesu produkcji 
energii dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

 
Poziomy emisji dwutlenku węgla i innych toksycznych substancji pochodzących 
z produkcji energii są bardzo wysokie, co ma negatywny wpływ na klimat i jakość 
powietrza. Aby zapewnić zgodność z dyrektywami europejskimi i zaleceniami 
zawartymi w sprawozdaniach IPCC oraz celami COP26, należy przeprowadzić dalsze 
badania i inwestycje w celu osiągnięcia neutralnej dla klimatu produkcji energii. 
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Podwątek	2.2	Ochrona	naszej	różnorodności	biologicznej		

 
 

10. Zalecamy drastyczne ograniczenie stosowania nawozów i pestycydów chemicznych 
we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych za sprawą egzekwowania 
stosowania wyższych wspólnych norm, przyspieszenia badań nad naturalnymi 
alternatywami oraz wspierania przyjmowania nowych rozwiązań, w tym szkoleń 
dla rolników.  

 
Chociaż poczyniono postępy w zakresie alternatywnych nawozów i pestycydów, 
większość z nich nie nadaje się jeszcze do wykorzystania przez duże gospodarstwa 
rolne. W związku z tym konieczne są bardziej spójne wysiłki w celu stworzenia 
nowych rozwiązań. Badania te powinny być wspierane zarówno za pośrednictwem 
wydatków publicznych, jak i za pomocą wyższych norm stosowania pestycydów 
i nawozów. Wyniki tych badań należy szybko rozpowszechnić w skali UE. 

 
 

11. Zalecamy rozszerzenie obszarów chronionych w celu ochrony różnorodności 
biologicznej (w tym ssaków, ptaków, owadów i roślin) oraz wzmocnienie 
praworządności w odniesieniu do interwencji człowieka na tych obszarach. Dzięki 
zharmonizowanym normom unijnym obszary chronione będą postrzegane nie tylko 
jako wyspy, ale również jako stanowiące pewną ciągłą całość z bardziej 
ekologicznymi obszarami miejskimi. 

 
Wylesianie ma duży negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Jednym 
z głównych sposobów ochrony różnorodności biologicznej obszarów lądowych jest 
tworzenie obszarów chronionych. Trudno jest jednak utrzymywać obszary chronione 
w pobliżu zanieczyszczonych miast, czy też unikać ingerencji człowieka, gdy otoczenie 
nie jest przyjazne dla przyrody. Musimy sprawić, by tereny mieszkalne stały się 
bardziej ekologiczne i zintegrowane z otaczającą je przyrodą. 

 
 

12. Zalecamy przekierowanie dotacji ogólnych dla rolnictwa przede wszystkim na 
projekty związane z rozwojem zrównoważonego rolnictwa, w tym 
z poszanowaniem przyrody i pracowników. Beneficjenci powinni być zobowiązani 
do przestrzegania jasnych norm środowiskowych i powinni być ściśle 
monitorowani. 

 
Uważamy, że zachęty powinny dotyczyć jedynie zrównoważonego rolnictwa, co 
oznacza przekierowanie środków obecnie wykorzystywanych na dotacje ogólne. 
Ponadto skoncentrowanie się na projektach transformacyjnych i innowacyjnych 
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rozwiązaniach, a nie na płatnościach rocznych, pozwoliłoby zwiększyć skuteczność 
przyznawanych funduszy. Należy lepiej monitorować wpływ działalności rolniczej 
i projektów na środowisko. Prawa człowieka przysługujące pracownikom również 
należy uznawać za część zrównoważonego rozwoju.  
 

13. Zalecamy, aby UE zapewniła uczciwą konkurencję w sferze przyjaznych dla 
środowiska produktów rolnych, ustanawiając bardziej rygorystyczne normy dla 
produktów unijnych i dla tych pochodzących spoza Unii, zapewniając ich 
identyfikowalność, etykietowanie i kontrolę jakości. 

 
Niższa wydajność zrównoważonych produktów rolnych ma wpływ na ich poziom 
konkurencyjności kosztowej. Produkty importowane powinny spełniać te same 
surowe normy dotyczące wpływu ich produkcji na środowisko. Potrzebujemy 
organów, które będą w stanie zapewnić identyfikowalność importowanych 
produktów rolnych. 

 
 

14. Zalecamy szybkie i zakrojone na bardzo dużą skalę zalesianie w UE, oparte na 
maksymalizacji wykorzystania gruntów. Szczególny nacisk należy przy tym położyć 
na ponowne zalesianie wyeksploatowanych lub zniszczonych lasów oraz na 
zalesianie terenów zdegradowanych. Należy promować nowe, bardziej 
odpowiedzialne rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie drewna, np. 
zastępowanie tworzyw sztucznych i innych materiałów chemicznych, zapewnienie 
większej efektywności energetycznej biomasy, recykling produktów drzewnych. 

 
Ponowne zalesianie ma wyraźny pozytywny wpływ na środowisko i szeroko pojętą 
różnorodność biologiczną. Musimy spalać mniej drewna, ale jednocześnie drewno ma 
zasadnicze znaczenie w wytwarzaniu produktów o wysokiej wartości dodanej, na 
przykład w sferze zamienników tworzyw sztucznych. 
 
 
Podwątek	2.3	Bezpieczna	i	zdrowa	żywność	

 
 

15. Zalecamy szybkie i stopniowe wyeliminowanie niezrównoważonych form 
opakowań żywności, w tym opakowań z tworzyw sztucznych i innych materiałów 
nieulegających biodegradacji. Proponujemy osiągnięcie tego celu poprzez 
zapewnienie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw, które przechodzą na 
opakowania w pełni ulegające biodegradacji, inwestowanie w badania nad 
rozwiązaniami alternatywnymi oraz wprowadzenie kar dla przedsiębiorstw, które 
nie stosują opakowań ulegających biodegradacji. 
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Odpady z tworzyw sztucznych, w szczególności mikrodrobiny plastiku, są coraz 
liczniejsze i rozkładają się powoli. Ich spożycie szkodzi jakości i bezpieczeństwu 
żywności, a jednocześnie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt. Co więcej, istniejące 
przepisy europejskie mające na celu ograniczenie wykorzystania opakowań 
nieulegających biodegradacji są niewystarczające.  
 

16. Zalecamy stopniowe wycofywanie intensywnej hodowli zwierząt, w tym 
zapewnienie, by zwierzęta nie były trzymane w niegodnych warunkach. 
Proponujemy wprowadzenie wspólnych norm dotyczących hodowli zwierząt (np. 
maksymalna liczba zwierząt, odpowiednia przestrzeń zewnętrzna) oraz zwiększenie 
inwestycji w metody nieintensywne (hodowla ekstensywna i zrównoważona) 
poprzez zapewnienie zachęt finansowych i szkoleń dla gospodarstw w celu 
wsparcia tej zmiany. 

 
Stopniowe wycofywanie hodowli intensywnej zmniejszy poziom zanieczyszczenia 
środowiska i zwiększy ochronę środowiska naturalnego. Ponadto stopniowe 
wycofywanie intensywnej hodowli zwierząt zmniejszy ilość leków niezbędnych do 
zwalczania chorób zwierząt i podniesie jakość naszej żywności. W intensywnej 
hodowli zwierząt nie bierze się również pod uwagę dobrostanu zwierząt. Istnieją 
bardziej zrównoważone formy hodowli, takie jak hodowla ekstensywna, jednak by 
rolnicy mogli je stosować, potrzebują wsparcia w formie dotacji. 
 

 

17. Zalecamy zaostrzenie kontroli w zakresie przestrzegania zakazu zbędnego 
stosowania antybiotyków i innych leków zwierzęcych w dodatkach paszowych dla 
zwierząt: zakaz ten musi stać się rzeczywistością. Proponujemy, aby stosowanie 
antybiotyków w hodowli było dozwolone tylko wtedy, gdy jest to absolutnie 
konieczne do ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, a nie w celach 
zapobiegawczych. Ponadto konieczne jest dalsze inwestowanie w badania nad 
bardziej wydajnymi antybiotykami, opracowywanie rozwiązań alternatywnych przy 
jednoczesnym wykorzystaniu istniejących badań nad antybiotykami. 

 
Odporność na antybiotyki u ludzi zmniejsza się w wyniku spożywania żywności 
pochodzącej od zwierząt, którym podawano antybiotyki. Ponadto na stworzenie 
odpowiednich alternatyw dla istniejących antybiotyków oraz zapewnienie, aby rolnicy 
byli świadomi ich istnienia i gotowi do ich stosowania, potrzeba czasu. Zdajemy sobie 
sprawę, że istnieją dyrektywy europejskie w sprawie antybiotyków, ale nie zostały 
one wdrożone w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Co więcej, 
leki dla zwierząt są stosowane niezgodnie z przeznaczeniem w celach dopingowych, 
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a zatem bardziej rygorystyczne prawodawstwo w tej dziedzinie przyczyni się do 
poprawy dobrostanu zwierząt i poprawy ich jakości życia. 
 

18. Zalecamy, aby prawodawstwo europejskie wymagało deklarowania zastosowania 
substancji hormonalnych i substancji zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego w produkcji żywności w zakresie typu, ilości i ekspozycji produktu 
końcowego. Opakowania wszystkich produktów spożywczych zawierających te 
substancje muszą być opatrzone etykietami przedstawiającymi szczegółowo te 
informacje i powody zastosowania tych substancji. Ponadto musimy przyspieszyć 
badania nad wpływem substancji hormonalnych i substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego na zdrowie ludzi. 

 
Obecnie mamy do czynienia z brakiem identyfikowalności produktów spożywczych, 
zwłaszcza w odniesieniu do substancji hormonalnych i substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego. Uważamy, że przejrzystość produkcji 
żywności jest niezbędna do zapewnienia rozliczalności. Ponadto konsumenci powinni 
znać pełen skład swojej żywności i mieć możliwość swobodnego wyboru tego, co 
jedzą. Co więcej, dotychczasowe badania nad wpływem, jaki ma na ludzi spożywanie 
produktów spożywczych zawierających substancje hormonalne i substancje 
zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (i nad potencjalnymi 
zagrożeniami z tym związanymi), są niewystarczające. 

 
 

19. Zalecamy zniechęcanie do spożywania żywności przetworzonej poprzez 
opodatkowanie niezdrowej żywności i inwestowanie tak zgromadzonych środków 
w zdrową żywność. Proponujemy wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu 
punktacji dla zdrowej żywności, opartego na stosowanych w państwach 
członkowskich najlepszych praktykach w zakresie etykietowania żywności 
i informowania konsumentów o właściwościach zdrowotnych żywności.  

 
Zgromadzone dzięki temu środki można wykorzystać do opracowywania działań 
uświadamiających i kampanii promocyjnych, priorytetowego traktowania zdrowej 
żywności w edukacji oraz zmniejszenia widoczności niezdrowej 
żywności w supermarketach. Ponadto inwestowanie w zdrową żywność zwiększa 
ogólny stan zdrowia ludności, zmniejszając tym samym poziom wydatków publicznych 
potrzebnych do rozwiązywania problemów zdrowotnych wynikających z niezdrowego 
odżywiania. Ponadto uważamy, że opodatkowanie i dotacje zachęcą 
przedsiębiorstwa do produkcji zdrowszych produktów spożywczych. 
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Wątek	3:	Przekierowanie	naszej	gospodarki	i	konsumpcji	
 
Podwątek	3.1	Regulacja	nadprodukcji	i	nadmiernej	konsumpcji		

 
 

20. Zalecamy, aby UE podjęła więcej działań, które zachęcą konsumentów do dłuższego 
korzystania z produktów i im to umożliwią. UE powinna zwalczać celowe 
postarzanie produktów poprzez wydłużenie gwarancji na produkty i ustalenie 
maksymalnej ceny części zamiennych po okresie gwarancji. Wszystkie państwa 
członkowskie powinny wprowadzić ulgę podatkową w odniesieniu do usług 
naprawczych, tak jak ma to miejsce w Szwecji. Producenci powinni być zobowiązani 
do deklarowania przewidywanego okresu użytkowania ich produktów. UE powinna 
za pomocą platformy internetowej i poprzez edukację przekazywać informacje 
o tym, jak ponownie wykorzystywać i naprawiać produkty. 

 
Społeczeństwo oparte na jednorazowym użyciu i wyrzucaniu produktów nie jest 
zrównoważone, ponieważ generuje zbyt duże ilości odpadów. Wdrażając 
proponowane środki, będziemy zmierzać w kierunku modelu społeczeństwa, które 
ogranicza liczbę konsumowanych produktów, ponownie je wykorzystuje i naprawia, 
ograniczając tym samym nadmierną konsumpcję. 
 
 

21. Zalecamy, aby UE egzekwowała bardziej rygorystyczne środowiskowe normy 
produkcji i zapewniała sprawiedliwe warunki pracy w całym łańcuchu produkcji. 
Unijne normy produkcji powinny być bardziej zrównoważone, zharmonizowane we 
wszystkich państwach członkowskich i stosowane do towarów importowanych. 
Powinny one również obejmować standardy społeczne, takie jak płaca 
zapewniająca pracownikom produkującym towary utrzymanie na minimalnym 
poziomie oraz dobre standardy pracy w fabrykach. Wobec produktów, które nie 
spełniają tych norm, powinny być wyciągane konsekwencje. 

 
Należy ustanowić w Europie jednolite normy środowiskowe i standardy społeczne, 
aby zapewnić zrównoważoną produkcję wszystkich oferowanych produktów. Środki 
te mają kluczowe znaczenie dla przekierowania naszej gospodarki i zmiany wzorców 
produkcji przedsiębiorstw. 
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22. Zalecamy, by UE i państwa członkowskie wprowadziły środki ograniczające 
reklamowanie produktów szkodliwych dla środowiska. Wszystkie formy reklamy 
produktów o niskim wskaźniku zrównoważoności powinny obowiązkowo zawierać 
informację, że produkty te są szkodliwe dla środowiska. W przypadku produktów, 
które w ogóle nie są zrównoważone, UE powinna zakazać ich reklamy. 

 
Reklamy promują konsumpcję, a produkty, które szkodzą środowisku naturalnemu, 
nie powinny być promowane. W ten sposób ludzie będą mniej skłonni kupować 
produkty szkodliwe dla środowiska.  

 
 

23. Zalecamy, aby UE wprowadziła i rozszerzyła w jednolity sposób w całej UE 
infrastrukturę systemów kaucyjnych dla wszystkich opakowań podstawowych 
wykonanych ze szkła, tworzyw sztucznych, aluminium itd. W miarę możliwości 
producenci powinni ponownie wykorzystywać zwrócone pojemniki, zapewniając 
ich sterylizację, a nie tylko dokonywać ich recyklingu. Oprócz pojemników na 
żywność i napoje system ten powinien obejmować również inne rodzaje butelek 
i pojemników, takich jak butelki po szamponach. 

 
Obecnie konsumenci wyrzucają zbyt dużo opakowań, które zanieczyszczają i niszczą 
nasze ekosystemy. Systemy kaucyjne przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, 
motywując obywateli do zwracania opakowań zamiast ich wyrzucania. Dzięki 
rozszerzeniu systemu wykorzystujemy mniej zasobów i zmniejszamy ilość 
wytwarzanych przez nas odpadów. 
 
 
Podwątek	3.2	Zmniejszenie	ilości	odpadów	

 
 

24. Zalecamy promowanie na szczeblu europejskim intensywniejszego wdrażania 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak 
i obywateli, w formie zachęt finansowych dla tych, którzy przestrzegają tych zasad. 

 
Gdy przedsiębiorstwa produkcyjne redukują liczbę pracowników, a nawet zalegają 
z płatnościami czy się zamykają, wiele osób staje się bezrobotnych. 
Przekwalifikowując bezrobotnych, będziemy promować praktyki bezpieczne dla 
środowiska, ograniczając jednocześnie bezrobocie i promując modernizację 
zróżnicowanej gospodarki. 
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25. Zalecamy, aby UE uregulowała kwestię stosowania opakowań bezpiecznych dla 

środowiska (tj. opakowań wyprodukowanych z produktów ulegających 
biodegradacji lub nadających się do recyklingu lub, w miarę możliwości, 
z produktów bardziej trwałych) i/albo stosowania opakowań, które zajmują mniej 
miejsca, które będą również zawierać w formie kodu QR informacje dotyczące 
procesu recyklingu lub utylizacji opakowań po ich użyciu. 

 
Zalecenie to pozwoli zmniejszyć liczbę opakowań i produkcję odpadów, a tym samym 
ilość zanieczyszczeń, a więc również zapewnić czystsze środowisko i ostatecznie 
zmniejszyć ślad węglowy. Ponadto zmniejszy się spoczywające na producentach 
obciążenie podatkowe. 
 
 
Podwątek	3.3	Produkty	wytwarzane	w	uczciwy	sposób,	równy	dostęp	i	etyczna	

konsumpcja		

 
 

26. Zalecamy, aby Unia Europejska ustanowiła ramy prawne w celu zapewnienia 
wszystkim europejskim konsumentom przystępnych cenowo produktów 
spożywczych wysokiej jakości oraz lepszego do nich dostępu. 

 
Obecnie na szczeblu UE brakuje wspólnego zrozumienia tego, czym jest żywność 
lokalna i wysokiej jakości. Lukę tę należy załatać.  
Import produktów niskiej jakości ma bezpośredni negatywny wpływ na środowisko. 
Aby przeciwdziałać zmianie klimatu, musimy zwalczać wszystkie jej przyczyny, w tym 
import produktów niskiej jakości: istnieje potrzeba zmniejszenia odległości 
transportu i promowania produktów sezonowych.  
Zalecenie to jest obiecujące, ponieważ może mieć również zastosowanie do 
produktów innych niż żywność. 
 
 

27. Zalecamy, aby Unia Europejska zachęcała do badań i rozwoju, za pomocą systemów 
finansowania, w celu wprowadzenia bardziej zrównoważonych i przystępnych 
cenowo produktów na rynku europejskim. Ponadto Unia Europejska musi 
organizować konsultacje z obywatelami na wszystkich szczeblach decyzyjnych, 
w tym na szczeblu lokalnym, w celu określenia ich potrzeb w zakresie 
zrównoważonych produktów. 

 
Uważamy, że brakuje badań nad zrównoważonymi produktami i istnieje pilna 
potrzeba przeznaczenia większych środków na badania, aby umożliwić 
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Europejczykom dostęp do zrównoważonych i bardziej przystępnych cenowo 
zrównoważonych produktów. 
Obywatele muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Program działań w zakresie 
badań naukowych i innowacji musi zostać określony w porozumieniu z obywatelami.  
Obywatele muszą być informowani o działaniach następczych i otrzymywać 
informacje zwrotne.  
 

 
28. Zalecamy, aby Unia Europejska znalazła mechanizm regulacji produktów z zakresu 

mody wprowadzanych na wspólny rynek. Mechanizm ten miałby na celu zachęcanie 
do lepszej konsumpcji dzięki wskaźnikowi gwarantującemu, że produkt spełnia 
kryteria zrównoważoności. 

 
Sektor mody, który wytwarza nadmiernie dużo produktów niskiej jakości poza 
granicami Europy, nie przestrzega norm etycznych i nie jest zrównoważony. 
Musimy znaleźć sprawiedliwy mechanizm, który umożliwi konsumentom lepszą 
konsumpcję. Ważne jest jednak, aby nie zwiększać podatków, co by miało negatywny 
wpływ na europejskich konsumentów, zmniejszając ich siłę nabywczą. 
Konsumenci powinni wiedzieć, w jakich warunkach produkty, które kupują, są 
wytwarzane oraz czy spełniają one zrównoważone normy jakościowe. 
 
 

Wątek	4:	W	kierunku	zrównoważonego	społeczeństwa		
 
Podwątek	4.1	Energia	odnawialna	teraz		

 
 

29. Zalecamy, aby UE podjęła działania w celu wprowadzenia obowiązku stosowania 
filtrów dwutlenku węgla, zwłaszcza w odniesieniu do elektrowni węglowych, 
w okresie przejściowym, do czasu aż przestaniemy być zależni od energii 
konwencjonalnej. Ponadto zalecamy, aby UE udzielała pomocy finansowej 
państwom członkowskim, które nie posiadają środków finansowych na wdrożenie 
filtrów dwutlenku węgla. Wsparcie to jest uzależnione od przestrzegania założeń 
unijnej polityki klimatycznej związanej z porozumieniem paryskim, Zielonym Ładem 
i wszelkimi nowymi przepisami w dziedzinie klimatu. 
Jest to konkretny krok, który należy podjąć równolegle do kontynuowania 
inwestycji w badania nad bezpieczną produkcją energii oraz w celu wspierania 
państw członkowskich UE w stopniowym osiąganiu już przyjętych wspólnych celów 
w zakresie redukcji emisji. 
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Wiemy, że stosowanie paliw spalanych skutkuje powstawaniem gazów 
cieplarnianych, i państwa członkowskie UE muszą ograniczyć ten rodzaj energii, aby 
zapewnić zgodność z porozumieniem paryskim. Ponieważ nie możemy od razu 
powstrzymać emisji dwutlenku węgla i ponieważ nadal jesteśmy zależni od węgla, 
musimy podjąć działania zarówno krótko-, jak i długoterminowe. 
Ponieważ ograniczenie emisji dwutlenku węgla leży we wspólnym interesie 
wszystkich, zarówno w państwach członkowskich, jak i poza Unią, UE jako instytucja 
ma pewne związane z tym obowiązki – wydaje zalecenia i umożliwia stosowanie 
rozwiązań, jako że państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie osiągnąć 
zakładanych celów. 

 
 

30. Zalecamy ograniczenie intensywnej przemysłowej hodowli zwierząt w celu 
zmniejszenia produkcji metanu oraz ograniczenia zanieczyszczenia wody. W tym 
celu UE dokonuje przeglądu wspólnej polityki rolnej, aby ukierunkować dotacje na 
zrównoważone i lokalne rolnictwo, m.in. za pomocą systemu etykietowania 
umożliwiającego konsumentom rozpoznawanie zrównoważonych produktów 
mięsnych. Ponadto zachęcamy UE do inwestowania w metody ponownego 
wykorzystywania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej i innych gałęzi 
przemysłu. 

 
Liczba ludności rośnie, co oznacza większy popyt na mięso w przyszłości. W związku 
z tym musimy ograniczyć spożycie mięsa. 
Uważamy, że ponieważ metan jest gazem cieplarnianym, chów zwierząt jest 
najbardziej oczywistą sferą, w której można rozpocząć ograniczanie emisji. 
Wszyscy wiemy, że konieczne jest spożywanie mniejszej ilości mięsa, w związku 
z czym należy zmniejszać pogłowie bydła. 
 
 

31. Zalecamy wytwarzanie zielonego wodoru, mimo że jest to proces kosztowny 
(ponieważ w celu uzyskania 25% wodoru powinno się produkować 75% energii), 
jako że istnieje wiele pozytywnych aspektów tego rodzaju energii. Najlepszym 
rozwiązaniem może być produkcja energii niewiążącej się z emisjami dwutlenku 
węgla przy jednoczesnym rozwijaniu ekologicznego wodoru. Do produkcji zielonego 
wodoru powinna być wykorzystywana energia wiatrowa. UE powinna dokonywać 
większych inwestycji i zwiększać produkcję energii wiatrowej, a także 
magazynować energię do późniejszego wykorzystania. 
 
Zielony wodór możemy magazynować, i możemy korzystać z tej energii, kiedy 
pojawia się na nią zapotrzebowanie. Nie występuje tu również problem 
zanieczyszczenia spowodowanego emisjami dwutlenku węgla. 
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Podwątek	4.2	Wspieranie	zmian		

 
32. Zalecamy, aby UE ustanowiła system nakazów i nagród w celu rozwiązania 

problemu zanieczyszczenia, w tym np. wody, gleby, powietrza oraz w zakresie 
promieniowania. Zalecamy nakładanie grzywien na zanieczyszczających, 
w połączeniu z obowiązkowym wsparciem ze strony organizacji eksperckiej, 
specjalnie stworzonej w celu świadczenia pomocy podmiotom w usuwaniu 
zanieczyszczeń i odtwarzaniu ekosystemu. Organizacja ta powinna odgrywać 
wiodącą rolę w zapobieganiu zanieczyszczeniu i kontrolowaniu jego poziomów. 

 
Ważne jest podkreślanie odpowiedzialności zanieczyszczających i zachęcanie 
podmiotów do ograniczania zanieczyszczeń i dążenia do osiągnięcia zerowego 
poziomu zanieczyszczeń. Zdrowa planeta jest nam niezbędna, ponieważ jest ona 
bezpośrednio związana z naszym dobrostanem i przyszłym istnieniem. 

 
 

33. Zalecamy, aby UE utworzyła specjalny portal/platformę, zweryfikowaną przez wielu 
ekspertów, przejrzystą i łatwo dostępną dla wszystkich obywateli i zawierającą 
regularnie aktualizowane i zróżnicowane informacje naukowe dotyczące 
środowiska. Portal ten/platforma ta jest powiązana z forum, na którym obywatele 
i eksperci mogą się ze sobą komunikować. Zdecydowanie radzimy również 
zainicjować kampanię medialną promującą ten portal/tę platformę (np. za 
pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak YouTube, TikTok, LinkedIn). 

 
Wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do niezależnych naukowych źródeł informacji, 
aby rozumieć kwestie związane ze zmianą klimatu (jej konsekwencje i kroki, które 
należy podjąć w celu jej odwrócenia) i radzić sobie z fałszywymi informacjami. 
Kampania medialna uświadomi im, że ta platforma/ten portal istnieje. Ważne jest 
również, aby informacje podane na portalu/platformie były zrozumiałe dla wszystkich 
obywateli i aby osoby, które chcą wiedzieć więcej na ten temat, mogły uzyskać dostęp 
do materiałów źródłowych. 

 
 

34. Zalecamy, aby UE zmniejszyła ilość importowanych towarów, które nie spełniają 
norm UE w zakresie śladu ekologicznego. 

 
W ten sposób dbamy o to, by towary sprowadzane do UE miały bardziej ekologiczny 
ślad. Celem, który za tym stoi, jest zmniejszenie zanieczyszczenia w skali globalnej. 
Ważne jest również, aby pokazać państwom, jakie normy muszą spełniać, jeżeli chcą 
eksportować towary do UE. 
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35. Zalecamy, by UE wspierała, promowała i ułatwiała dialog na temat zmiany klimatu 

pomiędzy wszystkimi szczeblami decyzyjnymi, od szczebla lokalnego (obywateli) po 
szczebel globalny (krajowy, międzynarodowy i międzykontynentalny), aby 
odpowiedzieć na obawy wszystkich zainteresowanych stron. 

 
Dialog i konsensus są optymalnym sposobem stawienia czoła wyzwaniom związanym 
ze zmianą klimatu: jeżeli strony się nawzajem rozumieją, są bardziej chętne znaleźć 
wspólne stanowisko. 
 
 
Podwątek	4.3	Transport	przyjazny	dla	środowiska		

 
 

36. Zalecamy, aby UE wspierała finansowo państwa członkowskie w celu poprawy sieci 
połączeń obszarów wiejskich. Należy to osiągnąć poprzez rozwój europejskiej sieci 
transportu publicznego opartej na przystępnych cenach (z naciskiem na kolej) oraz 
poprzez zastosowanie zachęt do korzystania z transportu publicznego. W tym celu 
na obszarach wiejskich należy również rozwijać łączność internetową w krótkich 
i realistycznych ramach czasowych. 

 
Zalecenie to związane jest z brakiem równości w dostępie do transportu publicznego 
i łączności internetowej między obszarami wiejskimi i miejskimi. Wspólny projekt 
europejski zostałby wzmocniony, ponieważ wszyscy obywatele czuliby, że mają takie 
same prawa jak inni. Ulepszona sieć transportu publicznego i lepsza łączność 
internetowa skłaniałyby ludność do osiedlania się na obszarach wiejskich. Proces ten 
doprowadziłby do zmniejszenia zanieczyszczenia, ponieważ mniej osób mieszkałoby 
w zatłoczonych miastach. 

 
 

37. Zalecamy poprawę elementów istniejącej infrastruktury transportowej, które mogą 
być nieużywane lub których poziom ekologiczności można jeszcze zwiększyć (w celu 
wprowadzenia pociągów elektrycznych). Proces ten powinien być prowadzony 
z dbałością o to, by nie wyrządzać szkód na obszarach ochrony środowiska. 

 
Poprawa istniejącej infrastruktury pozwoliłaby uniknąć wydatkowania zbyt wielu 
zasobów i wyrządzania szkód na obszarach chronionych istotnych dla ochrony 
różnorodności biologicznej. Bardziej rozwinięta infrastruktura kolejowa 
doprowadziłaby do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia przepływu 
ludności z obszarów miejskich do wiejskich. 
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38. Zalecamy, aby UE promowała zakup pojazdów elektrycznych spełniających dobre 
normy dotyczące czasu pracy baterii. Można by tego dokonać za pomocą zachęt 
unijnych mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE oraz 
poprzez poprawę infrastruktury elektrycznej. Jednocześnie Unia powinna 
inwestować w rozwój innych czystych technologii, takich jak biopaliwa i wodór, na 
potrzeby pojazdów, których elektryfikacja jest trudna do osiągnięcia, takich jak 
łodzie i samochody ciężarowe. 

 
Zalecamy to, ponieważ energia elektryczna, uzupełniana przez inne źródła energii, 
takie jak wodór i biopaliwa, jest najszybszym sposobem na zmniejszenie 
emisji z pojazdów. W istocie najszybszym, opłacalnym i wykonalnym rozwiązaniem 
jest energia elektryczna, a następnie biopaliwa. W dłuższej perspektywie czasowej 
rolę uzupełniającą w odniesieniu do rodzajów transportu, których zelektryfikowanie 
nie jest możliwe, powinien odgrywać zielony wodór.  
 
 

Wątek	5:	Opieka	dla	wszystkich	
 
Podwątek	5.1	Wzmocnienie	systemu	opieki	zdrowotnej		

 
 

39. Zalecamy, aby Unia Europejska zagwarantowała wspólne normy zdrowotne, ale 
także by dążyła do zapewnienia godziwych płac minimalnych, maksymalnej liczby 
godzin pracy i takich samych standardów szkoleń, w celu uzyskania tych samych 
certyfikatów, dla pracowników służby zdrowia w całej Unii Europejskiej. 

 
Jeżeli nie będziemy dysponować wspólnymi standardami opieki zdrowotnej, 
wspólnymi płacami i wspólnymi szkoleniami dla pracowników służby zdrowia, różnice 
między państwami członkowskimi mogą prowadzić do braku równowagi w tej sferze 
w całej Unii Europejskiej. Standaryzacja opieki zdrowotnej mogłaby pomóc 
w stworzeniu silniejszego, wydajniejszego i bardziej odpornego systemu (przykład 
wpływu, jaki kryzys związany z pandemią COVID-19 ma na stabilność naszych 
systemów). Ułatwiłoby to również wymianę wiedzy i informacji w sektorze 
pracowników służby zdrowia. 
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40. Zalecamy, aby Unia Europejska zapewniła, aby w całej UE jakość leczenia była taka 
sama, a koszty leczenia sprawiedliwe, z uwzględnieniem lokalnych warunków. 
Można to zapewnić na przykład przez rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) lub utworzenie nowej wyspecjalizowanej europejskiej agencji 
zamówień publicznych, która byłaby uprawniona do negocjowania i uzyskiwania 
bardziej odpowiednich cen leków dla wszystkich państw członkowskich. Należy 
zminimalizować ryzyko monopoli w przemyśle farmaceutycznym. 

 
Równe przepisy medyczne i leczenie gwarantują, że wszyscy obywatele Unii będą 
mieć równe prawa w kwestiach zdrowotnych. Zwiększone zdolności zakupowe 
zapewniają lepsze transakcje w ramach zamówień publicznych. Nie może to jednak 
prowadzić do struktur monopolistycznych i lobbingu farmaceutycznego. Zarządzanie 
kryzysowe w kontekście pandemii COVID-19 jest dobrym przykładem wspólnego 
zarządzania zdrowiem przez Unię Europejską jako całość. 
 
 

41. Zalecamy utworzenie europejskiej bazy danych dotyczących opieki zdrowotnej, 
w której udostępniana byłaby dokumentacja medyczna w nagłych przypadkach lub 
w związku z chorobami. Udział w niej powinien być opcjonalny i należy zapewnić 
ochronę danych osobowych. 

 
Dostęp do danych i ich wykorzystanie pozwalają na szybkie reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia życia. Hakowanie lub niewłaściwe wykorzystanie stanowią poważne 
zagrożenia dla takiego systemu europejskiej bazy danych dotyczących opieki 
zdrowotnej. Dlatego dane te muszą być zabezpieczone, a uczestnictwo opcjonalne. 
Zagrożeniom dla bezpieczeństwa oczywiście należy zapobiegać. 

 
 

42. Zalecamy, aby Unia Europejska dalej rozwijała i synchronizowała już istniejące 
programy badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia, tak jak ma to miejsce 
w ramach istniejącego programu „Horyzont Europa”. Wyniki projektów naukowych 
powinny być dostępne bezpłatnie we wszystkich państwach członkowskich. 

 
Współpraca naukowa na szczeblu UE mogłaby wzbogacić zdolności naukowe i wiedzę 
poszczególnych naukowców. Dzielenie się wiedzą mogłoby na przykład pozwolić na 
wczesne diagnozy i lepsze leczenie, zmniejszając liczbę poważnych i śmiertelnych 
chorób w całej Europie. Przyczyniłoby się to również do zwiększenia 
samowystarczalności Europy pod względem leków i sprzętu. 
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43. Zalecamy, aby Unia Europejska zwiększyła swój budżet przeznaczony na wspólne 
projekty badawcze i innowacyjne w dziedzinie zdrowia (bez dokonywania cięć 
budżetowych w innych unijnych programach związanych ze zdrowiem). 
Wzmocniłoby to również europejskie instytucje naukowe i badawcze. 

 
W perspektywie długoterminowej badania i inwestycje związane ze zdrowiem 
wzmocnią medycynę zapobiegawczą i obniżą koszty związane ze zdrowiem. Większe 
finansowanie mogłoby zapobiec drenażowi mózgów z Europy do innych krajów 
rozwiniętych dysponujących większymi budżetami na badania i rozwój w dziedzinie 
zdrowia. Finansowanie to nie powinno pochodzić z już istniejących środków 
finansowych na opiekę zdrowotną. 
 
 
Podwątek	5.2	Szersze	rozumienie	zdrowia		

 
 

44. Zalecamy, aby Unia Europejska podjęła inicjatywę polegającą na ustanowieniu 
tygodnia zdrowia, odbywającego się w tym samym tygodniu we wszystkich 
państwach członkowskich i poświęconego wszystkim kwestiom zdrowotnym ze 
szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. W tygodniu tym nacisk będzie 
położony na zbiorcze rozważanie i promocję wszystkich głównych tematów 
związanych ze zdrowiem psychicznym, a także innych już istniejących inicjatyw, 
takich jak inicjatywy organizacji Mental Health Europe. 

 
Zalecamy to, ponieważ wszyscy obywatele Unii powinni czuć się akceptowani 
i włączeni, zwłaszcza jeśli cierpią na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. 
Ponadto istnieje potrzeba normalizacji problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym i zwiększenia świadomości na ich temat, a także zapobiegania 
powiązanym z nimi problemom społecznym, takim jak dyskryminacja. Co więcej, 
inicjatywa ta jest tym bardziej ważna, że problemy związane ze zdrowiem 
psychicznym nasiliły się w okresie pandemii i prawdopodobnie będą się utrzymywać.  
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45. Zalecamy, aby produkty sanitarne dla kobiet przestały być uznawane na potrzeby 
opodatkowania za towary luksusowe, ponieważ są artykułami pierwszej potrzeby. 
Zalecamy również, aby hormonalne środki antykoncepcyjne stosowane ze 
względów medycznych, np. w leczeniu fibromialgii i endometriozy, były 
opodatkowane jak zwykłe leczenie. Zalecamy również, aby Unia Europejska 
zachęcała do harmonizacji zabiegów rozrodu wspomaganego medycznie dla 
wszystkich kobiet (samotnych lub pozostających w związku małżeńskim) we 
wszystkich państwach członkowskich.  
 
W niektórych krajach europejskich produkty sanitarne dla kobiet są opodatkowane 
jako towary luksusowe, co jest niesprawiedliwe. Niektóre hormonalne środki 
antykoncepcyjne są wykorzystywane do celów medycznych i powinny być 
opodatkowane zgodnie z tym zastosowaniem. Zabiegi rozrodu wspomaganego dla 
kobiet, takie jak metody zapłodnienia in vitro i zamrażania komórek jajowych, mają 
różne warunki kwalifikowalności w różnych państwach członkowskich, a Unia 
Europejska musi dołożyć starań, aby je zharmonizować. 
 
 
 

46. Zalecamy, aby Unia Europejska w zdecydowany sposób wywarła wpływ na 
wszystkie państwa członkowskie, aby w stosownych przypadkach uwzględniły 
w programach nauczania kwestie dotyczące zdrowia psychicznego i edukacji 
seksualnej. Aby pomóc państwom członkowskim w zawieraniu takich 
kwestii w programach nauczania, Unia Europejska powinna opracować 
i udostępnić standardowy program dotyczący zdrowia psychicznego i edukacji 
seksualnej. 

 
Istnieje potrzeba zmniejszenia dyskryminacji i tabu w odniesieniu do kwestii 
związanych ze zdrowiem psychicznym. Istnieje również potrzeba unikania informacji 
wprowadzających w błąd i podejść nienaukowych. Ponadto edukacja seksualna ma 
zasadnicze znaczenie dla zdrowego życia i społeczności oraz zapobiega problemom 
takim jak ciąże małoletnich. 

 
 

47. Zalecamy, aby Unia Europejska opracowała lepszy system informowania 
o wszystkich swoich inicjatywach dotyczących zdrowia psychicznego, a mianowicie 
portal zdrowia publicznego poświęcony dobrym praktykom, w państwach 
członkowskich i dla wszystkich obywateli. Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
mogliby przedstawiać te dobre praktyki sobie nawzajem, aby zwiększać ich 
znajomość we wszystkich państwach członkowskich. 
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Obywatele nie są dobrze poinformowani o inicjatywach Unii Europejskiej, a dzięki 
wymianie dobrych praktyk możemy się od siebie nawzajem uczyć. 
 
Podwątek	5.3	Równy	i	powszechny	dostęp	do	opieki	zdrowotnej		

 
 

48. Zalecamy, aby UE ustanowiła i propagowała minimalne standardy dobrej jakości 
opieki stomatologicznej, w tym profilaktyki, we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Opieka stomatologiczna powinna być dostępna nieodpłatnie dla 
dzieci, grup o niskich dochodach i innych grup szczególnie wrażliwych. W ciągu 15–
20 lat UE powinna zagwarantować wszystkim dostęp do przystępnej cenowo opieki 
stomatologicznej. 

 
Zalecamy to, ponieważ obecnie dla wielu osób mieszkających w UE opieka 
stomatologiczna nie jest przystępna cenowo. Brak opieki stomatologicznej 
i profilaktyki stomatologicznej ma negatywny wpływ na ich zdrowie i perspektywy 
życiowe. UE powinna zacząć od ustanowienia norm minimalnych opieki 
stomatologicznej i wprowadzenia wymogu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla 
dzieci i grup o niskich dochodach. Docelowo każdy powinien mieć prawo do wysokiej 
jakości opieki stomatologicznej. 
 
 

49. Zalecamy włączenie zdrowia i opieki zdrowotnej do kompetencji dzielonych między 
UE i państwa członkowskie. Aby uwzględnić tę nową kompetencję dzieloną, należy 
zmienić art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

 
Zalecamy to, ponieważ obecnie Unia Europejska nie posiada wystarczających 
kompetencji do stanowienia prawa w dziedzinie opieki zdrowotnej. Pandemia COVID-
19 pokazała, że konieczna jest silniejsza obecność UE w polityce zdrowotnej. Dzięki 
tej zmianie Traktatu Unia będzie mogła zrobić więcej, aby zagwarantować wszystkim 
obywatelom UE opiekę zdrowotną oraz wydawać wiążące rozporządzenia i decyzje. 

 
 

50. Zalecamy, aby UE zagwarantowała, że kursy pierwszej pomocy będą dostępne 
nieodpłatnie dla wszystkich obywateli UE. UE mogłaby rozważyć wprowadzenie 
obowiązkowych kursów dla uczniów i w miejscach pracy (zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym). Kursy te muszą być również praktyczne, cykliczne 
i dostosowane do wieku uczniów. Ponadto we wszystkich państwach 
członkowskich UE w miejscach publicznych powinna być dostępna pewna 
minimalna liczba defibrylatorów. 
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Zalecamy to, ponieważ wiele osób w Unii Europejskiej nie zna technik pierwszej 
pomocy i nie jest gotowych do działania, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Z tego powodu 
wiele osób traci życie. W niektórych miejscach publicznych defibrylatory nie są 
dostępne. 

 
 

51. Zalecamy, aby Unia Europejska zadbała o to, by prywatni świadczeniodawcy opieki 
zdrowotnej nie czerpali niesprawiedliwych korzyści z funduszy publicznych i nie 
uszczuplali zasobów publicznych systemów opieki zdrowotnej. Unia Europejska 
powinna wydać państwom członkowskim zdecydowane zalecenia dotyczące 
zwiększenia finansowania publicznej opieki zdrowotnej. 

 
Zalecamy to, ponieważ Unia Europejska i państwa członkowskie mają obowiązek 
zagwarantowania wszystkim swoim obywatelom dostępu do opieki zdrowotnej. 
Ponadto silniejszy publiczny system opieki zdrowotnej oznacza również, że będziemy 
lepiej przygotowani na przyszłe pandemie. 
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Załącznik: INNE ZALECENIA, KTÓRE ZOSTAŁY ROZPATRZONE PRZEZ PANEL, ALE NIE 
ZOSTAŁY PRZYJĘTE 
 

Wątek	1:	Lepsze	modele	życia		
 
Podwątek	1.1	Zdrowy	styl	życia		

 
 
Zalecamy, by UE wydała wszystkim państwom członkowskim zalecenie dotyczące 
najlepszych praktyk w zakresie zakazywania lub ograniczania reklamy alkoholu 
i wyrobów tytoniowych we wszystkich rodzajach mediów dla wszystkich grup 
wiekowych, z naciskiem na młodych odbiorców. UE powinna zapewnić 
egzekwowanie przepisów, które ograniczają sprzedaż tych produktów małoletnim. 
Wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć przepisy przewidujące kary za 
palenie tytoniu w miejscach publicznych, zwłaszcza w placówkach edukacyjnych, 
oraz stworzyć wyznaczone miejsca dla palących. 

 
Niezdrowy styl życia nie może pojawiać się w reklamie i powinien być mniej widoczny 
w życiu publicznym. Ponadto alkohol i tytoń to jedne z najczęściej stosowanych 
substancji szkodliwych, a zalecenie to zapobiegnie nadużywaniu tych substancji.  

 
 

Zalecamy, by UE wspierała państwa członkowskie w zawieraniu w krajowych 
programach nauczania lekcji na temat gotowania w sposób zrównoważony, zdrowy 
i smaczny. UE może wspierać ten proces za pomocą poradników zdrowego 
gotowania, dostępnych zarówno online, jak i w druku. Należy je proaktywnie 
reklamować w mediach tradycyjnych i społecznościowych, aby dotrzeć do młodych 
odbiorców. Powinniśmy również edukować rodziców, aby dowiedzieli się, jak 
najlepiej wykorzystać żywność do przejścia na zdrowy styl życia. Powinno się 
stymulować i wzbogacać badania w tej dziedzinie.  

 
Kursy kulinarne i żywieniowe w szkołach poprawiłyby zdrowie młodzieży 
i zniechęciłyby do spożywania żywności typu fast-food. Dzieci mogłyby przekazywać 
rodzicom to, czego nauczą się w szkole. Ponadto kształcenie rodziców w zakresie 
zdrowego stylu życia dawałoby dobry przykład dzieciom.  
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Zalecamy intensyfikację prowadzonej przez Komisję Europejską kampanii 
publicznej „HealthyLifestyle4All” dotyczącej zdrowego stylu życia, a także korzyści 
płynących z aktywności społecznej, za pomocą konkretnych przykładów 
i z zastosowaniem całościowego podejścia. Kampanie informacyjne powinny być 
adresowane do dobrze określonych grup docelowych. W przypadku każdej grupy 
docelowej należy stosować odpowiednie środki komunikacji. Ważne jest ponadto 
zapewnienie systemów nagród i zachęt w celu promowania pozytywnych 
zachowań. Kampanie te powinny być prowadzone z udziałem influencerów, 
celebrytów lub organów publicznych. Powinno się w nich podkreślać podwójne 
korzyści – zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska i klimatu. Ponadto we 
wszystkich państwach członkowskich powinny być dostępne dotacje umożliwiające 
bezpłatne publiczne uprawianie sportów. 

 
Zdrowszy styl życia ma korzystny wpływ na sytuację systemu opieki zdrowotnej, 
ponieważ zmniejsza skalę problemów zdrowotnych. Zdrowie fizyczne ma wpływ na 
zdrowie psychiczne i szczęście. Obecne kampanie nie są wystarczająco 
rozpropagowane. Włączenie osób mogących stanowić wzory do naśladowania oraz 
influencerów zwiększy ich skuteczność i ich efekt motywujący.  
 
 
Zalecamy kampanię informacyjną na temat zdrowej żywności i żywienia. UE 
powinna zachęcać państwa członkowskie do wprowadzenia wyższych podatków od 
mięsa i cukru. Należy zbadać możliwości odróżnienia zdrowej żywności od 
niezdrowej żywności i umieszczenia ich w różnych przedziałach VAT. Zalecamy 
umieszczanie bardzo wyraźnych oznaczeń ostrzegawczych na bardzo niezdrowych 
środkach spożywczych (takich jak wyroby tytoniowe). Ponadto zalecamy 
ogólnoeuropejski wskaźnik wartości odżywczej wraz z odpowiednimi informacjami 
i kodem QR, który pozwoli konsumentom bardziej świadomie podejmować decyzje. 
Należy zbadać możliwości zapewnienia, aby zdrowa żywność była tańsza od 
żywności niezdrowej, oraz aby produkcja zdrowych produktów stała się dla 
rolników bardziej atrakcyjna.  

 
Zdrowa żywność jest podstawą zdrowego życia. Należy zająć się tym zarówno od 
strony produkcji, jak i od strony konsumentów. Wytwarzanie zdrowych produktów 
ma również pozytywny wpływ na środowisko i może pomóc wspierać lokalnych 
rolników. Jeżeli produkcja zdrowej żywności wzrośnie, ceny obniżą się i zwiększy się 
popyt. 
 
Podwątek	1.2	Edukacja	ekologiczna		
 
 
Zalecamy, aby UE ustanowiła system finansowania zachęcający do włączania 
długoterminowych programów edukacji ekologicznej do krajowych systemów 
kształcenia dzieci w szkołach podstawowych i średnich. System ten powinien 
obejmować środki przeznaczane na wsparcie dla rodziców potrzebujących pomocy 
finansowej. 
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Obecne systemy edukacji nie zawierają wystarczającej liczby praktycznych elementów 
wspierających bezpośrednie i kompleksowe interakcje między dziećmi 
a środowiskiem. Istniejące programy, opracowane z uwzględnieniem perspektywy 
krótkoterminowej, są niejednorodne i nie sprzyjają koniecznej zmianie postaw. 
Rodzice powinni otrzymywać wsparcie, tak aby wszystkie dzieci mogły w równym 
stopniu korzystać z programu i aby żadne dziecko nie zostało wykluczone ze 
względów finansowych.  
 

Wątek	2:	Ochrona	naszego	środowiska	i	naszego	zdrowia		
 
Podwątek	2.1	Zdrowe	środowisko	naturalne		

 
Zalecamy natychmiastowe wdrożenie najwyższej możliwej normy jakości wody 
w całej UE. Z myślą o oszczędzaniu wody proponujemy system nagród, który będzie 
opierał się na ustalaniu cen wody w sposób zachęcający do mniejszego zużycia 
wody, np.: 1) poprzez stworzenie dynamicznego systemu zachęcającego 
konsumentów do utrzymywania swojego zużycia wody poniżej średniej (tj. wzrost 
zużycia wody o 10% spowoduje wzrost ceny o 11%); 2) poprzez stworzenie systemu 
rynku uprawnień w odniesieniu do wody zanieczyszczanej przez przedsiębiorstwa 
produkcyjne, podobnego do już istniejącego systemu uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. 

 
Zalecenie to jest uzasadnione faktem, że podniesienie cen zachęca wszystkich 
użytkowników do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących 
konsumpcji. Biorąc pod uwagę różne realia w różnych państwach UE i dążąc do 
stworzenia systemu sprawiedliwego społecznie, możemy wspierać uboższe 
społeczności w zakresie gospodarki wodnej poprzez współinwestowanie 
w infrastrukturę wodną i badania naukowe. 
 

Wątek	3:	Przekierowanie	naszej	gospodarki	i	konsumpcji	

Podwątek	3.1	Regulacja	nadprodukcji	i	nadmiernej	konsumpcji		

 
Zalecamy, aby UE nakładała grzywny na przedsiębiorstwa, które utylizują 
niesprzedane produkty wytworzone w wyniku nadprodukcji. 

 
W niektórych przypadkach przedsiębiorstwom bardziej się opłaca wyrzucanie 
niesprzedanych produktów niż ich recykling lub ponowne wykorzystanie. Ważne jest 
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zatem, aby zniechęcać do nadprodukcji poprzez grzywny, tak aby praktyka ta nie była 
już opłacalna dla producentów. 
 
Podwątek	3.2	Zmniejszenie	ilości	odpadów	
 
Zalecamy, aby UE opracowała i wdrożyła politykę gospodarowania odpadami dla 
gospodarstw domowych/obywateli skupiającą się na rzeczywistej ilości 
wytwarzanych odpadów, uzupełnioną o środki niezbędne do zwiększenia 
świadomości obywateli na temat korzyści płynących z ograniczenia wytwarzania 
odpadów i z selektywnej zbiórki odpadów. Należy również wdrożyć środki 
ukierunkowane na rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej (np. 
młode rodziny z dziećmi, osoby starsze itp.), zgodnie z zasadą nie pozostawiania 
nikogo samemu sobie. 

 
Ma to na celu opracowanie jednolitego podejścia do gospodarowania 
odpadami w gospodarstwach domowych, ułatwia również ochronę środowiska 
poprzez ograniczanie ilości odpadów, stymuluje gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i zwiększa efektywność zbierania odpadów. Co więcej, zwiększa to świadomość 
obywateli i ich poczucie odpowiedzialności za środowisko. 
 
Zalecamy, aby UE promowała konkurencję wolnorynkową i zachęcała sektor 
prywatny do aktywniejszego angażowania się w przetwarzanie odpadów, w tym 
ścieków, oraz w działania związane z upcyklingiem i recyklingiem. 

 
UE jest właściwym organem do wdrożenia tego zalecenia, ponieważ uzupełnia ono 
dyrektywę ramową w sprawie odpadów i plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Ponadto wdrożenie tego zalecenia pozwoli zwiększyć liczbę 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, a także poprawić 
jakość gospodarowania odpadami i podnieść ilość przetwarzanych odpadów, 
ponieważ w działaniach tych uczestniczyć będzie więcej przedsiębiorstw. 
 
Podwątek	3.3	Produkty	wytwarzane	w	uczciwy	sposób,	równy	dostęp	i	etyczna	
konsumpcja		
 
Zalecamy przeniesienie przemysłu w obręb Unii Europejskiej w celu zapewnienia 
wysokiej jakości sprawiedliwych produktów i rozwiązania problemów związanych 
z klimatem. 

 
Unia Europejska dysponuje wiedzą fachową, którą należy promować na jej własnym 
rynku. 
Z powodu delokalizacji przemysłu poza UE, zwłaszcza do Azji, niektóre kompetencje 
zawodowe również ulegają delokalizacji. Zalecenie to pociąga za sobą szkolenia 
zawodowe pracowników europejskich.  
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Podkreślamy potrzebę unikania delokalizacji między różnymi państwami 
członkowskimi, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji. 
Zaobserwowaliśmy, że masowa delokalizacja przemysłu na świecie ma wpływ na 
przemysł europejski. W związku z tym produkcja lokalna będzie prowadzić do korzyści 
zdrowotnych dla obywateli i środowiska. 
 

Wątek	4:	W	kierunku	zrównoważonego	społeczeństwa		
 
Podwątek	4.3	Transport	przyjazny	dla	środowiska		

 
Zalecamy, aby duże miasta otrzymywały dotacje lub aby nakładano na nie kary 
w zależności od wyników ich transportu publicznego w zakresie ekologiczności 
i zanieczyszczenia środowiska (pojazdy elektryczne, ekologiczny transport 
publiczny, strefy piesze, zachęcanie do korzystania z rowerów itp.). Stosowanie 
takich kar lub dotacji powinno się odbywać przede wszystkim w oparciu o zmiany 
wprowadzane przez miasta w transporcie ekologicznym, z uwzględnieniem ich 
sytuacji początkowej. To Unia Europejska powinna za pomocą prawodawstwa 
ustanowić pewne wskaźniki skuteczności w odniesieniu do środków dotyczących 
zanieczyszczenia i proporcjonalnej redukcji. Powinno się to odbywać 
z uwzględnieniem sytuacji początkowej danego miasta.  

 
Zalecamy to, ponieważ miasta są dotknięte zanieczyszczeniem powietrza, które 
powoduje pewne problemy zdrowotne. Rozwój ekologicznego transportu poprawi 
jakość życia i zdrowia ludzi oraz ograniczy efekt cieplarniany. Dotacje i kary są 
skutecznymi środkami promującymi zmiany i pomagającymi w dostosowywaniu się 
do różnych sytuacji występujących w różnych miastach. 

 
Zalecamy, aby prawodawstwo UE ograniczało i regulowało korzystanie z lotów na 
krótkich dystansach i statków wycieczkowych. Należy zapewnić ludziom 
ekologiczne alternatywy w zakresie transportu. Jedną z takich alternatyw powinna 
być standaryzacja torów kolejowych, by poprawić połączenia między europejskimi 
stolicami. Zalecamy również, aby UE przyznała dotacje na zmiany w transporcie 
towarów, tak aby stały się one bardziej przyjazne dla środowiska, np. większy nacisk 
na transport kolejowy i wodny (w przypadku przewozów na małe odległości). 

 
Zalecamy to, ponieważ przewozy na krótkich dystansach są zbyt częste, 
zanieczyszczające i łatwe do zastąpienia. Ograniczenie liczby statków wycieczkowych 
zmniejszyłoby zanieczyszczenie morza (co stanowi krytyczny problem środowiskowy) 
i negatywne skutki dla miast przybrzeżnych. W związku z tym musimy stworzyć więcej 
przystępnych cenowo rozwiązań stanowiących alternatywę dla tych, które są bardziej 
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zanieczyszczające. Taki sam rozstaw torów kolejowych poprawiłby połączenia 
kolejowe między europejskimi stolicami. 

Wątek	5:	Opieka	dla	wszystkich	
 
Podwątek	5.2	Szersze	rozumienie	zdrowia		

 
Zalecamy, aby Unia Europejska, zgodnie ze swoją kampanią HealthyLife4All, 
promowała również takie inicjatywy jak sportowe imprezy społeczne, zajęcia 
sportowe w szkołach, odbywające się dwa razy w roku olimpiady otwarte dla 
wszystkich grup wiekowych i na wszystkie sporty [nie dla sportowców 
zawodowych]. Zalecamy również opracowanie bezpłatnej europejskiej aplikacji 
sportowej, która zachęcałaby do zbiorowej aktywności sportowej. Aplikacja ta 
powinna pomagać ludziom nawiązywać kontakty poprzez sport. Ponadto 
informacje o tych inicjatywach powinny być dobrze i szeroko rozpowszechniane. 

 
Aby społeczeństwo europejskie było zdrowsze, Unia Europejska musi promować 
sport i zdrowy styl życia. Ponadto bardzo często społeczeństwo nie jest świadome 
związku między sportem a zdrowym życiem. Aplikacja ta jest ważna, ponieważ ludzie 
są bardziej skłonni do uprawiania sportu, jeśli robią to wspólnie. 
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
Czwarty europejski panel obywatelski: 

„UE w świecie / Migracja”  
 
ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA ZGROMADZENIU 
PLENARNEMU) 
 

Dziedzina	1	Samowystarczalność	i	stabilność		
 

Poddziedzina	1.1	Autonomia	UE		

 

1. Zalecamy lepsze promowanie i wspieranie finansowe produktów strategicznych 
produkowanych w Europie (takich jak produkty rolne, półprzewodniki, produkty 
medyczne, innowacyjne technologie cyfrowe i środowiskowe), aby zapewnić ich 
dostępność i przystępność cenową dla europejskich konsumentów oraz zmniejszyć 
w jak największym stopniu zależność od producentów spoza Europy. Wsparcie to 
mogłoby obejmować politykę strukturalną i regionalną, wsparcie na rzecz 
utrzymania przemysłu i łańcuchów dostaw w UE, ulgi podatkowe, dotacje, aktywną 
politykę na rzecz MŚP, a także programy edukacyjne mające na celu utrzymanie 
odpowiednich kwalifikacji i miejsc pracy w Europie. Aktywna polityka przemysłowa 
powinna być jednak selektywna i ukierunkowana na produkty innowacyjne lub te, 
które są istotne dla zabezpieczenia podstawowych towarów i usług. 
 
Zalecamy to, ponieważ Europa jest zbyt zależna od producentów spoza Europy 
w kluczowych obszarach, co może prowadzić do konfliktów dyplomatycznych i do 
braków podstawowych lub strategicznych produktów lub usług. Ponieważ koszty 
produkcji w UE są często wyższe niż w innych częściach świata, bardziej aktywne 
promowanie i wspieranie tych produktów umożliwi Europejczykom zakup 
konkurencyjnych produktów europejskich i zachęci ich do ich zakupu. Wzmocni 
również konkurencyjność Europy i zatrzyma przyszłościowe gałęzie przemysłu 
i miejsca pracy w Europie. Poza tym większa regionalizacja produkcji zmniejszy koszty 
transportu i ograniczy szkody w środowisku. 
 
 

2. Zalecamy, aby UE zmniejszyła zależność od importu ropy naftowej i gazu. Należy to 
zrobić poprzez aktywne wspieranie projektów w zakresie transportu publicznego 
i efektywności energetycznej, ogólnoeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości 
i transportu towarowego, rozwoju dostaw czystej energii ze źródeł odnawialnych 
(w szczególności energii słonecznej i wiatrowej) oraz alternatywnych technologii 
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(takich jak wodór lub odzysk energii). UE powinna również promować zmianę 
kulturową polegającą na zaprzestaniu korzystania z indywidualnych samochodów 
i przestawienie się na transport publiczny, wspólne korzystanie z samochodów 
elektronicznych oraz transport rowerowy. 
 
Zalecamy to, ponieważ jest to korzystne zarówno dla uniezależnienia się Europy od 
dostawców zewnętrznych, jak i dla ambitnych celów w zakresie klimatu i redukcji 
emisji CO2. Pozwoli to również Europie stać się silnym podmiotem w dziedzinie 
przyszłościowych technologii, wzmocnić swoją gospodarkę i tworzyć miejsca pracy. 
 
 

3. Zalecamy przyjęcie przepisów na szczeblu UE w celu dopilnowania, by wszystkie 
unijne procesy produkcji i dostaw oraz importowane towary spełniały europejskie 
normy jakościowe, etyczne i normy związane ze zrównoważonych rozwojem oraz 
wszystkie obowiązujące normy europejskie w zakresie praw człowieka. Produkty 
zgodne z tymi przepisami powinny być certyfikowane. 
 
Zalecamy to, ponieważ pomaga to zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom 
dotrzeć do informacji na temat produktów, które kupują / którymi handlują. W tym 
celu wystarczy sprawdzić system certyfikacji. Certyfikacja przyczynia się również do 
zmniejszenia luki między tanimi i drogimi produktami dostępnymi na rynku. Tanie 
produkty nie będą spełniać wymaganych norm i w związku z tym nie będzie można 
uznać ich za produkty dobrej jakości. Kwalifikacja do tej certyfikacji służyłaby ochronie 
środowiska, oszczędzaniu zasobów i promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji. 
 
 

4. Zalecamy wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu wspierania małych lokalnych 
producentów z sektorów strategicznych we wszystkich państwach członkowskich. 
Producentom tym oferowano by szkolenia zawodowe i wsparcie finansowe 
w postaci dotacji oraz zachęcano by ich do produkowania (w przypadku gdy 
surowce są dostępne w UE) większej ilości towarów spełniających wymogi, a tym 
samym zmniejszono by wielkość importu. 
 
Zalecamy to, ponieważ dzięki wspieraniu mających siedzibę w UE producentów 
w strategicznych sektorach UE może osiągnąć autonomię gospodarczą w tych 
sektorach. Mogłoby to służyć wzmocnieniu całego procesu produkcji, a tym samym 
promowaniu innowacji. Doprowadziłoby to do bardziej zrównoważonej produkcji 
surowców w UE i do zmniejszenia kosztów transportu, a także przyczyniłoby się do 
ochrony środowiska. 
 
 

5. Zalecamy poprawę wdrażania praw człowieka na szczeblu europejskim poprzez: 
podnoszenie świadomości w krajach, które nie przestrzegają w wymaganym 
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zakresie EKPC (europejskiej konwencji praw człowieka) lub Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności; ścisłą kontrolę, koordynowaną przez UE 
i tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, stopnia poszanowania praw człowieka 
przez państwa członkowskie oraz zdecydowane egzekwowanie przestrzegania 
przepisów za pomocą różnych sankcji. 
 
Zalecamy to, ponieważ prawa człowieka zostały już uzgodnione przez państwa 
członkowskie przy ratyfikacji europejskiej konwencji praw człowieka i teraz trzeba 
zwiększyć ich akceptację w każdym państwie, aby zagwarantować, że prawa 
człowieka są rzeczywiście znane i wdrażane w tych państwach członkowskich. 
 
 

6. Zalecamy przeprowadzenie przeglądu i intensywnej kampanii komunikacyjnej na 
szczeblu ogólnoeuropejskim, tak aby obywatele europejscy lepiej poznali EURES 
(Europejskie Służby Zatrudnienia), unijny portal imigracyjny oraz unijne narzędzie 
do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich, a przedsiębiorstwa UE 
częściej z nich korzystały w celu publikowania i rozpowszechniania informacji 
o wolnych miejscach pracy. 
 
Odradzamy tworzenie nowej platformy internetowej z informacjami o możliwościach 
zatrudnienia dla młodzieży europejskiej. Na szczeblu europejskim istnieje już 
wystarczająco dużo takich inicjatyw. Uważamy, że wzmocnienie istniejących już 
narzędzi jest kluczem do promowania dostępnej siły roboczej i możliwości 
zatrudnienia na szczeblu europejskim. 
 
Poddziedzina	1.2	Granice		
 

7. Zalecamy utworzenie systemu migracji pracowników do UE, opartego na 
rzeczywistych potrzebach europejskich rynków pracy. Powinien istnieć jednolity 
system uznawania dyplomów zawodowych i akademickich uzyskanych w UE i poza 
nią. Powinny istnieć oferty kwalifikacji zawodowych, a także oferty integracji 
kulturowej i językowej dla wykwalifikowanych migrantów. Osoby ubiegające się 
o azyl i posiadające odpowiednie kwalifikacje powinny mieć dostęp do rynku pracy. 
Powinna istnieć zintegrowana agencja, dla której podstawą mogłaby być europejska 
sieć współpracy służb zatrudnienia. 
 
Zalecamy to, ponieważ w niektórych obszarach Europa potrzebuje wykwalifikowanej 
siły roboczej, której sama nie może zapewnić. Obecnie nie ma wystarczająco dużo 
skutecznych sposobów legalnego ubiegania się o pozwolenie na pracę w UE. 
Ogólnoeuropejski system uznawania dyplomów zawodowych i akademickich ułatwi 
zaspokojenie tych potrzeb i uprości migrację pracowników w UE i poza nią. Można by 
skuteczniej wypełniać luki w zatrudnieniu i lepiej zarządzać niekontrolowaną 
migracją. Otwarcie systemu migracji pracowników na osoby ubiegające się o azyl 
mogłoby pomóc przyspieszyć ich integrację w europejskich gospodarkach 
i społeczeństwach. 
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8. Zalecamy, aby Unia Europejska przyjęła przepisy nadające Fronteksowi większe 
uprawnienia i większą niezależność. Dzięki temu Frontex mógłby prowadzić 
działania we wszystkich państwach członkowskich i chronić wszystkie granice 
zewnętrzne UE. UE powinna jednak zorganizować kontrole procesów dotyczące 
organizacji Fronteksu, ponieważ aby uniknąć wszelkiego rodzaju nadużyć, 
potrzebna jest pełna przejrzystość jego funkcjonowania. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że niedopuszczalne jest odmawianie Fronteksowi 
dostępu do granic, zwłaszcza gdy dochodzi do łamania praw człowieka. Chcemy 
zadbać o to, by Frontex wdrażał prawodawstwo europejskie. Sam Frontex należy 
poddawać kontrolom i weryfikacjom, aby zapobiec niewłaściwym zachowaniom 
w organizacji.  
 
 

9. Zalecamy, aby Unia Europejska przewidziała, w szczególności w odniesieniu do 
migrantów ekonomicznych, możliwość selekcji obywateli (na podstawie 
potwierdzonych umiejętności, doświadczenia itp.) w kraju wyjazdu; ma to na celu 
ustalenie, kto jest uprawniony do przyjazdu do UE i podjęcia pracy w UE, 
w zależności od potrzeb gospodarczych i wolnych miejsc pracy w państwie 
przyjmującym. Kryteria selekcji muszą być publicznie dostępne i każdy powinien 
móc się z nimi zapoznać. Można w tym celu utworzyć Europejską Agencję 
ds. Imigracji (online).  
 
Zalecamy to, ponieważ dzięki temu ludzie nie będą musieli nielegalnie przekraczać 
granicy. Umożliwiłoby to kontrolowany przepływ osób przybywających do UE, a tym 
samym zmniejszyłoby presję na granicach. Jednocześnie ułatwiłoby to obsadzanie 
wolnych miejsc pracy w krajach przyjmujących. 
 
 

10. Zalecamy, aby Unia Europejska zadbała o to, by polityka i infrastruktura 
przyjmowania na każdej granicy były takie same, zapewniały poszanowanie praw 
człowieka oraz gwarantowały bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich migrantów (np. 
kobiet w ciąży i dzieci).  
 
Zalecamy to, ponieważ wysoko cenimy sprawiedliwe i równe traktowanie migrantów 
na wszystkich granicach. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której migranci zbyt 
długo pozostają na granicach, a państwa członkowskie muszą sobie radzić 
z ogromnym napływem migrantów. Wszystkie państwa członkowskie muszą być 
dobrze przygotowane na ich przyjęcie.  
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Dziedzina	2:	UE	jako	partner	międzynarodowy		

Poddziedzina	2.1	Handel	i	stosunki	z	punktu	widzenia	etyki	
 

11. Zalecamy, aby UE ograniczyła przywóz produktów z krajów, które akceptują pracę 
dzieci. Należy w tym celu opracować czarną listę przedsiębiorstw, która będzie 
okresowo aktualizowana wraz z rozwojem sytuacji. Ponadto zalecamy, by dzieciom, 
które przestają pracować, zapewniać stopniowo dostęp do nauki szkolnej, a także 
promować świadomość konsumentów na temat pracy dzieci za pośrednictwem 
oficjalnych kanałów UE, np. kampanii i narracji. 
 
Zalecamy to, ponieważ według nas istnieje związek między brakiem dostępu do 
edukacji a pracą dzieci. Chcemy zwiększyć świadomość konsumentów i ograniczyć 
popyt na produkty wytwarzane przez dzieci, tak aby można było ostatecznie położyć 
kres tej praktyce.  
 
 

12. Zalecamy UE ustanowienie partnerstw z krajami rozwijającymi się, aby wspierać ich 
infrastrukturę i dzielić się kompetencjami w zamian za wzajemnie korzystne umowy 
handlowe mające na celu wsparcie tych krajów w przechodzeniu na ekologiczne 
źródła energii. 
 
Zalecamy to, aby ułatwić przejście na odnawialne źródła energii w krajach 
rozwijających się poprzez partnerstwa handlowe i umowy dyplomatyczne. 
Pozwoliłoby to nawiązać dobre długoterminowe stosunki między UE a krajami 
rozwijającymi się i przyczyniłoby się do walki ze zmianą klimatu. 
 
 

13. Zalecamy, aby UE wprowadziła obowiązkową ocenę ekologiczną umieszczaną na 
wszystkich produktach, które mogą być kupowane przez konsumenta. Ocena 
ekologiczna byłaby obliczana na podstawie emisji pochodzących z produkcji 
i transportu, a także szkodliwej zawartości, w oparciu o wykaz produktów 
niebezpiecznych. Ocena ekologiczna powinna być zarządzana i monitorowana przez 
organ UE. 
 
Zalecamy to, aby konsumenci w UE byli bardziej świadomi śladu środowiskowego 
kupowanych przez nich produktów. Ocena ekologiczna byłaby unijną metodą 
szacowania wpływu na środowisko pozwalającą pokazać, czy dany produkt jest 
przyjazny dla środowiska. Powinna zawierać kod QR na odwrocie produktu, podający 
dodatkowe informacje na temat jego śladu środowiskowego.  
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Poddziedzina	2.2	Międzynarodowe	działania	w	dziedzinie	klimatu 

 
14. Zalecamy, aby Unia Europejska przyjęła strategię mającą na celu zwiększenie 

autonomii w produkcji energii. Organ europejski łączący istniejące europejskie 
instytucje energetyczne powinien koordynować rozwój energii ze źródeł 
odnawialnych w zależności od potrzeb, zdolności i zasobów państw członkowskich, 
przy jednoczesnym poszanowaniu ich suwerenności. Instytucje promowałyby 
wymianę wiedzy między sobą w celu wdrożenia tej strategii. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecna zależność sprawia, że jesteśmy podatni na 
zagrożenia w sytuacjach napięć politycznych z krajami, z których importujemy 
energię. Przykładem tego jest obecny kryzys elektroenergetyczny. Koordynacja ta 
powinna jednak odbywać się z poszanowaniem suwerenności każdego kraju. 
 
 

15. Zalecamy wyższe normy środowiskowe w odniesieniu do wywozu odpadów w UE 
i poza nią oraz bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu powstrzymania 
nielegalnego wywozu. UE powinna w większym stopniu zachęcać państwa 
członkowskie do recyklingu własnych odpadów i wykorzystywania ich do produkcji 
energii. 
 
Zalecamy to, aby zapobiec szkodom w środowisku powodowanym przez kraje, które 
pozbywają się swoich odpadów kosztem innych, zwłaszcza gdy odbywa się to 
niezgodnie z normami środowiskowymi. 
 
 

16. Zalecamy, by UE w większym stopniu zachęcała do trwającej transformacji 
ekologicznej poprzez wyznaczenie celu, jakim jest wyeliminowanie 
zanieczyszczających opakowań. Wiązałoby się to z promowaniem mniejszej ilości 
opakowań lub opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska. Aby mniejsze 
przedsiębiorstwa mogły pójść tą drogą, należy zapewnić im pomoc i środki 
dostosowawcze. 
 
Zalecamy to, ponieważ musimy ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych, 
zwłaszcza surowców spoza UE. Musimy również ograniczyć szkody, jakie my, 
Europejczycy, wyrządzamy naszej planecie i jej klimatowi. Zwiększone wsparcie dla 
małych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im możliwości 
dostosowania się bez podnoszenia cen. 
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17. Zalecamy, aby kraje Unii Europejskiej wspólnie poważniej potraktowały kwestię 
energii jądrowej. Należy zacieśnić współpracę w zakresie oceny wykorzystania 
energii jądrowej i jej roli w zielonej transformacji energetycznej, którą musi 
przeprowadzić Europa. 
 
Zalecamy to, ponieważ kwestia energii jądrowej nie może zostać rozwiązana przez 
jeden kraj. Obecnie w połowie państw członkowskich znajduje się ponad sto 
reaktorów, a kolejne są w budowie. Ponieważ mamy wspólną sieć energetyczną, 
wytwarzana w niej niskoemisyjna energia elektryczna przynosi korzyści wszystkim 
Europejczykom i zwiększa autonomię energetyczną naszego kontynentu. Ponadto 
skutki składowania odpadów jądrowych lub wypadku odczuwałoby kilka krajów. 
Niezależnie od tego, czy wybór padnie na korzystanie z energii jądrowej czy nie, 
Europejczycy powinni przedyskutować tę kwestię wspólnie i opracować bardziej 
zbieżne strategie przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności krajowych. 
 

Poddziedzina	2.3	Promowanie	wartości	europejskich 

 
18. UE powinna być bliżej obywateli. Zalecamy, aby UE nawiązywała i wzmacniała 

kontakty z obywatelami i instytucjami lokalnymi, takimi jak samorządy lokalne, 
szkoły i gminy. Jest to konieczne w celu zwiększenia przejrzystości, dotarcia do 
obywateli i lepszego komunikowania się z nimi na temat konkretnych inicjatyw 
unijnych i o UE w ogólnym ujęciu.  
 
Zalecamy to, ponieważ na razie informacje na temat UE nie są wystarczająco dostępne 
dla wszystkich grup społecznych i nie docierają do zwykłych obywateli. Są często 
nudne, trudne do zrozumienia i nieprzyjazne dla użytkownika. Musimy to zmienić, aby 
zapewnić obywatelom jasną wizję roli i działań UE. Aby wzbudzać zainteresowanie 
Unią, informacje o niej muszą być łatwiejsze do znalezienia, motywujące, fascynujące 
i napisane językiem potocznym. Proponujemy: organizowanie wizyt polityków UE 
w szkołach oraz kampanii informacyjnych z wykorzystaniem radia, podcastów, 
poczty, prasy i kampanii reklamowych na autobusach, wykorzystanie mediów 
społecznościowych, organizowanie lokalnych zgromadzeń obywatelskich oraz 
utworzenie specjalnej grupy zadaniowej w celu poprawy komunikacji na temat UE. 
Działania te umożliwią obywatelom uzyskanie informacji o UE, które nie są filtrowane 
za pośrednictwem mediów krajowych. 
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19. Zalecamy szersze uczestnictwo obywateli w polityce UE. Proponujemy organizację 

wydarzeń w bezpośredni sposób angażujących obywateli, na wzór 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wydarzenia te powinny być 
organizowane na szczeblu krajowym, lokalnym i europejskim. UE powinna 
zapewnić spójną strategię i odgórne ukierunkowanie tych wydarzeń. 
 
Zalecamy to, ponieważ takie wydarzenia związane z demokracją uczestniczącą 
zapewnią prawidłowe informacje na temat UE, a także poprawią jakość polityki UE. 
Należy organizować wydarzenia promujące podstawowe wartości UE – demokrację 
i udział obywateli. Wydarzenia te stanowiłyby dla polityków okazję do pokazania 
obywatelom, że ich zdaniem ważne jest, by obywatele znali bieżące wydarzenia i byli 
zaangażowani w ich kształtowanie. Odgórne wytyczne nadadzą krajowym i lokalnym 
konferencjom spójny i jednolity kształt.  
 

Dziedzina	3:	Silna	UE	w	pokojowym	świecie 

Poddziedzina	3.1	Bezpieczeństwo	i	Obrona 

 
20. Zalecamy, aby przyszłe „wspólne siły zbrojne Unii Europejskiej” były 

wykorzystywane głównie do celów samoobrony. Wykluczamy wszelkie agresywne 
działania wojskowe. W Europie umożliwiłoby to udzielanie wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne. Poza granicami europejskimi 
zapewniłoby to możliwość rozmieszczenia sił w wyjątkowych okolicznościach 
i wyłącznie na mocy odpowiedniego mandatu prawnego Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tym samym zgodnie z prawem 
międzynarodowym. 
 
Jeśli to zalecenie zostałoby wdrożone, Unia Europejska mogłaby być postrzegana jako 
wiarygodny, odpowiedzialny, silny i pokojowy partner na arenie międzynarodowej. 
Oczekuje się zatem, że jej zwiększona zdolność do reagowania na sytuacje krytyczne, 
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, pozwoli chronić jej podstawowe wartości. 
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Poddziedzina	3.2	Proces	decyzyjny	a	polityka	zagraniczna	UE 

 
21. Zalecamy, aby wszystkie kwestie rozstrzygane jednomyślnie podlegały teraz 

większości kwalifikowanej. Jedyne wyjątki powinny dotyczyć przyjęcia nowego 
państwa do UE oraz zmiany podstawowych zasad UE określonych w art. 2 Traktatu 
z Lizbony i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 
 
Pozwoli to umocnić pozycję UE na świecie i sprawić, że będzie prezentować jednolite 
stanowisko wobec państw trzecich i szybko reagować w każdej sytuacji, 
a w szczególności w sytuacjach kryzysowych. 
 
 

22. Zalecamy, aby Unia Europejska wzmocniła swoją zdolność do nakładania sankcji na 
państwa członkowskie, rządy, podmioty, grupy lub organizacje, a także osoby, które 
nie przestrzegają jej podstawowych zasad, umów i przepisów. Konieczne jest 
zapewnienie szybkiego wdrażania i egzekwowania już przyjętych sankcji. Sankcje 
wobec państw trzecich powinny być proporcjonalne do działań, w związku z którymi 
je nałożono, a także powinny być skuteczne i stosowane w odpowiednim czasie. 
 
Aby UE była wiarygodna i niezawodna, musi stosować sankcje wobec tych, którzy 
naruszają jej zasady. Sankcje te powinny być szybko i aktywnie egzekwowane 
i weryfikowane. 
 

Poddziedzina	3.3	Kraje	sąsiadujące	i	rozszerzenie	

 

23. Zalecamy Unii Europejskiej przeznaczenie specjalnego budżetu na opracowanie 
programów edukacyjnych dotyczących funkcjonowania UE i jej wartości. Następnie 
zaproponuje się państwom członkowskim włączenie ich do programów nauczania 
(w szkołach podstawowych, średnich i wyższych). Ponadto studentom pragnącym 
studiować w innym kraju europejskim w ramach programu Erasmus można by 
zaoferować specjalny kurs na temat UE i jej funkcjonowania. Studenci biorący udział 
w tym kursie mieliby pierwszeństwo przy przydzielaniu stypendiów programu 
Erasmus. 
 
Zalecamy to, ponieważ pozwoli to wzmocnić poczucie przynależności do UE. Dzięki 
temu obywatele będą mogli lepiej identyfikować się z UE i upowszechniać jej 
wartości. Pozwoli to również zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do 
funkcjonowania UE i korzyści płynących z członkostwa w niej oraz wzmocni walkę 
z ruchami antyeuropejskimi. Działania te powinny zniechęcać państwa członkowskie 
do opuszczania UE. 
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24. Zalecamy, aby UE w większym stopniu wykorzystywała swoje znaczenie polityczne 
i gospodarcze w stosunkach z innymi krajami, aby zapobiec sytuacji, w której 
niektóre państwa członkowskie odczuwają dwustronne naciski gospodarcze, 
polityczne i społeczne. 
 
Zalecamy to z trzech powodów. Po pierwsze, wzmocni to poczucie jedności w UE. Po 
drugie, jednostronna reakcja zapewni jasną, zdecydowaną i szybszą odpowiedź 
i pozwoli zapobiec podejmowaniu przez inne kraje wszelkich prób zastraszania 
i podżegania do represyjnej polityki wobec państw członkowskich UE. Po trzecie, 
zwiększy to bezpieczeństwo Unii i zagwarantuje, że żadne państwo członkowskie nie 
będzie czuć się pominięte ani ignorowane. Dwustronne reakcje dzielą UE, a państwa 
trzecie wykorzystują tę słabość przeciwko nam. 
 
 

25. Zalecamy, aby Unia Europejska organizowała zgromadzenia obywateli. Z jednej 
strony UE powinna zwiększyć swoją widoczność w mediach społecznościowych 
i aktywnie promować swoje treści. Z drugiej strony powinna nadal organizować 
konferencje takie jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy – co roku i przy 
fizycznej obecności. Ponadto zalecamy, by UE w dalszym ciągu zachęcała do 
innowacji poprzez promowanie dostępnej europejskiej platformy mediów 
społecznościowych. 
 
Zalecamy powyższe rozwiązanie, ponieważ pozwoliłoby ono nie tylko dotrzeć do 
młodszych ludzi, ale również zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie obywateli 
europejskich dzięki bardziej angażującemu i skutecznemu narzędziu komunikacji. 
Wydarzenia takie jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinny umożliwić 
obywatelom większy udział w procesie decyzyjnym i zagwarantować, by ich głos 
został usłyszany. 
 
 

26. Zalecamy, by państwa członkowskie uzgodniły silną wizję i wspólną strategię w celu 
zharmonizowania i utrwalenia tożsamości i jedności UE przed umożliwieniem 
przystąpienia do UE innym krajom. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że przed rozważeniem przystąpienia innych państw 
do UE konieczne jest zarówno wzmocnienie UE, jak i ugruntowanie stosunków między 
państwami członkowskimi.  Im więcej państw przystąpi do UE, tym bardziej złożony 
stanie się unijny proces decyzyjny; w związku z tym ważne jest dokonanie przeglądu 
tych procesów decyzyjnych, które są poddawane pod głosowanie w procedurze 
wymagającej jednomyślności. 
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Dziedzina	4:	Migracja	z	ludzkiego	punktu	widzenia	 

	

Poddziedzina	4.1	Eliminowanie	przyczyn	migracji 

 
 

27. Zalecamy, by Unia Europejska aktywnie uczestniczyła w rozwoju gospodarczym 
krajów spoza Unii Europejskiej, z których napływa najwięcej migrantów. UE, 
z pomocą odpowiednich organów (np. lokalnych organizacji pozarządowych, 
lokalnych polityków, pracowników terenowych, ekspertów itp.), powinna szukać 
sposobów na pokojową, skuteczną i aktywną interwencję w krajach, z których 
napływa najwięcej migrantów i które uzgodniły wcześniej z władzami lokalnymi 
dokładne warunki współpracy. Interwencje te powinny przynosić wymierne 
i mierzalne skutki. Jednocześnie należy jasno określić te wymierne rezultaty i skutki, 
aby obywatele UE mogli zrozumieć prowadzoną przez Unię politykę pomocy 
rozwojowej. W związku z tym działaniom UE w zakresie pomocy rozwojowej należy 
nadać większą widoczność. 
 
Zalecamy to, ponieważ chociaż UE angażuje się w rozwój międzynarodowy, musi 
kontynuować tą działalność, inwestując przy tym w przejrzystość i widoczność 
prowadzonej polityki i podejmowanych działań. 
 
 

28. Zalecamy stworzenie wspólnych europejskich ram pracy, dzięki którym warunki 
pracy zharmonizowane zostaną w całej Unii (np. minimalne wynagrodzenie, czas 
pracy itp.). UE powinna dążyć do ustanowienia podstawowych wspólnych norm 
pracy, aby zapobiegać migracji obywateli, którzy opuszczają swoje kraje 
pochodzenia w poszukiwaniu lepszych warunków pracy. W ramach tych norm UE 
powinna wzmocnić rolę związków zawodowych na szczeblu ponadnarodowym. 
Czyniąc to, UE powinna traktować wewnętrzną migrację ekonomiczną (migrację 
obywateli UE) jako kluczową kwestię.  
 
Zalecamy takie podejście, ponieważ stwierdziliśmy, że wiele osób w UE migruje 
z przyczyn ekonomicznych, ze względu na istniejące różnice między warunkami pracy 
w państwach członkowskich UE. W niektórych krajach prowadzi to do efektu drenażu 
mózgów. Należy go unikać, aby państwa członkowskie mogły zachować talenty i siłę 
roboczą. Chociaż popieramy swobodny przepływ obywateli, uważamy, że migracja 
obywateli UE między państwami członkowskimi UE – gdy obywatele uciekają się do 
niej nie z własnej woli – jest spowodowana przyczynami gospodarczymi. Dlatego 
ważne jest ustanowienie wspólnych ram pracy.  
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Poddziedzina	4.2	Uwzględnienie	aspektu	ludzkiego	 

 
29. Zalecamy wdrożenie wspólnej i zbiorowej polityki migracyjnej w UE w oparciu 

o zasadę solidarności. Chcemy skupić się na problemie uchodźców. Wspólna 
procedura we wszystkich państwach członkowskich Unii powinna opierać się na 
najlepszych praktykach i zwyczajach, które okazały się skuteczne we wszystkich 
państwach Unii. Procedura ta powinna być proaktywna i aktywnie realizowana 
zarówno przez organy krajowe, jak i administrację UE.  
 
Problem uchodźców dotyczy wszystkich krajów UE. Obecnie praktyki w państwach 
członkowskich są zbyt zróżnicowane, co ma negatywne skutki zarówno dla 
uchodźców, jak i dla obywateli Unii. W związku z tym konieczne jest spójne 
i konsekwentne podejście. 
 
 

30. Zalecamy, by UE zintensyfikowała wysiłki na rzecz informowania i edukowania 
obywateli państw członkowskich w kwestiach związanych z migracją. Cel ten należy 
osiągnąć poprzez jak najwcześniejsze kształcenie dzieci od początku szkoły 
podstawowej w dziedzinach takich jak migracja i integracja. Gdyby połączyć tę 
wczesną edukację z działaniami organizacji pozarządowych i organizacji 
młodzieżowych, a także szeroko zakrojonymi kampaniami medialnymi, moglibyśmy 
w pełni osiągnąć nasz cel. Ponadto należy korzystać z szerokiego wachlarza kanałów 
komunikacji, od ulotek po telewizję i media społecznościowe. 
 
Ważne jest, by pokazać ludziom, że migracja ma również wiele pozytywnych 
aspektów, takich jak dodatkowa siła robocza. Pragniemy podkreślić znaczenie 
podnoszenia świadomości na temat obu procesów, tak aby ludzie zrozumieli 
przyczyny i konsekwencje migracji, z myślą o wyeliminowaniu stygmatyzacji 
wynikającej z faktu, że ktoś jest postrzegany jako migrant.  
 

	 	



 

 

 184 

Poddziedzina	4.3	Integracja		
 

31. Zalecamy zastąpienie dyrektywy 2013/33/UE ustanawiającej minimalne normy 
dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich 
obowiązkowym rozporządzeniem UE, które będzie jednolicie stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. Priorytetem powinna być poprawa 
warunków przyjmowania i zakwaterowania. Zalecamy utworzenie specjalnego 
organu UE monitorującego wdrażanie tego rozporządzenia.  
 
Istniejąca dyrektywa nie jest bowiem wdrażana w jednolity sposób we wszystkich 
państwach członkowskich. Należy unikać sytuacji, takich jak ta w obozie dla 
uchodźców w Morii. W związku z tym zalecane rozporządzenie – przewidujące 
obowiązkowe sankcje – powinno zostać wdrożone. Jeżeli chodzi o podmiot 
monitorujący, powinien on być silny i niezawodny. 
 
 

32. Zalecamy, by UE zadbała o to, by zarówno każdy ubiegający się o azyl, jak i każdy 
uchodźca uczestniczył w kursach językowych i integracyjnych w czasie procedury 
przyznawania zezwolenia na pobyt. Kursy powinny być obowiązkowe, bezpłatne 
i obejmować pomoc osobistą przy początkowej integracji. Powinny one rozpocząć 
się w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku o pobyt. Ponadto należy ustanowić 
mechanizmy zachęt i sankcji.  
 
Nauka języka oraz zrozumienie kultury, historii i etyki kraju przyjazdu to kluczowy krok 
w kierunku integracji. Długi czas oczekiwania na wstępny proces integracji ma 
negatywny wpływ na asymilację społeczną migrantów. Mechanizmy sankcji mogą 
pomóc w określeniu gotowości migrantów do integracji. 
 
 

Dziedzina	5:	Odpowiedzialność	i	solidarność	w	całej	UE 

	

Poddziedzina	5.1	Rozmieszczenie	migrantów	 

 
33. Zalecamy zastąpienie systemu dublińskiego prawnie wiążącym traktatem w celu 

zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego i proporcjonalnego rozmieszczenia 
osób ubiegających się o azyl w UE w oparciu o zasadę solidarności i sprawiedliwości. 
Obecnie uchodźcy są zobowiązani do składania wniosków o udzielenie azylu 
w państwie członkowskim UE, do którego pierwotnie przybyli. System ten trzeba 
jak najszybciej zmienić. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nowego paktu UE 
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o migracji i azylu z 2020 r. to dobry początek i należy nadać mu formę prawną, 
ponieważ obejmuje on kwoty dotyczące podziału uchodźców między państwa 
członkowskie UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecny system dubliński nie przestrzega zasad solidarności 
i sprawiedliwości. W związku z tym bardzo obciążone są kraje położone na granicy UE, 
gdzie większość osób ubiegających się o azyl wjeżdża po raz pierwszy na terytorium 
UE. Wszystkie państwa członkowskie muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za 
zarządzanie napływem uchodźców do UE. UE jest wspólnotą wspólnych wartości 
i powinna działać spójnie z tą zasadą.  
 
 

34. Zalecamy, by UE wspierała państwa członkowskie UE w rozpatrywaniu wniosków 
o udzielenie azylu w szybszym tempie i zgodnie ze wspólnymi standardami. 
Ponadto uchodźcom należy zapewnić zakwaterowanie spełniające warunki 
humanitarne. Aby odciążyć kraje wjazdu, zalecamy szybką i skuteczną relokację 
uchodźców na terytorium UE po ich pierwszym przybyciu do UE, tak aby ich wnioski 
o azyl mogły być rozpatrywane w innym miejscu w UE. W tym celu potrzebne jest 
wsparcie finansowe ze strony UE oraz wsparcie organizacyjne za pośrednictwem 
Agencji UE ds. Azylu. Osoby, których wnioski o udzielenie azylu zostały odrzucone, 
muszą zostać skutecznie odesłane do swoich krajów pochodzenia, o ile ich kraj 
pochodzenia zostanie uznany za bezpieczny. 
 
Zalecamy to, ponieważ procedury trwają obecnie zbyt długo i mogą się różnić 
w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki przyspieszeniu procedur 
azylowych uchodźcy oczekujący na ostateczną decyzję azylową będą przebywać 
krócej w tymczasowych obiektach zakwaterowania. Osoby ubiegające się o azyl, które 
zostały przyjęte, mogą szybciej zintegrować się w ostatecznym kraju docelowym. 
 
 

35. Zalecamy silne wsparcie finansowe, logistyczne i operacyjne ze strony UE 
w zarządzaniu pierwszym przyjęciem, po którym mogłaby nastąpić ewentualna 
integracja lub repatriacja migrantów o nieuregulowanym statusie. Beneficjentami 
takiego wsparcia powinny być państwa przygraniczne UE, które dźwigają ciężar 
związany z napływem migrantów. 
 
Zalecamy udzielenie silnego wsparcia, ponieważ na niektórych państwach 
przygranicznych UE – ze względu na ich położenie geograficzne – spoczywa największe 
obciążenie z powodu napływu migrantów. 
 
 

36. Zalecamy wzmocnienie mandatu Agencji UE ds. Azylu w celu skoordynowania 
działań i zarządzania rozmieszczeniem osób ubiegających się o azyl w państwach 
członkowskich UE, tak aby doprowadzić do sprawiedliwego rozmieszczenia tych 
osób. Sprawiedliwe rozmieszczenie wymaga uwzględnienia potrzeb osób 
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ubiegających się o azyl, a także zdolności logistycznych i gospodarczych państw 
członkowskich UE oraz ich potrzeb w zakresie rynku pracy. 
 
Zalecamy to, ponieważ scentralizowane koordynowanie i zarządzanie takim 
rozmieszczeniem osób ubiegających się o azyl, które jest uznawane za sprawiedliwe 
zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez ich obywateli, zapobiegają 
chaotycznym sytuacjom i napięciom społecznym, przyczyniając się w ten sposób do 
większej solidarności między państwami członkowskimi UE. 
 
Poddziedzina	5.2	Wspólne	podejście	do	kwestii	azylu	
 

37. Zalecamy utworzenie nadrzędnej instytucji UE lub wzmocnienie Agencji UE 
ds. Azylu, tak aby rozpatrywała wnioski o udzielenie azylu i podejmowała w ich 
sprawie – w oparciu o jednolite normy – decyzje obowiązujące w całej Unii 
Europejskiej. Instytucja ta może również odpowiadać za sprawiedliwe 
rozmieszczenie uchodźców. Powinna również określać, które kraje pochodzenia są 
bezpieczne, a które nie, oraz być odpowiedzialna za odsyłanie osób, którym 
odmówiono azylu.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecną politykę azylową cechują niejasne obowiązki 
i funkcjonowanie różnych standardów w poszczególnych państwach członkowskich 
UE. Prowadzi to do niespójnego prowadzenia procedur azylowych w całej UE. 
Ponadto Agencja UE ds. Azylu posiada obecnie jedynie „miękkie” uprawnienia. Może 
jedynie doradzać państwom członkowskim w kwestiach azylowych.  
 
 

38. Zalecamy niezwłoczne utworzenie specjalnych ośrodków azylowych dla małoletnich 
bez opieki we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy to uczynić w celu jak 
najszybszego zakwaterowania małoletnich i zapewnienia im opieki stosownie do ich 
szczególnych potrzeb.  
 
Zalecamy to, ponieważ: 
1) Istnieje prawdopodobieństwo traumatyzacji wielu małoletnich (pochodzących 
z obszarów objętych konfliktem). 
2) Różne dzieci mają różne potrzeby (w zależności od wieku, zdrowia itp.). 
3) Jeżeli zalecenie to zostałoby wdrożone, zapewniłoby małoletnim wymagającym 
szczególnego traktowania i małoletnim z urazami psychicznymi wszelką niezbędną 
opiekę na jak najwcześniejszym etapie. 
4) Małoletni są przyszłymi obywatelami europejskimi i w związku z tym jeśli będą 
odpowiednio traktowani, powinni wnieść pozytywny wkład w przyszłość Europy. 
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39. Zalecamy ustanowienie wspólnego, przejrzystego systemu szybkiego rozpatrywania 

wniosków osób ubiegających się o azyl. Proces ten powinien przewidywać 
minimalny standard i być stosowany w równym stopniu we wszystkich państwach 
członkowskich. 
 
Zalecamy to, ponieważ: 
1) Dzięki wdrożeniu tego zalecenia rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu byłoby 
szybsze i bardziej przejrzyste. 
2) Brak szybkiej procedury azylowej prowadzi do niezgodności z prawem 
i przestępczości. 
3) Minimalne normy, o których mowa w naszym zaleceniu, powinny obejmować 
poszanowanie praw człowieka, a także potrzeb w zakresie zdrowia i edukacji osób 
ubiegających się o azyl. 
4) Wdrożenie tego zalecenia sprzyjałoby dostępowi do zatrudnienia 
i samowystarczalności, co przyniosłoby korzyści społeczeństwu UE. Uregulowanie 
statusu zatrudnienia zapobiega nadużyciom w środowisku pracy wobec osób 
ubiegających się o azyl. Na pewno sprzyjałoby to udanej integracji wszystkich 
zainteresowanych stron. 
5) Przedłużające się pobyty w ośrodkach dla uchodźców mają negatywne skutki dla 
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia przebywających w nich osób. 
 
 

40. Zdecydowanie zalecamy gruntowny przegląd wszystkich umów i przepisów 
regulujących kwestie azylu i imigracji w Europie. Ponadto zalecamy przyjęcie 
podejścia „dla całej Europy”. 
 
Zalecamy to, ponieważ: 
1) Wszystkie obowiązujące umowy są niewykonalne, niepraktyczne i nie przystają już 
do zakładanych celów od 2015 r. do dnia dzisiejszego. 
2) UE powinna być pierwszą „agencją”, która zarządza wszystkimi innymi agencjami 
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się bezpośrednio kwestiami azylu.  
3) Zainteresowane państwa członkowskie zajmujące się tą kwestią są w dużej mierze 
pozostawione same sobie. Postawa „à la carte” niektórych państw członkowskich 
kłóci się z zasadą jedności UE. 
4) Dzięki nowym ukierunkowanym przepisom wszystkie osoby ubiegające się o azyl 
miałyby szansę na lepszą przyszłość, a Europa stałaby się bardziej zjednoczona. 
5) Luki w obecnych przepisach są przyczyną konfliktów i braku harmonii w całej 
Europie. Powodują również wzrost nietolerancji wśród obywateli europejskich wobec 
migrantów. 
6) Bardziej zdecydowane, odpowiednie przepisy doprowadziłyby do ograniczenia 
przestępczości i nadużyć w obecnym systemie azylowym. 
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Załącznik: INNE ZALECENIA, ROZWAŻANE PRZEZ PANEL, ALE NIEPRZYJĘTE 
 

Dziedzina	1	Samowystarczalność	i	stabilność	 

	

Poddziedzina	1.1	Autonomia	UE	
 

Zalecamy – w przypadku gdy wnioskują o to kraje rozwijające się – programy 
interwencyjne na rzecz rozwoju gospodarczego oparte na partnerstwach 
dostosowanych do potrzeb poszczególnych państw i/lub oparte na umowach 
handlowych, realizowane po wstępnej analizie potencjału gospodarczego 
zainteresowanych państw, po której udziela się wsparcia ekonomicznego 
i zapewnia się szkolenia zawodowe. 

Zalecamy takie działania, ponieważ prowadzą one do budowania niezależności 
przemysłowej i tworzenia miejsc pracy, które poprawiają ogólną sytuację 
migracyjną/status migracyjny; mogą one również sprzyjać zawieraniu lepszych umów 
handlowych w krajach rozwijających się. 
 

Dziedzina	2:	UE	jako	partner	międzynarodowy	 
 
Poddziedzina	2.1	Handel	i	stosunki	handlowe	z	perspektywy	etycznej	
 

 

Zalecamy, by UE wprowadziła przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa do 
kontrolowania swoich łańcuchów dostaw i do okresowego przedstawiania w tym 
celu pełnego sprawozdania (z kontroli), oraz by ustanowiła warunki, w których 
przywóz będzie ograniczany i nagradzany w zależności od kryteriów etycznych. 
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa powinny przedstawiać sprawozdanie 
z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.  
 
Zalecamy to, by rozszerzyć perspektywę etyczną w handlu z UE poprzez 
monitorowanie działalności przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw we wszystkich 
krajach oraz poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do postępowania zgodnie 
z kryteriami etycznymi, takimi jak te dotyczące stosowania niebezpiecznych 
produktów, praw i warunków pracy, ewentualnego wykorzystania pracy dzieci oraz 
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ochrony środowiska. Zalecenie to nie miałoby zastosowania do oferowanych 
w internecie produktów kupowanych bezpośrednio przez konsumenta. 

Dziedzina	3:	Silna	UE	w	pokojowym	świecie 

 
Poddziedzina	3.1	Bezpieczeństwo	i	obrona	

 
Zalecamy, by obecna europejska struktura bezpieczeństwa została 
przeobrażona w bardziej wydajną, skuteczną i sprawną strukturę ponadnarodową. 
Ostatecznie doprowadzi to do utworzenia „wspólnych sił zbrojnych Unii 
Europejskiej”. Zmiana ta powinna pociągnąć za sobą stopniową integrację, 
a następnie przekształcenie krajowych sił zbrojnych. To zjednoczenie zdolności 
wojskowych w całej Unii Europejskiej ma również sprzyjać trwałej integracji 
europejskiej. Utworzenie wspólnych sił zbrojnych Unii Europejskiej wymagałoby 
również nowej umowy o współpracy z NATO oraz z pozaeuropejskimi państwami 
członkowskimi NATO. 
 
Zgodnie z tym zaleceniem oczekujemy, że struktury wojskowe w Unii Europejskiej 
będą bardziej opłacalne i zdolne do reagowania i działania w razie potrzeby. 
W wyniku tego zintegrowanego podejścia Unia Europejska powinna być lepiej 
przygotowana do podejmowania zdecydowanych i skoordynowanych działań 
w sytuacjach krytycznych. 
 

Dziedzina	4:	Migracja	z	ludzkiego	punktu	widzenia	 
 
Poddziedzina	4.1	Eliminowanie	przyczyn	migracji	
 

Zalecamy, by UE opracowała protokół działania w związku z nadchodzącym 
kryzysem uchodźczym, który będzie skutkiem kryzysu klimatycznego. W ramach 
tego protokołu UE musi rozszerzyć definicję uchodźców i osób ubiegających się 
o azyl, aby była ona kompleksowa i obejmowała osoby dotknięte zmianą klimatu. 
Ponieważ wielu migrantów nie będzie miało możliwości powrotu do swoich krajów 
pochodzenia ze względu na to, że te kraje nie nadają się już do zamieszkania, inna 
część protokołu powinna zapewnić, by instytucje znalazły nowe sposoby 
wykorzystania obszarów dotkniętych zmianą klimatu w celu wsparcia migrantów, 
którzy opuścili te terytoria. Na przykład strefy zatopione mogłyby być 
wykorzystywane do tworzenia farm wiatrowych. 
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Zalecamy to, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kryzys klimatyczny. 
W związku z tym ponosimy odpowiedzialność wobec tych, którzy najbardziej 
ucierpieli. Chociaż nie mamy ani prognoz, ani konkretnych danych na temat przyszłych 
uchodźców klimatycznych, zmiana klimatu jest zjawiskiem, które w niektórych 
przypadkach wpłynie na życie milionów ludzi. 

 
 

Poddziedzina	4.2	Uwzględnienie	aspektu	ludzkiego	
 

Zalecamy, by niezwłocznie oraz w sposób zorganizowany usprawnić i finansować 
legalne, humanitarne drogi i środki transportu dla uchodźców z obszarów 
dotkniętych kryzysem. Należałoby utworzyć specjalny system „bezpiecznych dróg 
prowadzących do Europy” (jęz. ang. Safety European Roads ), którego zarządzaniem 
powinien zająć się dedykowany organ utworzony specjalnie w tym celu. Ta 
utworzona w drodze procedury ustawodawczej agencja posiadałaby właściwe 
sobie szczególne kompetencji zapisane w jej regulaminie.  
 
Handel ludźmi i przemyt ludzi to poważne problemy, które wymagają działania. 
Wdrożenie naszego zalecenia z pewnością doprowadziłoby do zmniejszenia skali tych 
problemów.  
 

 

Poddziedzina	4.3	Integracja	
 

Zalecamy wprowadzenie dyrektywy europejskiej, która zagwarantuje, by na 
każdym obszarze mieszkalnym we wszystkich państwach członkowskich odsetek 
mieszkańców z państw trzecich nie przekraczał 30 %. Cel ten powinien zostać 
osiągnięty do 2030 r., a państwa członkowskie UE muszą uzyskać wsparcie przy jego 
realizacji. 
 
Zalecamy to, ponieważ bardziej równomierne rozmieszczenie geograficzne 
doprowadzi do większej akceptacji migrantów wśród miejscowej ludności, a tym 
samym do lepszej integracji. Propozycja tego odsetka została zainspirowana nowym 
porozumieniem politycznym przyjętym w Danii.  
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II – Zalecenia krajowych paneli obywatelskich 
 
 

 
 

Poniżej znajdują się zalecenia opracowane przez 50 obywateli uczestniczących w panelu 
obywatelskim zorganizowanym pod auspicjami wicepremier i minister spraw zagranicznych 
Sophie Wilmès. Stanowią one wkład belgijskiego rządu federalnego w Konferencję w sprawie 
przyszłości Europy. Temat panelu brzmiał „Jak bardziej zaangażować obywateli w demokrację 
europejską”. Organizatorzy mieli świadomość, że konferencja nie jest poświęcona wyłącznie 
sprawom UE, jednak temat panelu tłumaczy, skąd bierze się tak wiele bezpośrednich 
odniesień do UE i jej instytucji. W stosownych przypadkach mowa jest o Europie ogółem. 
 
 
Aby odzwierciedlić całość uwag obywateli, w sprawozdaniu zamieszczono wszystkie zalecenia 
– także te, które podczas końcowej sesji głosowań nie uzyskały zwykłej większości. Są one 
dobrze widoczne, ponieważ wielkość procentową oznaczono kolorem czerwonym i tłustym 
drukiem. Niektóre zalecenia są też wzajemnie sprzeczne, gdyż nawet podczas końcowych 
dyskusji obywatele nie byli w stanie zająć co do nich ostatecznego stanowiska. Są one 
oznaczone kursywą. W stosunku do jednego z zaleceń zdania były tak wyraźnie podzielone, że 
głosowanie zakończyło się wynikiem ex aequo; oznaczono je kolorem pomarańczowym 
i tłustym drukiem. Obywatele zgadzają się z faktem, że opinie na temat tych zaleceń były 
rozbieżne. Proponują więc, by organy konferencji i instytucje UE wdrażały te zalecenia 
z namysłem, gdyż jak wynika z głosowania, nie ma co do nich konsensusu. 
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1. Komunikacja 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. Komunikacja na 
temat UE jest 
niezadowalająca. 

1.1 Proponujemy, by od piątej klasy szkoły 
podstawowej do programu nauczania zostały 
włączone lekcje o Unii Europejskiej. Dzięki 
temu można by dotrzeć do wszystkich 
obywateli i poszerzyć ich wiedzę o Unii 
Europejskiej. 

88,4%  

1.2 Unia Europejska, a zwłaszcza Komisja, 
powinna zapewnić ministrom edukacji państw 
członkowskich materiały edukacyjne 
poświęcone funkcjonowaniu Europy. Poza 
opisem funkcjonowania, składu i uprawnień 
instytucji materiały te powinny zawierać krótki 
przegląd historii integracji europejskiej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
stosowanie jasnego, zrozumiałego 
i przystępnego języka oraz na narzędzia 
edukacyjne, takie jak filmy dokumentalne, 
wideoklipy czy szkolne programy telewizyjne 
we wszystkich 24 językach. 

95,0%  
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2. Obywatele nie 
orientują się 
w projekcie 
europejskim. 

2.1 Proponujemy, by instytucje europejskie 
zadbały o komunikację, która lepiej 
tłumaczyłaby, co leży w kompetencjach UE, 
a co nie. 

97,6%  

2.2 Unia Europejska powinna uwzględnić 
w swojej komunikacji przykłady wzięte 
z codziennego życia Europejczyków. 
Objaśnienia te powinny być rozpowszechniane 
w państwach członkowskich na mocy 
porozumień między instytucjami europejskimi 
a krajowymi kanałami telewizji publicznej, tak 
by dotarły do szerokiego grona odbiorców. 

80,5%  

2.3 Ponadto obywatele wszystkich państw 
członkowskich powinni być regularnie 
informowani o roli Unii Europejskiej 
w pozostałych państwach członkowskich – na 
przykład za pomocą wideoklipów. W debatach 
na temat przyszłości Europy jej zalety i wady 
zyskałyby wtedy szersze tło. 

85,7%  

2.4 Proponujemy, by w celu wzmocnienia 
tożsamości europejskiej udostępniane 
i regularnie przekazywane były informacje 
o tym, jak wyglądałoby życie Europejczyków 
bez UE i jej konkretnych zdobyczy. 

92,7%  

2.5 Proponujemy też, żeby ustanowić Dzień 
Europy (9 maja) europejskim świętem 
publicznym dla wszystkich obywateli UE. 

81,4%  

2.6 Zalecamy, by instytucje europejskie 
zwróciły jeszcze większą uwagę na 
uproszczenie, zrozumiałość i dostępność 
informacji o priorytetowych tematach 
poruszanych na szczeblu europejskim. 

97,6%  

2.7 Zalecamy, by Unia Europejska utworzyła 
tabelę porównawczą, w której przedstawione 
zostałyby przydzielone przez nią zasoby 
w podziale na kraje i priorytety. Informacje 
powinny być dostępne na stronach 
internetowych UE. 

93,0%  

2.8 Zalecamy, by UE w jasny sposób 
informowała o toczących się pracach 
legislacyjnych. Informacje powinny być 
dostępne na stronach internetowych UE. 

90,7%  
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2.9 Chcemy, by instytucje europejskie były 
bardziej dostępne dla Europejczyków. Należy 
ułatwić obywatelom udział w debatach 
prowadzonych podczas sesji Parlamentu 
Europejskiego. 

79,0%  

2.10 Zalecamy, by uczestnikami programu 
Erasmus mogli być wszyscy studenci bez 
względu na rodzaj wykształcenia (zawodowe, 
techniczne, naprzemienne). Każdy powinien 
móc wziąć udział w wymianach europejskich. 

79,5%  

2.11 Zalecamy, by osoby pracujące mogły 
korzystać z europejskich programów wymiany, 
niezależnie od sektora działalności (także 
lokalni przedsiębiorcy). Każdy powinien móc 
wziąć udział w wymianach europejskich. 

83,7%  

2.12 Zalecamy utworzenie kursów 
obywatelstwa europejskiego dla wszystkich 
obywateli UE. 

83,7%  
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3. Przepisy europejskie 
nie są stosowane 
w ten sam sposób we 
wszystkich państwach 
członkowskich. 

3.1 Zalecamy, by Unia Europejska częściej 
korzystała z przepisów mających bezpośrednie 
zastosowanie do państw członkowskich. 
Zmniejszyłoby to różnice we wdrażaniu 
przepisów w poszczególnych krajach, co 
osłabia projekt europejski. Tym sposobem UE 
mogłaby lepiej chronić i promować 
integralność swoich zdobyczy, takich jak rynek 
wewnętrzny, euro i strefa Schengen. 

81,4%  

4. Demokracja 
europejska jest 
zagrożona. 

4.1 Zalecamy, by komunikacja ze strony UE 
o demokracji europejskiej stale i jednoznacznie 
przypominała, co oznacza Europa dla 
Europejczyków. 

78,0%  

4.2 Wartości i zasady zapisane w traktatach 
UE, do których przystąpiły państwa 
członkowskie w momencie akcesji, są 
nieodwracalne. Należy nadal zapewniać ich 
ochronę. 

81,0%  

4.3 Ochronę wartości i zasad zapisanych 
w traktatach zapewnia Trybunał Europejski; 
nie może ona być kwestionowana przez 
państwa członkowskie. 

81,0%  

5. Informacje o UE nie 
są łatwo dostępne 
i zrozumiałe. 

5.1 Zalecamy, by lepiej weryfikować opinie 
o sprawach europejskich. Informacje 
faktograficzne, rozpowszechniane 
i weryfikowane przez instytucje, powinny być 
łatwo dostępne dla europejskiej opinii 
publicznej i krajowych mediów w każdym 
z państw członkowskich. 83,3% 

 

6. Krajowe media 
często przedstawiają 
negatywny obraz UE. 

6.1 UE musi być również bardziej 
obecna w codziennym życiu Europejczyków 
poprzez bardziej proaktywną komunikację (np. 
sponsorowanie wydarzeń – zwłaszcza 
kulturalnych – gromadzących obywateli 
i sprzyjających dumie z bycia obywatelem UE. 
Opracowywane reportaże i filmy promocyjne 
dałyby Europejczykom także dostęp do 
skontekstualizowanych informacji o UE). 

85,7%  

7. Obywatele nie znają 
osób, które 
reprezentują ich 
w Parlamencie 
Europejskim. 

7.1 Zalecamy, by europosłowie częściej 
prezentowali się w kraju, zwłaszcza poza 
okresami wyborczymi. Muszą być bardziej 
dostępni. Uzasadnienia ich głosowań 
w Parlamencie Europejskim powinny być 
łatwiej dostępne dla obywateli UE na portalu 
Parlamentu Europejskiego. 

92,7%  
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7.2 Zalecamy, by krajowe partie polityczne 
zadbały także o obecność młodszych 
kandydatów na listach wyborczych do 
Parlamentu Europejskiego. Taki mandat nie 
powinien być nagrodą za dobrą i lojalną służbę 
w polityce krajowej. 

74,4%  

8. Komunikacja ze 
strony UE jest zbyt 
jednolita, nie 
uwzględnia 
zróżnicowania 
ludności. 

8.1 Zalecamy, by w celu dotarcia do 
dostatecznie szerokiej i zróżnicowanej grupy 
odbiorców Unia już na etapie koncepcyjnym 
uwzględniła (za pomocą inkluzywnej 
komunikacji) poziom wykształcenia grupy 
docelowej i wszelkie ewentualne 
niepełnosprawności. Ponadto zalecamy, by 
w komunikację tę zaangażowane zostały osoby 
i organizacje takie jak edukatorzy uliczni, 
pracownicy dzielnicowi, pracownicy socjalni 
czy społeczeństwo obywatelskie. 

73,2%  

8.2 Zalecamy, by w celu dotarcia do osób 
pracujących bardziej zainwestować 
w korzystanie z istniejących kanałów 
komunikacji w celu regularnego dostarczania 
odpowiednich informacji o UE, na przykład za 
pomocą programów publicystycznych. 
Ponadto zalecamy korzystanie z pomocy 
ambasadorów (osób indywidualnych 
i organizacji), którzy promowaliby unijny 
projekt. 

83,7%  

Zalecamy, by w celu dotarcia do młodzieży 
i studentów korzystać nie tylko z istniejących 
kanałów, takich jak edukacja i odpowiednie 
ruchy młodzieżowe, lecz także ambasadorów, 
zwłaszcza by oddziaływać na influencerów, 
którzy komunikują się z młodymi ludźmi za 
pomocą mediów społecznościowych. Można 
by też zorganizować ogólnoeuropejski konkurs 
na stworzenie bohatera komiksowego, 
atrakcyjnego dla młodych ludzi 
i dostarczającego im informacji o UE. 

69,8%  

8.4 Jeżeli chodzi o seniorów, zalecamy, by 
skorzystać z tych samych kanałów co 
proponowane dla osób pracujących. Ponadto 
zalecamy zastosowanie właściwych proporcji 
między komunikacją cyfrową a niecyfrową 
(drukowaną, radiową, osobistą), by zaspokoić 
potrzeby wszystkich, w tym osób czujących się 
mniej komfortowo w otoczeniu cyfrowym oraz 
osób mniej mobilnych. 

85,7%  
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8.5 Zalecamy, by poprzez istniejące w wielu 
państwach członkowskich kursy integracyjne 
Unia starała się uwzględnić „nowych 
Europejczyków” (osoby zamieszkujące w UE 
w wyniku legalnej procedury imigracyjnej) 
i informowała ich o innych tradycyjnych 
kanałach, za pomocą których się komunikuje. 
Zalecamy też, by zaangażować stowarzyszenia 
lokalne. 

76,7%  

8.6 Ponadto zalecamy, by UE wyszła 
z inkluzywną komunikacją na ulice. Może na 
przykład korzystać z billboardów (cyfrowych) 
oraz tradycyjnych i nowych środków 
komunikacji, takich jak kody QR. 

62,8%  

8.7 Innym zaleceniem byłyby: lepsza 
wizualizacja UE (krótkie filmy lub infografiki), 
stworzenie europejskiego ruchu sportowego 
w celu zbudowania więzi/poczucia 
przynależności oraz lepsze rozpropagowanie 
hymnu europejskiego. 

68,2%  
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2. Dezinformacja 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. W mediach coraz 
częściej mamy do 
czynienia z ryzykiem 
dezinformacji. 

1.1 Zalecamy, by zweryfikować model 
finansowania mediów, w tym obowiązkową 
publikację źródeł dochodów – przejrzystą 
i dostępną. Model finansowania mediów 
skutkuje nadawaniem informacjom charakteru 
sensacyjnego, wyrywaniem ich z kontekstu 
i przekształcaniem w dezinformację. 

73,8%  

1.2 Zalecamy, by media były zobowiązane do 
podawania źródeł informacji oraz linków 
pozwalających je weryfikować. W przeciwnym 
razie informacje powinny być oznaczone jako 
niezweryfikowane. 

90,2%  

1.3 Zalecamy, by europejski regulator 
odpowiedzialny za walkę z dezinformacją (zob. 
pkt 2) był również odpowiedzialny za 
akredytację organizacji zajmujących się 
weryfikacją faktów. 

85,4%  

1.4 Zalecamy ustanowienie w każdym państwie 
członkowskim niezależnego organu do 
monitorowania neutralności mediów. Organ ten 
powinien być finansowany i kontrolowany przez 
Unię Europejską. 

75,6%  

1.5 Zalecamy rozpowszechnianie adresów 
oficjalnych portali UE, by dać obywatelom 
pewność co do pochodzenia informacji. 

90,2%  

2. Wielu obywateli 
wątpi w neutralność 
mediów. 

2.1 Zalecamy utworzenie europejskiego 
regulatora do walki z dezinformacją. Jego misją 
byłoby opracowanie kryteriów przyznawania 
„znaku neutralności” oraz w razie potrzeby 
ustanowienie systemu sankcji lub zachęt 
związanych z przestrzeganiem norm 
neutralności. Ewentualnie można rozważyć 
przystępowanie do karty etyki. Nad znakiem 
czuwałby niezależny organ krajowy, który 
uwzględniałby środki stosowane przez 
media w celu zwalczania dezinformacji. 

87,5%  

2.2 Zalecamy uruchomienie europejskiej 
infolinii, pod którą obywatele mogliby zgłaszać 
wszelkie dezinformacje o europejskich 
kompetencjach politycznych i gospodarczych. 

82,1%  



 

 

 
199 

3. Obywatele nie są 
świadomi zagrożeń 
związanych 
z dezinformacją, na które 
są narażeni.  

3.1 Zalecamy, by wymagać od platform 
publikowania jasnych i zrozumiałych informacji 
o zagrożeniach związanych z dezinformacją, na 
które narażeni są ich użytkownicy. Informacje te 
powinny być przekazywane automatycznie 
w momencie tworzenia konta. 

85,7%  

3.2 Zalecamy obowiązkowe szkolenie w zakresie 
umiejętności korzystania z mediów, począwszy 
od najmłodszych lat, i dostosowanie go do 
różnych poziomów systemu edukacji. 

74,4%  

3.3 Zalecamy, by Unia Europejska rozpoczęła 
ponawiane kampanie na temat dezinformacji. 
Mogłyby one być oznaczone logo lub maskotką. 
UE mogłaby zobowiązać sieci społecznościowe 
do ich przekazywania za pomocą spotów. 

87,5%  

4. Środki 
walki z dezinformacją są 
niewystarczające. 

4.1 Zalecamy publikowanie jasnych 
i zrozumiałych informacji o algorytmach 
szeregujących wiadomości otrzymywane przez 
użytkowników platform mediów 
społecznościowych. 

83,3%  

4.2 Zalecamy, by użytkownicy mogli w prosty 
sposób wyłączać algorytmy wzmacniające 
uprzedzenia behawioralne. Można również 
rozważyć obowiązek zapewniania 
użytkownikom dostępu do innych źródeł 
prezentujących odmienne opinie na ten sam 
temat. 

80,0%  

4.3 Zalecamy, by Unia Europejska poparła 
utworzenie platformy mediów 
społecznościowych spełniającej jej własne 
normy neutralności i zwalczającej 
dezinformację. Ewentualnie można by dodać 
nowe funkcje na wielojęzycznej platformie 
cyfrowej utworzonej w celu wspierania 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

56,4%  
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3. Panele obywatelskie 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

1. Problemy 
z zapewnieniem 
reprezentatywności 
panelu obywatelskiego. 
Ostatecznie tylko 
niewielka część ludności 
jest w niego 
zaangażowana. 

1.1 Zalecamy przestrzeganie tego, co 
w związku z doborem próby, opracowywaniem 
i naukową walidacją metod selekcji sugerują 
najnowsze prace naukowe na temat 
demokracji deliberatywnej, tak by 
reprezentatywność była jak największa. 

89,7%  

1.2 Zalecamy udział w panelu wystarczająco 
dużej liczby osób – w tym (choć nie tylko) 
osób, których temat bezpośrednio dotyczy – 
tak by zapewniona była różnorodność opinii 
i profilów. 

90,2%  

1.3 Zalecamy, by do rządowych kryteriów 
doboru próby poza bardziej tradycyjnymi 
kryteriami, takimi jak płeć, wiek, miejsce 
zamieszkania czy poziom wykształcenia, dodać 
kryterium rodzicielstwa (tj. czy dana osoba ma 
dzieci czy nie). 

33,3%  

1.4 Zalecamy, by ustanowić kwoty na obszar 
geograficzny, tj. sprecyzować, że panel można 
faktycznie uznać za europejski i mający 
legitymację, jeśli składa się on z x osób 
z danego obszaru geograficznego Europy (do 
ustalenia). 

73,2%  

1.5 Zalecamy zastosowanie rejestrów ludności 
(lub ich odpowiedników zależnie od kraju) jako 
głównej bazy danych do selekcji, tak by 
wszyscy mieli równe szanse zostać wybrani i by 
wywołać zainteresowanie tematem wśród 
ludności. 

70,0%  

1.6 Zalecamy, by rekompensować udział 
uczestnikom i w ten sposób docenić wartość 
ich zaangażowania oraz przyciągnąć osoby, 
które nie wzięłyby udziału bez rekompensaty. 

87,5%  

1.7 Zalecamy, by z wyprzedzeniem udzielić 
informacji uczestnikom w formie prezentacji 
przygotowanych przez ekspertów – relatywnie 
skrótowo: bez nadmiaru informacji i bez ich 
komplikowania – tak by nawet osoby 
niedysponujące wcześniejszą wiedzą czuły się 
swobodnie podczas dyskusji. 

82,9%  
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1.7.2. Zalecamy, by temat panelu 
obywatelskiego był znany wcześniej, dzięki 
czemu osoby w nim uczestniczące wiedziałyby, 
o czym będą dyskutować. 

78,6%  

1.8 Zalecamy, by udział w panelu nie był 
obowiązkowy. 

97,6%  

2. Trudności w organizacji 
paneli na szczeblu 
europejskim.  

2.1 Zalecamy, by posiedzenia europejskiego 
panelu obywatelskiego odbywały się 
w formacie hybrydowym 
(bezpośrednim/wirtualnym). Dzięki temu 
mogłyby w nich uczestniczyć osoby, które nie 
mogą się fizycznie przybyć. 

70,0%  

2.2 Zalecamy, by dla ułatwienia dostępu 
i organizacji Unia delegowała na szczebel 
krajowy organizację paneli obywatelskich 
poświęconych tematom europejskim. 

69,0%  

2.3 Zalecamy, by w ramach każdego z paneli 
organizowanych na szczeblu europejskim 
omawiany był jeden temat. Tym sposobem 
wszyscy uczestnicy mogliby rozmawiać o tym 
samym, niezależnie skąd w Europie pochodzą. 

80,5%  

3. Zapobieganie 
wykorzystywaniu panelu 
obywatelskiego do celów 
innych niż deklarowane. 

3.1 Zalecamy, by każdy obywatel mógł zgłosić 
temat do dyskusji, a tym samym by prawo to 
nie było zarezerwowane wyłącznie dla 
polityków czy lobbystów. 

82,1%  

3.2 Zalecamy, by prawo inicjatywy należało do 
Parlamentu Europejskiego – by określał on 
temat do omówienia, a następnie przyjmował 
niezbędne teksty wynikające z zaleceń 
sformułowanych podczas debaty. 

63,4%  

4. Trudność 
w podejmowaniu decyzji 
o tym, jak najlepiej 
zorganizować proces, by 
optymalnie reprezentował 
obywateli. 

4.1.1 Zalecamy utworzenie co najmniej 
jednego stałego panelu obywatelskiego, który 
równolegle do Parlamentu podejmowałby 
konkretne zadania. Jego skład byłby regularnie 
odnawiany. Dzięki temu obywatele mogliby 
spotykać się przez dłuższy okres i mieliby 
wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie 
debat. Czas ten pozwoliłby na zniuansowanie 
debat i wypracowanie konsensusu. Nad 
tematami wybranymi przez stały panel 
mogłyby natomiast debatować doraźne panele 
obywatelskie. Proponujemy, by posłużyć się 
wzorem Wspólnoty Niemieckojęzycznej 
w Belgii. 

54,8%  
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4.1.2 Zalecamy utworzenie co najmniej 
jednego niestałego europejskiego panelu 
obywatelskiego, który spotykałby się przez 
określony czas jedynie w celu omówienia 
konkretnego tematu. 

58,5%  

4.2 Zalecamy, by nie organizować europejskich 
paneli obywatelskich poświęconych pilnym 
kwestiom, ponieważ dobrej jakości debata 
wymaga czasu. 

63,4%  

5. Często zdarza się, że 
obywatele uczestniczący 
w inicjatywach z zakresu 
demokracji partycypacyjnej 
nie otrzymują informacji 
zwrotnych na temat działań 
podjętych w wyniku ich 
pracy – w perspektywie 
krótko- lub 
długoterminowej. 

5.1 Zalecamy, by przekazywać obywatelom 
informacje zwrotne o działaniach podjętych 
(lub nie) w odpowiedzi na zalecenia 
sformułowane w wyniku europejskich paneli 
obywatelskich. Jeżeli zalecenia nie zostały 
wdrożone, stosowne instytucje europejskie 
powinny uzasadnić swoją decyzję (np. brakiem 
kompetencji). W tym celu zalecamy 
sporządzanie regularnych podsumowań 
podczas procesu następującego po panelu. 

97,5%  

 

6.1 Zalecamy, by organizować panele 
obywatelskie również z udziałem dzieci (np. 
10–16 lat) w celu uwrażliwienia ich na ideę 
partycypacji i debaty. Panele mogłyby się 
odbywać w szkołach. 

59,5%  
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5. Referenda 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
 

 
0.1 Zalecamy, by można było organizować 
referenda na szczeblu europejskim 
w sprawach europejskich. 

73,3%  

1. Kultura referendalna 
znacznie różni się 
w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

1.1 Zalecamy zlecenie badań nad 
stworzeniem wspólnej kultury 
referendalnej w Europie. 

70,7%  

1.2 Zalecamy, by niezależny panel badał, 
czy stosowne jest przeprowadzenie 
europejskiego referendum w konkretnej 
sprawie.  

77,5%  

2. Sposób sformułowania 
pytania zadawanego 
w referendum może mieć 
negatywne skutki, podobnie 
jak fakt, że odpowiedzią 
może być tylko „tak” lub 
„nie”, co często polaryzuje 
debatę i społeczeństwa. 
Sprawą delikatną jest też 
wybór tematu. 

2.1 Zalecamy, by utworzyć komitet 
naukowy, który określałby, jak zadawać 
pytania w referendum europejskim w jak 
najbardziej neutralny sposób. 

87,2%  

2.2 Zalecamy, by w celu zniuansowania 
problemu zadawać pytania wielokrotnego 
wyboru, wykraczające poza prostą 
alternatywę „tak” albo „nie”, a nawet 
obwarowywać odpowiedź „tak” i „nie” 
konkretnymi warunkami (tzn. „tak, jeżeli..”, 
„nie, jeżeli...”). 

65,0%  

2.3 Zalecamy, by nie wliczać do większości 
zwykłej ani bezwzględnej głosów pustych. 
Głosów jednak musi być wystarczająco dużo 
(należy przestrzegać kworum). 

75,0%  

2.4.1. Zalecamy, by pytanie zadawane 
w referendum europejskim mogło dotyczyć 
każdej kwestii wchodzącej w zakres 
kompetencji Unii Europejskiej. 

87,5%  

2.4.2 Zalecamy wyłączenie tematów 
mogących być źródłem konfliktu między 
państwami członkowskimi. 

39,0%  

2.5 Zalecamy, by można było zadawać 
również pytania techniczne i trudne – jasno 
sformułowane – ponieważ ludzie mają 
możliwość uzyskania dostatecznych 
informacji. 

77,5%  
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3. Referenda nie są 
narzędziem 
demokratycznym, jeżeli 
o ich organizacji decyduje 
wyłącznie sfera polityczna. 

3.1 Zalecamy, by Parlament Europejski miał 
prawo inicjatywy w zakresie organizowania 
referendów europejskich i by mógł potem 
wdrażać ich rezultaty (Komisja Europejska 
i Rada powinny się przyłączać, bez 
możliwości blokowania). 

67,5%  

3.2 Zalecamy, by inicjatywa organizacji 
referendum mogła pochodzić także od 
samych obywateli (np. według podobnych 
przepisów jak w przypadku europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej). 

77,5%  

3.3 Zalecamy, by za praktyczną organizację 
europejskiego referendum odpowiadał 
neutralny organ. 

75,0%  

4. Należy jasno określić, czy 
referendum ma charakter 
wiążący czy niewiążący. 

4.1.1 Zalecamy, by wynik referendum 
europejskiego był wiążący tylko wtedy, gdy 
spełnione zostaną określone warunki 
dotyczące frekwencji. 

92,7%  

4.1.2 Zalecamy, by wynik referendum był 
wiążący tylko wtedy, gdy uzyskana zostanie 
pewna określona większość (51/49, 70/30). 
Warunki te należy określić przed każdym 
z referendów. 

72,5%  

4.2 Zalecamy, by wynik referendum 
europejskiego był wiążący, gdy inicjatywa 
jego organizacji wyszła od obywateli (którzy 
zebrali w tym celu określoną liczbę 
podpisów), ale niewiążący, jeśli inicjatywa 
wyszła od instytucji politycznej. 

47,5%  

4.3 Zalecamy, by wynik referendum 
europejskiego był wiążący tylko w pewnych 
kwestiach, ale nie wtedy, gdy skutki 
głosowania mogłyby być bardzo poważne. 

40,0%  
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5. Często przed udziałem 
w referendum opinia publiczna 
uzyskuje niedostateczne 
informacje. Jednocześnie ważne 
jest kontrolowanie 
przekazywanych informacji, tak 
by zapobiegać negatywnemu 
wpływowi na głosowanie 
(wewnętrznemu lub 
zagranicznemu). 

5.1 Zalecamy, by przed referendum 
europejskim społeczeństwo było jasno 
informowane  – w  broszurach (tak jak ma 
to miejsce w Szwajcarii) lub poprzez sesje 
informacyjne – o tym, jaki wpływ na ich 
codzienne życie będzie miał wynik 
głosowania. 

97,5%  

5.2 Zalecamy, by na potrzeby każdego 
referendum europejskiego tworzony był 
komitet naukowy, który gwarantowałby 
neutralność przekazywanych informacji. 

87,2%  

6. Mimo że w referendum mogą 
bezpośrednio wziąć udział 
wszyscy obywatele (w 
przeciwieństwie do panelu 
obywatelskiego), zawsze jakaś 
część z nich nie głosuje. 

6.1.1 Zalecamy, by głosowanie 
w referendum europejskim było 
obowiązkowe. 

43,6%  

6.1.2 Zalecamy, by głosowanie 
w referendum europejskim było 
dobrowolne. 

52,5%  

6.2 Proponujemy, by w celu zmniejszenia 
liczby osób niegłosujących dopuścić poza 
głosowaniem osobistym także głosowanie 
elektroniczne (a nawet inne metody 
głosowania, np. pocztowe). Głosowanie 
elektroniczne jest szczególnie interesujące 
dla osób wyjeżdżających na wakacje, ale 
zachęca też do udziału osoby mniej nim 
zainteresowane z uwagi na konieczność 
przemieszczenia się do lokalu, w którym 
oddaje się głos. 

90,0%  

7. Często zdarza się, że 
obywatele uczestniczący 
w inicjatywach z zakresu 
demokracji partycypacyjnej, 
takich jak referenda, nie 
otrzymują informacji zwrotnych 
na temat działań podjętych 
w wyniku ich pracy – 
w perspektywie krótko- lub 
długoterminowej. 

7.1 Zalecamy, by przekazywać obywatelom 
informacje zwrotne o działaniach 
podjętych (lub nie) w odpowiedzi na 
decyzję podjętą przez nich w referendum 
europejskim. 

92,5%  

 

 

5. Istniejące instrumenty 

5.1 Wybory 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 
1. W poszczególnych 
państwach członkowskich 
obowiązują różne 
przepisy. 

1.1 Proponujemy, by głosowanie w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego było 
obowiązkowe, ale by obywatele zostali 
dostatecznie poinformowani o powodach. 

50,0% 
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1.2 Zalecamy, by jak najbardziej ujednolicić we 
wszystkich krajach ordynację wyborczą 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
w tym wiek minimalny. 

87,2% 

2. Europosłowie nie są 
dostatecznie 
zróżnicowani pod 
względem np. wieku, 
pochodzenia, płci. 

2.1.1 Proponujemy, by europosłowie 
reprezentowali wszystkie grupy wiekowe 
i środowiska. 

82,1% 

2.1.2 Proponujemy, by europosłowie 
świadomie wybierali karierę europejską, a nie 
podejmowali ją wyłącznie pod koniec kariery 
krajowej. 

82,5% 

2.1.3 Proponujemy, by starać się zapewnić 
wyważony rozkład płci, np. poprzez suwak na 
listach wyborczych. UE musi ustanowić te 
kryteria i przestrzegać ich podczas ustalania 
składu list zgodnie z kwotami. Jeżeli kandydat 
zrzeknie się mandatu, mandat przejmuje 
kandydat z kolejnym wynikiem i tej samej płci. 

82,5% 

2.1.4 Zalecamy, by kandydaci figurujący na 
listach europejskich w razie wyboru 
obejmowali mandat. 

89,2% 

3. Głosujemy w wyborach 
do Parlamentu 
Europejskiego, ale nie 
mamy wpływu na skład 
Komisji. 

3.1 Proponujemy zmianę traktatu, zgodnie 
z którą największa grupa 
polityczna w Parlamencie Europejskim 
mogłaby wybierać przewodniczącego Komisji 
Europejskiej. 

48,6% 

3.2 Zalecamy, by skład Komisji Europejskiej był 
bardziej przejrzysty i odpowiadał pewnym 
podstawowym zasadom i tym samym 
odzwierciedlał głos obywateli, a obywatele 
wiedzieli, jak przebiegał wybór. 

88,9% 

4. Brakuje wiedzy 
o kandydatach 
w wyborach 
europejskich, o ich 
programach oraz o tym, 
do której grupy 
politycznej w Parlamencie 
Europejskim trafią. 

4.1 Proponujemy, by kandydaci w wyborach 
europejskich bardziej konkretnie przedstawiali 
siebie, swoje cele i swój program na szczeblu 
lokalnym i za pośrednictwem różnych kanałów 
komunikacji. 84,2% 
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5.2 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. W wersji nieanglojęzycznej dwie 
pierwsze podstrony portalu zawierają 
informacje jedynie w języku angielskim. 
To trudność dla obywateli 
nieposługujących się płynnie tym 
językiem. 

1.1 Proponujemy, by na stronie 
głównej umieszczać informacje 
w języku obywatela, a jeśli 
tłumaczenie nie jest możliwe – 
ulokować aktualności w języku 
angielskim w innym miejscu na 
portalu. 

89,2% 

2. Rzecznik nie uczestniczy w sankcjach 
i ewentualnym odszkodowaniu wobec 
skarżącego. 

2.1 Proponujemy, by rzecznik 
uczestniczył w procesie 
poszukiwania i wdrażania 
rozwiązania, sankcji lub 
odszkodowania oraz miał głos 
w tym procesie. 

71,1% 

3. Termin walidacji subskrypcji na portalu 
bywa bardzo długi. Sięga nawet 24 godzin, 
co działa zniechęcająco na obywateli: nie 
podejmują oni dalszych działań. 

3.1 Proponujemy zainstalowanie 
systemu natychmiastowej 
walidacji. 47,4% 

4. Przy składaniu skargi zadane zostaje 
pytanie, czy wyczerpane zostały wszystkie 
możliwe procedury. Obywatel nie zna ich 
wszystkich i nie może odpowiedzieć na 
pytanie. 

4.1 Proponujemy, by zamieścić 
link do prostej prezentacji lub 
objaśnienia procedur. 89,5% 

5. Portal rzecznika ma dobrą strukturę, ale 
nie ma odpowiedniego oznaczenia 
europejskiego, co powoduje, że obywatel 
ma wątpliwości: czy jestem we właściwym 
miejscu? Czy strona jest wiarygodna? 

5.1 Proponujemy, by zmienić 
projekt graficzny portalu w celu 
większego ujednolicenia go ze 
stronami UE. Pierwsza 
wskazówka polegałaby na 
przeniesieniu flagi europejskiej na 
górę strony. Już po pierwszym 
kliknięciu musi być jasne, że 
obywatel jest na portalu 
rzecznika. 

78,4% 

 



 

 

 

208 

5.3 Konsultacje publiczne 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Strona konsultacji uległa 
zmianie, jednak obywatel jest 
najpierw odsyłany na nieaktualną 
stronę. Znalezienie adresu nowej 
strony wymaga czasu. 

1.1 Proponujemy, by usunąć starą stronę 
i zadbać o wskazywanie przez wyszukiwarki 
najpierw strony nowej. 81,6% 

2. Harmonogram (angielski) i uwagi 
(język obywatela redagującego) 
w ramach konsultacji nie są 
tłumaczone na język czytającego 
obywatela. 

2.1 Zdecydowanie zalecamy tłumaczenie 
programu na język obywatela. Udostępnianie 
harmonogramu jedynie w języku angielskim 
utrudnia działania wszystkim obywatelom, 
którzy nie posługują się tym językiem. 

81,6% 

2.2 Proponujemy, by na każdym wpisie 
umieszczać zakładkę lub ikonę „Tłumaczenie 
automatyczne”, które otwierałyby 
ogólnodostępny mechanizm tłumaczeniowy 
Google Translate lub DeepL. 

65,8% 

3. Aby otrzymać informacje na 
temat działań następczych, należy 
je zasubskrybować. 

3.1 Proponujemy, by każdy respondent 
automatycznie otrzymywał informacje 
o działaniach następczych – z możliwością 
rezygnacji z subskrypcji. 

89,5% 

4. Nie wiemy, czy liczba podobnych 
opinii ma wpływ na Komisję czy też 
są one uznawane za jeden punkt 
widzenia (ważone czy nie). Jeśli 
podobne odpowiedzi się kumulują, 
obawiamy się o wagę głosu 
lobbystów/aktywistów/dużych 
firm w konsultacjach (a tym 
samym działań podejmowanych 
przez UE) względem głosu 
obywateli/organizacji 
pozarządowych. 

4.1 Zalecamy, by podać jasne informacje na ten 
temat na stronie internetowej. 81,6% 

4.2 Jeżeli liczba podobnych opinii ma 
znaczenie, zalecamy, by wprowadzić system, 
który filtrowałby lobbystów, aktywistów czy 
duże firmy, tak by nie nadawać im nadmiernej 
wagi. 

60,5% 

4.3 Zalecamy utworzenie oprogramowania 
sztucznej inteligencji, które klasyfikowałoby 
różne opinie i zliczało opinie przeciwne lub 
pozytywne. 

47,4% 

4.4 Proponujemy, by organizować spotkania 
obywateli ze stowarzyszeniami (aktywistów): 
miejsca, gdzie obywatele mogliby wyrażać 
opinię, w formie „domów europejskich”, które 
mogłyby pomóc w rozpowszechnianiu 
poglądów obywateli na szczeblu europejskim. 
Powinny one istnieć w różnych lokalizacjach 
i na szczeblu lokalnym. 

62,2% 
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5. Formularz opinii jest niejasny: są 
pytania otwarte oraz 
kwestionariusz. Jaka jest rola 
każdego z tych dokumentów? Co 
należy wypełnić? 

5.1. Informacje na stronie internetowej 
powinny zostać doprecyzowane. 

81,6% 

6. Istnieje zbyt wiele poziomów 
kompetencji w odniesieniu do 
instrumentów. 

6.1 Proponujemy utworzenie centralnego 
dyspozytora, który kierowałby wnioski na 
odpowiedni szczebel władzy. 

78,9% 

 

5.4 Europejska inicjatywa obywatelska 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Trudno dotrzeć do obywateli 
nieposiadających internetu. 

1.1 Proponujemy, by w upowszechnianie 
inicjatyw i zbieranie podpisów (elektronicznie 
lub na papierze) włączyć organy lokalne lub 
biblioteki (niezależne od rządu). UE powinna 
sporządzić spis tej sieci w podziale na kraje 
i udostępnić go obywatelom występującym 
z inicjatywą. 

71,1% 

2. Liczba krajów, które muszą 
wziąć udział, jest zbyt mała, by 
można było uzyskać 
dostateczne poparcie. 

2.1 Proponujemy, by zwiększyć do 13 liczbę 
krajów, w których zbierane są podpisy, co 
pozwoli zyskać większe poparcie dla 
propozycji. Liczba podpisów powinna być 
proporcjonalna do liczby ludności. 

64,9% 

3. Koszt i wysiłek związane ze 
zbieraniem podpisów są 
wysokie. 

3.1 Proponujemy, by istniał fundusz UE na 
wsparcie tych inicjatyw. 71,1% 

3.2 Proponujemy utworzenie organu, który 
ułatwiałby koordynację działań między 
krajami. 

75,7% 

4. Procedura jest 
skomplikowana dla obywateli. 

4.1 Proponujemy utworzenie punktu 
informacyjnego, który pomagałby 
obywatelom w realizacji procedur. 

83,8% 

5. Nie jest jasne, jakie są wyniki 
inicjatywy obywatelskiej. 

5.1 Proponujemy, by Komisja Europejska była 
zobowiązana przedyskutować działania 
następcze wobec propozycji oraz podjąć 
prace w tej sprawie, a nie jedynie 
odpowiedzieć i potwierdzić wpłynięcie 
propozycji. Jeżeli Komisja postanowi nie 
podejmować działań, musi to uzasadnić. 

100,0% 

5.2 Proponujemy, by po wpłynięciu 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
a przed podjęciem działań następczych przez 
Komisję organizować konsultacje 

55,3% 
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z obywatelami w celu uzyskania ich opinii. 
Dzięki temu można by zapobiec jedynie 
skrajnym opiniom oraz uwzględnić opinie 
osób, które nie podpisały europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej. Ponadto gdyby 
opinię wyrazili wszyscy obywatele, 
propozycja miałaby większą wagę na szczeblu 
UE i w działaniach następczych. 

 

5.5 Prawo petycji 

Kwestie problematyczne Zalecenia Poparcie (%) 

1. Ostateczna decyzja należy do 
Komisji Europejskiej – nie ma 
pewności co do efektów. 

1.1 Proponujemy, by Komisja stosowała się 
do zalecenia Parlamentu Europejskiego. 81,1% 

2. Brak przejrzystości w procesie 
i uzasadnienia decyzji. 

2.1 Proponujemy, by osoba składająca 
petycję była regularnie informowana 
o postępach i decyzjach. Ostatecznej decyzji 
powinno towarzyszyć uzasadnienie. 

94,4% 

3. Obywatelom trudno jest 
sygnalizować zapotrzebowanie 
na nowe przepisy. 

3.1 Zalecamy, by używać petycji także jako 
narzędzia sygnalizującego zapotrzebowanie 
na nowe przepisy. 

78,4% 

 

 
 



 

 

 

211 

 

 

 

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem skróconego sprawozdania na temat wkładu 

obywateli Francji w Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Pełna wersja 

sprawozdania w języku francuskim znajduje się pod adresem: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 
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Wprowadzenie 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowe wydarzenie z zakresu partycypacji 

obywatelskiej: pozwala wysłuchać opinii obywateli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej 

i ponowne uczynić ich ośrodkiem decyzji, które będą podejmowane w nadchodzących latach 

i dekadach. Obywatele UE mogą zabrać głos, proponując zmiany i konkretne sposoby działania, 

które pozwolą Europie zdefiniować nowe cele i stawić czoła stającym dziś przed nią światowym 

wyzwaniom. 

Rząd Francji popiera inicjatywy trojga przewodniczących Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy i zachęca swoich obywateli zwłaszcza do współtworzenia platformy internetowej i do 

organizowania wydarzeń na terenie całego kraju. 

Równolegle z tymi inicjatywami europejskimi rząd postanowił przeprowadzić konsultacje 

obywatelskie na szczeblu krajowym. 

Tym samym dzięki wsparciu Ministerstwa ds. Kontaktów z Parlamentem i Aktywności 

Obywatelskiej oraz wiedzy fachowej Międzyresortowego Centrum Partycypacji Obywatelskiej 

Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych zorganizowało debaty obywatelskie oparte na 

solidnych założeniach metodologicznych (por. dalej „Zobowiązania i założenia 

metodologiczne”). Realizując to przedsięwzięcie, Ministerstwo Spraw Europejskich 

i Zagranicznych korzystało z pomocy konsorcjum wykonawców złożonego z Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques oraz Harris Interactive. W organizacji 18 konferencji na terenie 

całego kraju kluczową rolę odegrały ponadto prefektury regionalne. 

W ramach konsultacji zadano uczestnikom tylko jedno pytanie: „Jakich zmian w Europie chcą 

obywatele Francji?” (więcej w załączniku IV „Mandat do udziału”). 
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Konsultacje krajowe przybrały formę 18 konferencji regionalnych zorganizowanych 

w 13 regionach metropolitalnych i 5 francuskich regionach zamorskich. Konferencje odbywały 

się podczas trzech weekendów we wrześniu i październiku 2021 r.; w każdej z nich uczestniczyło 

od 30 do 50 losowo wybranych obywateli (łącznie 746 osób). Podsumowania 18 paneli 

regionalnych dokonano podczas konferencji krajowej, która miała miejsce w dniach 15–

17 października 2021 r. na forum Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej (CESE) 

w Paryżu. W konferencji tej wzięło udział 98 ochotników spośród osób uczestniczących 

w konferencjach regionalnych. 

Dodatkowo – chcąc uwypuklić głos młodych Francuzów i Francuzek u progu Europejskiego Roku 

Młodzieży 2022 – Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych we współpracy z Make.org 

zorganizowało konsultacje online pt. „Głos mają młodzi”. Swoje pomysły i priorytety dotyczące 

Europy w 2035 r. zgłosiło ponad 50 000 osób w wieku od 15 do 35 lat. 

Niniejsze sprawozdanie prezentuje najważniejsze wyniki dwóch wspomnianych rund konsultacji 

przeprowadzonych przez rząd. 

Metodologia konsultacji 

Rekrutacja obywateli mających wziąć udział w konferencjach regionalnych składała się 

z losowego doboru uczestników na bazie numeru telefonu i z ukierunkowanej selekcji opartej na 

profilach obywateli, tak by panel jak najbardziej odpowiadał zróżnicowaniu danego regionu. 

Podczas paneli regionalnych uczestnicy wyrażali opinie naprzemiennie podczas pracy w grupach 

(6–8 osób plus facylitator) i podczas sesji plenarnych. W trakcie rozważań obecni byli eksperci, 

którzy odpowiadali na pytania obywateli i doprecyzowywali temat, starając się zachować 

neutralność. 
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Najpierw obywatele mieli wymienić poglądy na temat tego, jak obecnie postrzegają Europę. 

Następnie w grupie, a potem na sesji plenarnej wyrażali swoje oczekiwania względem Europy 

2035. Dyskusje te pozwoliły sformułować od 3 do 8 oczekiwań na region. Później obywatele 

zastanawiali się, za pomocą jakich zmian można zrealizować wspomniane oczekiwania i jakie 

konkretne propozycje działań przedstawić. Tym sposobem sformułowano ogółem 515 zmian 

i 1 301 konkretnych propozycji. 

Po każdej z konferencji regionalnych powstało regionalne sprawozdanie podsumowujące, które 

trafiło do wszystkich uczestników przed konferencją krajową. 

Na krajowej konferencji podsumowującej zebrało się 98 obywateli wyłonionych w drodze 

losowania spośród uczestników z 18 konferencji regionalnych. Aby panel krajowy był 

dostatecznie zróżnicowany, spośród ochotników z konferencji regionalnych wylosowano po 

6 obywateli z regionów metropolitalnych i Reunion i po 4 obywateli z regionów zamorskich, za 

każdym razem respektując parytet i zróżnicowanie wiekowe (por. załącznik II). 

W trakcie przygotowań do konferencji krajowej przeanalizowano i połączono ze sobą 

515 wskazanych wcześniej zmian (gdy ich intencje wydały się podobne lub zbliżone). W ten 

sposób powstało 14 zgrupowanych zmian – każda z nich odpowiadająca wspólnemu oczekiwaniu 

względem Europy (por. część 6). Na tych 14 oczekiwaniach oparło się się 98 uczestników 

konferencji krajowej, którzy z pomocą około dwadzieściorga ekspertów mieli uzupełnić prace 

regionów, porównać oczekiwania, zmiany i propozycje i ustalić listę zmian priorytetowych. Każda 

grupa ostatecznie wybrała trzy kluczowe zmiany, z których pierwsza została poddana pod 

głosowanie w gronie 98 obywateli, w wyniku czego powstała ostateczna klasyfikacja 14 zmian 

priorytetowych. Całość prac konferencji została opisana w sprawozdaniu podsumowującym. 
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W okresie od maja do lipca 2021 r. toczyły się konsultacje online pt. „Głos mają młodzi”, 

prowadzone we współpracy z Make.org. Wzięło w nich udział ponad 50 000 uczestników; zgłosili 

oni niemal 3 000 propozycji dla Europy. Na podstawie ogółu reakcji młodych obywateli ustalono 

35 najważniejszych pomysłów, z których 22 zyskało szerokie poparcie uczestników, a co do 

13 zdania były podzielone (por. część 11). 

Zakończenie i obowiązek informacji zwrotnej 

29 listopada 2021 r. niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone przez obywateli 

rządowi w obecności francuskich członków sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy. Zostanie ono także przekazane trojgu przewodniczących konferencji podczas prezydencji 

francuskiej w Radzie Unii Europejskiej. 

Na zakończenie krajowej konferencji podsumowującej, która odbyła się na forum CESE, 

w odpowiedzi na wyraźne oczekiwanie wybranych losowo obywateli utworzony został komitet 

monitorujący, który zrealizuje w praktyce prawo uczestników do monitorowania dalszych prac. 

Komitet ten, złożony z 15 członków (14 przedstawicieli konferencji regionalnych i jednego 

przedstawiciela konsultacji „Głos mają młodzi”), będzie miał za zadanie informować obywateli 

o tym, co dzieje się z ich propozycjami. Jeden z członków komitetu będzie brał udział w sesjach 

plenarnych konferencji jako reprezentant Francji, przedstawiając propozycje zawarte 

w niniejszym raporcie i wypracowując wspólne stanowisko z pozostałymi reprezentantami 

obywateli UE. 

Na francuskiej platformie partycypacji obywatelskiej udostępnione zostaną wszystkie dokumenty 

z konsultacji francuskich: mandat do udziału, podsumowania regionalne, podsumowanie krajowe, 

sprawozdanie poręczycieli i sprawozdanie końcowe. 

 

  



 

 

 

217 

Najważniejsze wyniki 

  Wkład francuski w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

10 PRIORYTETOWYCH ZMIAN Z MYŚLĄ O 
EUROPIE 2035 

Źródło: zmiany, które zyskały najwięcej głosów podczas krajowej konferencji w sprawie przyszłości Europy 
(15–17 października 2021) 

1. Wypracować oszczędność energii, 
zaprzestając jej nadmiernego zużycia 

2. Wzmocnić wspólną obronność i wspólne 
bezpieczeństwo Unii Europejskiej 

3. Promować wspólną dynamikę 
gospodarczą poprzez autonomiczny, 
konkurencyjny i doceniany w UE przemysł 

4. Ustanowić władzę obywatelską w różnych 
wymiarach: udziału, decyzji, kontroli 

5. Dążyć w kierunku federacji państw 
Europy o silnych kompetencjach w dziedzinach 
wspólnego zainteresowania 

6. Zaproponować programy wymian przez 
całe życie 
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  7. Prezentować kultury europejskie 
poprzez jednoczące imprezy i wydarzenia 

8. Zharmonizować system zdrowotny 
i udostępnić go wszystkim Europejczykom 
dzięki wspólnej polityce zdrowotnej 

9. Stworzyć i pilotować na szczeblu 
europejskim sektory strategiczne w celu 
zagwarantowania naszej suwerenności 

10. Poprawić ochronę środowiska 
i ekosystemów oraz ustanowić strefy 
chronione na obszarach miejskich, 
podmiejskich i wiejskich 

Konsultacje online „Głos mają młodzi” 

7. Prezentować kultury europejskie 
poprzez jednoczące imprezy i wydarzenia 

8. Zharmonizować system zdrowotny i 
udostępnić go wszystkim Europejczykom 
dzięki wspólnej polityce zdrowotnej 

9 maja 2021 r. sekretarz stanu do spraw 
europejskich zainicjował konsultacje pt. „Głos 
mają młodzi”, prowadzone następnie przez 
Make.org między majem a lipcem 2021 r.  
50 000 młodych osób w wieku od 15 do 30 lat 
odpowiadało na pytanie: „Czego oczekuję od 
Europy jutra?”. Zgłoszono 2918 propozycji. 
Pomysły wybrane przez młodych w ramach 
konsultacji stanowią część wkładu Francji w 
Konferencję w sprawie przyszłości Europy 
(więcej w części 11 raportu).  

Konsultacje online „Głos mają młodzi” 
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Panele w ramach konferencji regionalnych 

  

65 lat i 
więcej 

18% 
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Zobowiązania i założenia metodologiczne 
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a. Zobowiązania państwa w zakresie demokracji partycypacyjnej 

Działania podjęte przez Francję w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy wpisują się 

w zobowiązania państwa w zakresie demokracji partycypacyjnej, oparte na trzech zasadach: 

przejrzystość, neutralność i obowiązek informacji zwrotnej. 

Proces partycypacyjny wymaga od organizatorów przestrzegania rygorystycznej metodologii. 

Metoda partycypacji obywatelskiej musi pozwalać obywatelom włączać się w działania w jak 

najlepszych warunkach oraz wyrażać swoje poglądy w sposób swobodny i uargumentowany. 

Przejrzystość 

Organizatorzy konferencji zobowiązali się udostępnić obywatelom wszelkie informacje 

o konsultacjach: 

• ramy konsultacji 

• zobowiązania wobec obywateli 

• cel konsultacji 

• wyniki konsultacji. 

Powstałej metodologii Konferencji w sprawie przyszłości Europy przyświeca zatem niezmienny 

cel: zapewnić przejrzystość prac. Jasno określono sposób rekrutacji wybranych losowo obywateli, 

założenia metodologiczne oraz sposób postępowania z wypowiedziami obywateli. Na 

zakończenie konferencji regionalnej jej uczestnicy otrzymywali pocztą elektroniczną jej 

podsumowanie. Ponadto na zakończenie procesu na państwowej platformie partycypacji 

obywatelskiej10 udostępnione zostaną wszystkie dokumenty robocze i końcowe. 

  

 
10 www.participation-citoyenne.gouv.fr 
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Neutralność 

Podczas konsultacji organizatorzy muszą czuwać nad neutralnością moderacji debat i redakcji 

podsumowań. Osoby pomagające – moderatorzy, facylitatorzy, eksperci – nie mogą wyrażać 

opinii ani próbować w sposób subiektywny wpływać na dyskusje. 

Celu tego przestrzegano na wszystkich etapach przygotowań do konsultacji, zwłaszcza 

gwarantując bezstronną selekcję uczestników, pełną swobodę debaty oraz brak wpływu 

organizatorów czy osób pomagających na wypowiedzi obywateli. Wymóg neutralności znalazł 

wyraz w obiektywnym i przejrzystym procesie rekrutacji uczestników, spójnych założeniach 

metodologicznych (odwrócona ekspertyza, brak ram tematycznych) oraz w szczególnej uwadze 

poświęconej postawie osób pomagających (moderatorów, facylitatorów, ekspertów). Ponadto 

organizatorzy czuwali nad zapewnieniem pola dla wszelkich wypowiedzi i niefiltrowaniem 

w jakikolwiek sposób propozycji obywateli. 

Ponadto o poszanowanie i uwzględnienie wszystkich opinii dbał zespół 3 poręczycieli 

mianowanych przez przewodniczących Zgromadzenia Narodowego i Parlamentu Europejskiego 

oraz przez rząd. 

Obowiązek informacji zwrotnej 

Obywatele, którzy uczestniczyli lub nie w konsultacjach, mają prawo uzyskać informacje o tym, 

co stało się z ich propozycjami i opiniami i dlaczego. To tzw. obowiązek informacji zwrotnej. 
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Międzyresortowe Centrum Partycypacji Obywatelskiej i Międzyresortowa Dyrekcja 

Transformacji Publicznej zdefiniowały go jako zobowiązanie ze strony decydenta publicznego do 

przedstawienia obywatelom jasnej i czytelnej informacji o działaniach następczych 

przewidzianych po konsultacjach. W praktyce obowiązek informacji zwrotnej polega na 

objaśnieniu obywatelom, w jaki sposób zostały uwzględnione ich uwagi i jak wpłynęły one na 

decyzje i praktyki administracyjne. 

Rząd wziął na siebie wspomniany obowiązek w ramach Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy i na zakończenie konferencji krajowej zapowiedział ambitne działania następcze opisane 

w dalszej części niniejszego raportu (więcej w „Założenia metodologiczne”). 
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b. Założenia metodologiczne 

Wspomniane trzy zobowiązania państwa znalazły odzwierciedlenie w metodologii 

konsultacji w postaci siedmiu solidnych założeń. 

1. Terytorializacja i bliskość 

Krajowy komponent Konferencji w sprawie przyszłości Europy przybrał formę 18 konferencji 
regionalnych w 13 regionach metropolitalnych i 5 francuskich regionach zamorskich, a następnie 
konferencji krajowej w Paryżu. Decydując się na organizację paneli na szczeblu lokalnym, pragnięto 
zasięgnąć opinii obywateli w ich najbliższym otoczeniu. Założenie to było tym cenniejsze, że pozwoliło 
zaobserwować, w których sprawach poszczególne regiony zgadzają się ze sobą lub nie. 

2. Różnorodność profili obywateli i losowanie 

Na początku procesu postanowiono zrekrutować na każdą z konferencji regionalnych 50 obywateli – 
z wyjątkiem konferencji zamorskich w Martynice, Majotcie, Gwadelupie i Gujanie Francuskiej, w których 
miało uczestniczyć po 30–40 obywateli, i konferencji w regionie Grand Est, w której miało wziąć udział 
także 5 obywateli Niemiec z trzech granicznych krajów związkowych. Za pomocą generacji 
przypadkowych numerów telefonicznych wylosowano obywateli, którzy zostali zaproszeni do udziału 
w konferencjach regionalnych. 

Aby mogli w nich uczestniczyć, musieli mieć ponad 18 lat oraz posiadać obywatelstwo francuskie lub być 
stałymi rezydentami o uregulowanej sytuacji. Każdy regionalny panel obywatelski musiał odpowiadać 
zróżnicowaniu ludności regionu i różnorodności poglądów na temat Europy. Dokładna metodologia 
rekrutacji w drodze losowania została przedstawiona w załączniku II. 

3. Przejrzystość procesu 

W celu zagwarantowania neutralności i prawidłowości procesu obserwował go zespół trojga poręczycieli 
mianowanych przez sekretarza stanu do spraw europejskich, przewodniczącego Zgromadzenia 
Narodowego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Poręczyciele kontrolowali zwłaszcza 
poprawność rekrutacji losowo wybranych obywateli, sformułowali zalecenia w sprawie wyboru ekspertów 
i sprawdzali na miejscu przebieg debat. Na zakończenie procesu poręczyciele upublicznią swoją opinię na 
temat konsultacji. Dokument zostanie udostępniony online na państwowej platformie partycypacji 
obywatelskiej. 

Na platformie tej znajdą się również: podsumowania osiemnastu konferencji regionalnych, zestawienie 
wszystkich zmian postulowanych w trakcie konferencji regionalnych, podsumowanie konferencji krajowej 
oraz sprawozdanie końcowe przedłożone rządowi. 
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4. Otwarta debata bez ustalonych wcześniej tematów 

W ramach konsultacji krajowych uczestnikom zadano tylko jedno pytanie: „Jakich zmian w Europie chcą 
obywatele Francji?”. 

Dzięki przebiegowi procesu i ustanowionej metodologii obywatele mogli sami zdecydować 
o umieszczeniu w porządku obrad oczekiwanych zmian – nie byli ograniczeni konkretną tematyką ani 
wcześniejszymi ramami normatywnymi. 

W ten sposób chciano dać uczestnikom konferencji regionalnych pełną swobodę w doborze omawianych 
tematów. Tym samym Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych pragnęło zastosować podczas 
komponentu krajowego Konferencji w sprawie przyszłości Europy podejście komplementarne względem 
komponentu europejskiego, który skupia się wokół dziewięciu tematów: zmiana klimatu i środowisko; 
zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, 
kultura, młodzież i sport; inne pomysły11. 

Tym samym tematy rozmów podczas konferencji regionalnych zostały określone przez samych obywateli, 
a nie przez organizatorów. 

5. Odwrócona ekspertyza 

Aby w procesie definiowania oczekiwań względem Europy w jak najmniejszym stopniu wpływać na 
uczestników, zdecydowano o niedostarczaniu im wcześniej informacji ani wiedzy fachowej (np. na 
temat obecnego projektu Unii Europejskiej, jej kompetencji czy funkcjonowania instytucji), ale 
o potraktowaniu jako punktu wyjścia wątpliwości samych obywateli. To założenie metodologiczne opiera 
się na zasadzie odwróconej ekspertyzy, czyli przyjęciu, że punktem wyjścia zbiorowej refleksji są 
doświadczenia i opinie obywateli, którzy następnie w celu pogłębienia dyskusji i skonsolidowania swoich 
tez roboczych zadają pytania ekspertom. 

Dlatego w poszczególnych regionach zwrócono się o pomoc do ekspertów (średnio trojga), zwłaszcza ze 
środowiska akademickiego i z ośrodków informacyjnych Europe Direct na danym terytorium. Byli oni 
obecni w soboty i niedziele i odpowiadali na pytania obywateli, zabierając głos wyłącznie na ich życzenie. 
Można było również skorzystać z pomocy weryfikatorów faktów, którzy szybko sprawdzali kwestie 
rzeczowe poruszane przez obywateli. 

Podczas krajowej konferencji podsumowującej na forum CESE grupom roboczym towarzyszyło 
19 ekspertów wysokiego szczebla ze środowiska akademickiego, think tanków i organów 
dyplomatycznych. Przez cały weekend pomagali oni konkretnej grupie zgłębić tematykę zmian 
zaproponowanych w regionach. 

  

 
11 https://futureu.europa.eu/processes?locale=pl 
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6. Kolegialność i sprawne zarządzanie 

Cały proces został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych na 
podstawie strategii partycypacyjnej Międzyresortowego Centrum Partycypacji Obywatelskiej 
(podlegającego Międzyresortowej Dyrekcji Transformacji Publicznej) oraz Ministerstwa ds. Kontaktów 
z Parlamentem i Aktywności Obywatelskiej. Koncepcję wdrożyło konsorcjum wykonawców złożone 
z Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques oraz Harris Interactive, które odpowiadało za pilotaż, 
moderowanie konferencji, losowanie obywateli oraz redakcję sprawozdań podsumowujących – we 
współpracy z prefekturami regionalnymi, które współorganizowały konferencje regionalne. 

Ustanowiono specjalną strukturę zarządczą wokół zespołu projektowego, na czele którego stało 
Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, a w skład którego weszły Centrum Partycypacji, 
Ministerstwo ds. Kontaktów z Parlamentem oraz konsorcjum wykonawców. 

7. Obowiązek informacji zwrotnej i spójność z działaniem europejskim 

Przy okazji konferencji krajowej zaanonsowano kilka działań w ramach obowiązku informacji 

zwrotnej spoczywającego na instytucjach francuskich po realizacji krajowego komponentu 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy: 

- Udostępnienie ogółu informacji o procesie: niniejszego dokumentu oraz sprawozdań 

podsumowujących konferencje regionalne i konferencję krajową – w sposób przejrzysty 

i dostępny dla wszystkich na nowej platformie partycypacji obywatelskiej, uruchomionej 

przy okazji przedłożenia rządowi sprawozdania końcowego; 

- Organizacja uroczystości przedłożenia rządowi sprawozdania końcowego z krajowego 

komponentu Konferencji w sprawie przyszłości Europy w listopadzie 2021 r.; 

- Ustanowienie obywatelskiego komitetu monitorującego, który będzie czuwał nad 

spójnością działań następczych ze sformułowanymi propozycjami. Komitet ten będzie się 

składał z 15 obywateli, w tym z 14 uczestników konferencji regionalnych i z jednego 

uczestnika konsultacji „Głos mają młodzi”; 

- Przedłożenie wkładu Francji w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

instytucjom europejskim w styczniu 2022 r. 
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Propozycje obywateli Francji będą przedmiotem wspólnej refleksji państw członkowskich 

i instytucji europejskich. Jako kraj obejmujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 

w pierwszej połowie 2022 r., Francja będzie miała za zadanie przedstawić opinię swoich 

obywateli, a zarazem pracować nad określeniem wspólnego stanowiska na szczeblu kontynentu. 
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Część pierwsza: wyniki konferencji regionalnych w sprawie 

przyszłości Europy 

Podczas każdej z 18 konferencji regionalnych obywatele wyrażali indywidualnie, a następnie 

grupowo oczekiwania względem Europy 2035. W ten sposób w każdym regionie 

sformułowanych zostało od 3 do 8 grup oczekiwań, co dało na całym terytorium Francji ogólną 

liczbę 101 oczekiwań. Później obywatele określili zmiany niezbędne do realizacji oczekiwań, 

a potem konkretne propozycje działań. Tym sposobem w całej Francji wskazano ogółem 

515 zmian i 1 301 konkretnych działań. 

W czasie pomiędzy konferencjami regionalnymi a konferencją krajową zespół projektowy 

połączył 515 zmian w spójne grupy. Wszelkie zmiany zaproponowane w regionach zostały 

poddane analizie leksykologicznej i jeśli ich intencje wydały się podobne lub zbliżone, zmiany 

zostały połączone, tak by podczas konferencji krajowej można było stworzyć grupy robocze 

pracujące nad jednym wspólnym oczekiwaniem względem Europy. Ostatecznie zmiany 

wskazane w regionach zostały pogrupowane w 14 odrębnych oczekiwań względem Europy. 
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a. Klasyfikacja 14 oczekiwań względem Europy 

Na zakończenie każdej z konferencji regionalnych uczestnicy głosowali nad zmianami 

wskazanymi przez grupy robocze. 

Na podstawie przegrupowań dokonanych przed krajową konferencją podsumowującą można było 

określić – dzięki głosowaniu nad zmianami w każdym z regionów – oczekiwania cieszące się 

największym poparciem obywateli. Tak więc największe poparcie zyskały oczekiwania: Europa 

traktująca priorytetowo edukację i Europa bliższa i bardziej dostępna. Podczas konferencji 

regionalnych poparło je średnio ponad 56% obywateli. 

 
 

Klasyfikacja oczekiwań względem Europy według popularności 
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B. Przedstawienie 14 priorytetowych zmian zaproponowanych na konferencji krajowej 

Podczas podsumowującej konferencji krajowej 100 uczestniczących w niej obywateli 

dyskutowało nad jedną z 14 grup oczekiwań. Po zakończeniu prac każda grupa wybrała jedną 

priorytetową zmianę odzwierciedlającą jej oczekiwanie względem Europy; zmiana ta ma 

zostać wprowadzona do 2035 r. Tych 14 priorytetowych zmian zostało następnie poddanych 

głosowaniu przeprowadzonemu wśród 100 wspomnianych obywateli w ostatnim dniu 

konferencji krajowej. Wyniki głosowania przedstawiono poniżej, w porządku malejącym, 

w zależności od liczby głosów uzyskanych przez każdą zmianę. 

Zmianą, która uzyskała największą liczbę głosów 100 obywateli uczestniczących w konferencji 

krajowej, jest „wypracowanie oszczędności energii, zaprzestając jej nadmiernego zużycia”. 
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W odniesieniu do każdej zmiany priorytetowej obywatele danej grupy sformułowali definicję 

zmiany, zaproponowali konkretne działania w celu jej wdrożenia i określili kryteria 

powodzenia w perspektywie do 2035 r.  
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Zmiana 1 – Wypracować oszczędność energii, zaprzestając jej nadmiernego 

zużycia 

Oczekiwanie względem Europy: Europa podejmująca wyzwania klimatyczne i środowiskowe 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Rozwój energii odnawialnych, zmniejszenie zużycia energii 

Celem tej zmiany jest zachęcenie do zmniejszenia zużycia energii w Europie i rozwoju energii 

odnawialnych. Jej priorytetowe traktowanie przez obywateli jest wyrazem ich woli, by Europa 

i jej mieszkańcy przyjęli zdecydowane podejście do wyzwań klimatycznych i środowiskowych. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zmiana ta znajdzie odzwierciedlenie w opracowywaniu ambitnych programów badawczych 

w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz w przeznaczaniu europejskich funduszy 

inwestycyjnych na zakup bezpośrednich udziałów w przedsiębiorstwach tego sektora. 

Według obywateli zmiana ta byłaby skuteczna, gdyby wprowadzono wiążące cele dotyczące 

ograniczenia zużycia energii i kluczowe wskaźniki oszczędności, takie jak ograniczenie 

europejskiej floty samochodowej lub spożycia mięsa. Celem jest również skuteczne ustanowienie 

kwot zużycia energii dla poszczególnych sektorów, z uwzględnieniem wahań 

zużycia w przedsiębiorstwach i z poszanowaniem poufności ich danych. 
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Zmiana 2 – Wzmocnić wspólną obronność i wspólne bezpieczeństwo Unii 

Europejskiej 

Oczekiwanie względem Europy: Europa silna w świecie  

 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Europejska armia, autonomia strategiczna 

Zmiana ta stanowi odpowiedź na jednomyślnie wyrażoną wolę obywateli dotyczącą osiągnięcia 

autonomii w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w Europie, tak by nie być zależnym od 

zagranicznych mocarstw. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Dla obywateli sukces tej zmiany polegałby przede wszystkim na powołaniu europejskiego 

komisarza do spraw obrony i bezpieczeństwa. 

W dziedzinie obronności utworzenie stałej armii, potrafiącej szybko reagować i  prowadzić 

działania na całym świecie, umożliwiłoby Europie ochronę jej granic i interweniowanie, 

w stosownych przypadkach, na wniosek państw trzecich. 

Co do bezpieczeństwa, Europa powinna w oczach obywateli zagwarantować sobie 

bezpieczeństwo zaopatrzeniowe i chronić swoje badania strategiczne w sektorach 

priorytetowych, takich jak sektor kosmiczny, cyberbezpieczeństwo, sektor medyczny 

i środowisko. Lepsza ochrona granic zewnętrznych powinna również przyczynić się do 

ograniczenia nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. 
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Zmiana 3 – Promować wspólną dynamikę gospodarczą poprzez autonomiczny, 

konkurencyjny i doceniany w Unii Europejskiej przemysł 

Oczekiwanie względem Europy: Europa broniąca swoich interesów 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Preferencje dla przedsiębiorstw europejskich, ochrona know-how, rozwój 

europejskich czempionów 

Zmiana ta ma trzy cele: wzmocnienie polityki preferencji dla przedsiębiorstw europejskich 

w samej Unii, zapewnienie ochrony podstawowych towarów i know-how i stworzenie 

„europejskich czempionów”. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Osiągnięcie tych celów wymaga przede wszystkim wdrożenia polityki preferencji dla 

przedsiębiorstw europejskich w kontekście przetargów publicznych oraz wprowadzenia 

granicznej opłaty węglowej na towary importowane. 

Ochrona know-how polegałaby na zwiększeniu kontroli nad przejęciami i inwestycjami 

zagranicznymi oraz rozwoju pomocy w zakresie repatriacji produkcji. 

Ponadto utworzenie „europejskich czempionów” oznacza wspieranie europejskich sojuszy 

przemysłowych w strategicznych sektorach oraz pobudzanie publicznych inwestycji w kapitał 

wysokiego ryzyka. 

Według obywateli sukces tej zmiany polegałby na rozwoju europejskich sojuszy przemysłowych 
w kluczowych sektorach, zwiększeniu liczby repatriacji przedsiębiorstw i poprawieniu bilansu 
handlowego. 
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Zmiana 4 – Ustanowić władzę obywatelską w różnych wymiarach: udziału, 

decyzji, kontroli 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bardziej demokratyczna 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: wzrost frekwencji wyborczej, barometr satysfakcji europejskiej, 

upowszechnienie konsultacji obywatelskich 

W ramach tej zmiany obywatele proponują stworzenie Europejczykom warunków do 

„wielowymiarowej partycypacji obywatelskiej”, zwiększając ich zaangażowanie na wszystkich 

etapach procesu decyzyjnego. Zmiana ta odzwierciedla wolę obywateli, by ich głos był słyszalny 

i by mieć wpływ na politykę publiczną oddziałującą na ich codzienne życie. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zdaniem obywateli chodzi głównie o to, by opracowywać i podtrzymywać inicjatywy na rzecz 
uczestnictwa obywatelskiego. W tym celu można na przykład: ustanowić stałą izbę konsultacyjną, 
wpisać władzę obywatelską do traktatów europejskich i stworzyć znak poświadczający, że dane przepisy 
zostały poddane konsultacjom obywatelskim. 

O sukcesie tej zmiany świadczyłby wzrost wskaźników takich jak frekwencja wyborcza, 

zainteresowanie Unią Europejską i zaufanie do niej oraz korzystanie z europejskich stron 

internetowych. Wzrost liczby decyzji podejmowanych w następstwie konsultacji obywatelskich 

oraz częstsze korzystanie z europejskich inicjatyw obywatelskich również wskazywałyby na 

udane wprowadzenie tej zmiany. 
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Zmiana 5 – Dążyć w kierunku federacji państw Europy o silnych 

kompetencjach w dziedzinach wspólnego zainteresowania 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bardziej zjednoczona 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: ujednolicenie instytucjonalne, wybierany przewodniczący, wzmocnienie 

kompetencji UE 

Zmiana ta odzwierciedla ambicje obywateli dotyczące konsolidacji europejskich instytucji 

politycznych. Proponowany jest model federacji państw w celu wzmocnienia kompetencji 

dzielonych lub wyłącznych Unii Europejskiej, jednak bez dążenia do państwa federalnego. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

W wymiarze wewnętrznym zmiana ta mogłaby polegać na rozwoju uczestnictwa 

obywatelskiego, utworzeniu „ministerstw Europy” w państwach członkowskich oraz, 

w dłuższej perspektywie, wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej w wyborach 

powszechnych. 

W wymiarze zewnętrznym wzmocnienie europejskiego głosu za granicą dokonałoby się poprzez 

mianowanie jednego przedstawiciela Europy na arenie międzynarodowej. 

Taka federacja państw korzystałaby również ze zwiększonego budżetu europejskiego, który docelowo 
osiągnąłby 10% PKB (w stosunku do 2% obecnie). 
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Zmiana 6 – Zaproponować programy wymian przez całe życie 

Oczekiwanie względem Europy: Europa traktująca priorytetowo edukację 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa klucze: wymiany szkolne, Erasmus 

Zmiana ta, szeroko popierana, świadczy o znaczeniu, jakie dla obywateli mają wymiany 

i doświadczenia gromadzone za granicą, będące silnym zaczynem poczucia europejskości. Celem 

jest przejście „od wiedzy akademickiej do do doświadczania Europy we własnym życiu – 

bezpośrednio i namacalnie” oraz rozumienie edukacji w szerszym sensie jako uczenie się przez 

całe życie. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Sukces takiej zmiany zależy przede wszystkim od wprowadzenia poszerzonej oferty mobilności, 
dotyczącej między innymi wymian szkolnych, partnerstw, podróży i mobilności zawodowej. Według 
obywateli oferta ta powinna być dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dla osób o niskich zasobach lub 
z niepełnosprawnością. Na przykład program Erasmus mógłby być dostępny dla wszystkich 
Europejczyków bez ograniczeń dotyczących wieku lub zasobów. Programy te musiałyby być 
zróżnicowane, inkluzywne i ogólnodostępne, a dotyczące ich procedury administracyjne – uproszczone. 

Poza mobilnością wspomniano również o znaczeniu stworzenia pomostów między systemami edukacji 
(równorzędność dyplomów etc.) i wzmocnieniu atrakcyjności Europy, aby zapobiegać ucieczce talentów 
za granicę. 

  



 

 

 

239 

Zmiana 7 – Prezentować kultury europejskie poprzez jednoczące imprezy 

i wydarzenia 

Oczekiwanie względem Europy: Europa wspólnych kultur i tożsamości 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa klucze: festiwal europejski, święto europejskie wolne od pracy, europejska wystawa 

powszechna 

Zmiana ta ma ambicję stworzenia i przeżywania ducha europejskości poprzez wspólne 

doświadczenia, wydarzenia i imprezy. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Wydarzenia, o jakich myślą obywatele, to wydarzenia o charakterze ludycznym, federacyjnym 

i popularnorozrywkowym, z jak największą liczbą uczestników. Aby to osiągnąć, powinny 

gromadzić wszelkiego rodzaju odbiorców (zwłaszcza dzieci, uczniów, ludzi młodych 

i studentów Erasmusa) i odbywać się w różnych miejscach (domy seniorów, szkoły, obiekty 

administracji publicznej, więzienia itp.). 

Przewidziano w szczególności dwa wydarzenia mające na celu zgromadzenie Europejczyków: 
powszechną wystawę europejską, która umożliwi zaprezentowanie wszystkich państw członkowskich, 
i obchodzony w innej formule Dzień Europy 9 maja – miałby on w szczególności charakter 
pedagogiczny, byśmy „nie zapomnieli o pokoju związanym z Europą i jej wartościami”. Jednocześnie 
przedstawiciele europejscy mogliby spotykać się z europejskimi uczniami w ich szkołach, aby wzmacniać 
poczucie bliskości i zrozumienia Europy wśród obywateli już od najmłodszych lat. 
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Zmiana 8 – Zharmonizować system zdrowotny i udostępnić go wszystkim 

Europejczykom dzięki wspólnej polityce zdrowotnej 

Oczekiwanie względem Europy: Europa solidarna i chroniąca 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: powszechne ubezpieczenie zdrowotne, harmonizacja świadczenia opieki, 

zdrowie jako prawo podstawowe 

Aby zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do opieki zdrowotnej i odpowiedzieć na 

„potrzebę ochrony i solidarności”, jednogłośnie zaproponowano ponadnarodowy system opieki 

zdrowotnej. Opierałby się on na sprawiedliwym finansowaniu przez państwa członkowskie 

i czerpałby wzór z najlepszych systemów w UE. Taka zmiana odzwierciedla wolę obywateli, by 

Europa odgrywała bardziej aktywną rolę w ochronie swoich mieszkańców, 

w szczególności w dziedzinie zdrowia, gdzie dotychczasowe działania są uważane za 

zdecydowanie niewystarczające. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby wdrożyć tę zmianę, większością głosów zatwierdzono zasadę powszechnego europejskiego 

zabezpieczenia społecznego. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia co do sposobu 

wdrożenia tego systemu. Podczas gdy niektórzy opowiadają się za „centralizacją danych 

umożliwiających [europejskim] pracownikom służby zdrowia dostęp do całej historii medycznej 

pacjenta”, inni postrzegają ten środek jako „dodatkowe pozbawienie wolności i system kontroli”. 

Niemniej uznano, że przejrzystość i harmonizacja wymogów regulacyjnych w dziedzinie zdrowia na 
szczeblu kontynentu, a także europejski plan dotyczący zdrowia, to warunki wstępne każdej znaczącej 
transformacji. 
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Zmiana 9 – Stworzyć i pilotować na szczeblu europejskim sektory strategiczne 

w celu zagwarantowania naszej suwerenności 

Oczekiwanie względem Europy: Europa konkurencyjna i innowacyjna 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: rozwój europejskich czempionów, monitorowanie inwestycji zagranicznych, 

autonomia cyfrowa i energetyczna 

Monitorowanie na szczeblu europejskim sektorów uznanych za strategiczne, takich jak zdrowie, 

żywność, energia, technologie cyfrowe, obronność, transport i nowe materiały, stanowi 

odpowiedź na potrzebę suwerenności wyrażoną przez obywateli. Monitorowanie pozwoliłoby 

ograniczyć konkurencję między przedsiębiorstwami europejskimi, sprzyjałoby powstawaniu 

czempionów na kontynencie i umożliwiłoby reindustrializację Europy dzięki preferencji dla 

przedsiębiorstw europejskich. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby osiągnąć tę suwerenność, organowi europejskiemu można by powierzyć zadanie 

monitorowania tych sektorów poprzez wydawanie zezwoleń na przejmowanie europejskich 

przedsiębiorstw przez zagranicznych konkurentów oraz poprzez zapewnianie, by importowane 

produkty spełniały te same normy, co produkcja unijna. W perspektywie średnioterminowej 

30%–50% tego, co jest konsumowane w Europie w tych strategicznych sektorach, powinno być 

produkowane na kontynencie, a w perspektywie długoterminowej do 70%. Spełnienie tych 

kryteriów zapewniłoby samowystarczalność i oddziaływanie, a nawet eksport europejskiego 

modelu przemysłowego. 
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Zmiana 10 – Poprawić ochronę środowiska i ekosystemów oraz ustanowić 

strefy chronione na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich 

Oczekiwanie względem Europy: Europa gwarantująca zrównoważony rozwój 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: urbanizacja wprowadzana z większym poszanowaniem środowiska, 

poszanowanie i ochrona gleb 

Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu urbanizacji na glebę. Zdecydowane działania 

umożliwiłyby ograniczenie klęsk żywiołowych związanych ze zmianą struktury gleby, jak np. 

osuwiska, i poprawienie jakości życia na obszarach miejskich, w tym poprzez sadzenie drzew. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zaproponowano podjęcie działań na dwóch poziomach: przede wszystkim odwrócenie 

tendencji w nowo budowanych obiektach, aby zmniejszyć tempo uszczelniania gleby, 

a ponadto dążenie do odtworzenia gleb, by „oddać naturze to, co do niej należy”. 
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Zmiana 11 – Ustanowić w terenie punkty europejskie, których zadaniem 

byłoby słuchanie Europejczyków i doradzanie im 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bliższa i bardziej dostępna 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Domy Europy, lokalne europejskie punkty kontaktowe, lepszy dostęp do 

informacji 

Celem tej zmiany jest przedstawienie konkretnych odpowiedzi na poczucie braku fizycznej 

obecności Unii Europejskiej w życiu codziennym, co podkreśliło wielu uczestników, oraz 

dążenie do zbliżenia Europy do jej obywateli. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby zmniejszyć tę odległość między UE a obywatelami, w każdym ratuszu można by ustanowić 
wyspecjalizowany punkt kontaktowy, gdzie obywatele byliby wysłuchani i który oferowałby im 
doradztwo. Informacje otrzymywane w tym punkcie mogłyby mieć charakter społeczno-gospodarczy, 
w szczególności na temat dostępu do europejskiej pomocy, lub informacyjny, na przykład na temat roli 
lobbystów. Informacje byłyby skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i specjalistów, 
w szczególności w celu doradzania MŚP i pomagania autorom projektów w uzyskaniu dostępu do 
funduszy UE. W perspektywie długoterminowej zmiana ta mogłaby doprowadzić do stworzenia miejsc 
poświęconych Europie, podobnych do istniejących domów Europy, ale na szczeblu lokalnym, dzięki 
czemu powstałaby gęsta siatka takich punktów na całym terytorium. 

Powodzenie tej zmiany byłoby pełne, gdyby dla wszystkich obywateli było „niejako oczywistością”, że 
istnieje taki punkt i wyspecjalizowane miejsce wiedzy na temat  Europy, które zapewniałyby zasoby, 
informacje i porady i gdzie obywatele byliby wysłuchiwani. 
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Zmiana 12 – Ujednolicić sposób wyboru Parlamentu Europejskiego 

w dwudziestu siedmiu państwach i zapewnić większą bliskość względem 

obywateli, zastępując obecny sposób głosowania głosowaniem na jednego 

kandydata na szczeblu regionalnym 

Oczekiwanie względem Europy: Europa sprawniej zarządzana 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: zmiany instytucjonalne, monitorowanie przez obywateli działań przez całą 

kadencję 

Zmiana ta odzwierciedla pragnienie obywateli, by zacieśniać kontakty ze swoimi 

przedstawicielami wybranymi w wyborach oraz do monitorowania ich działań przez cały okres 

ich kadencji. Jest to odpowiedź na powszechne stwierdzenie, że problemy obywateli nie 

przekładają się na konkretne działania ich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zmiana metody wyborów polegałaby na ujednoliceniu systemu głosowania na szczeblu 

europejskim oraz przejściu od krajowych okręgów wyborczych do regionalnych okręgów 

wyborczych; według szacunków byłoby to możliwe do 2035 r. 
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Zmiana 13 – Opracować wspólną politykę ulepszającą przyjmowanie 

i integrację społeczną i zawodową migrantów (w tym migrantów 

o nieuregulowanym statusie) 

Oczekiwanie względem Europy: Europa gwarantująca poszanowanie praw podstawowych 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: europejski urząd ds. migracji, gwarancja godnego przyjęcia w całej Europie 

Zmiana ta ma na celu ulepszenie przyjmowania migrantów w Unii Europejskiej, który to problem 

został jednogłośnie uznany przez obywateli za bardzo pilny. Ustanowienie wspólnej, 

uzgodnionej i solidarnej polityki imigracyjnej – której obecnie brakuje – wydaje się być 

jednym z głównych czynników zapewniających pokój. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Sukces takiej zmiany polegałby na stopniowym wdrażaniu wspólnej polityki w zakresie 

przyjmowania migrantów. 

Inicjatywa obywatelska powinna trafić do Komisji, a w perspektywie średnioterminowej 

umożliwić przyjęcie wspólnego standardu określającego ramy przyjmowania i integracji 

społecznej migrantów. W perspektywie długoterminowej standard ten byłby wsparty przez 

utworzenie wyspecjalizowanego europejskiego urzędu ds. migracji oraz uznanie polityki 

migracyjnej za kompetencję Unii Europejskiej. 
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Zmiana 14 – Chronić specyfikę regionów europejskich (znakowanie 

produktów, produkcję rzemieślniczą, tradycje), po to by zapobiec 

uniformizacji stylu życia i zapewnić identyfikowalność i jakość produktów 

Oczekiwanie względem Europy: Europa traktująca priorytetowo interesy każdego z państw 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: znaki europejskie, docenienie różnorodności kultur i tradycji 

Celem tej zmiany jest zachowanie różnorodności europejskich tradycji i wytwórczości oraz 

uniknięcie uniformizacji stylu życia, która często przywoływana jest w krytyce wobec Unii 

Europejskiej. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Według obywateli zmiana ta dotyczyłaby zwiększenia dostępności istniejącej bazy danych 

zawierającej różne europejskie i krajowe znaki. W tym celu zaproponowano stworzenie strony 

internetowej działającej na zasadzie „trzech kliknięć”: pierwszy klik dawałby dostęp do strony, 

drugi – wyświetlał mapę regionów Unii Europejskiej, a ostatni – opis znaków przyznawanych 

w danym regionie. 

Sukces tej zmiany polegałby na usprawnionym informowaniu o osiągnięciach regionalnych, co 
doprowadziłoby do lepszego zaznajomienia się obywateli z różnorodnością kultur europejskich. 
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Część druga: prezentacja wyników konsultacji „Głos mają młodzi” 

 

Daty konsultacji 

Od 9 maja 2021 r. do 18 lipca 2021 r. 
 

Dane dotyczące uczestnictwa 

50 008 uczestników 

2 918 propozycji 

338 330 głosów 
 

Konsultacje „Głos mają młodzi” przeprowadzono z inicjatywy Sekretariatu Stanu do Spraw 

Europejskich. Są one częścią Konferencji w sprawie przyszłości Europy, bezprecedensowego 

działania na rzecz demokracji uczestniczącej prowadzonego przez instytucje europejskie, którego 

celem jest umożliwienie wszystkim obywatelom Europy wyrażenia opinii na temat tego, czego 

oczekują od Unii Europejskiej. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy i francuskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej. 

4 główne wnioski 

1. Masowa mobilizacja młodzieży: ponad 50 000 młodych obywateli francuskich 

z wszystkich regionów wzięło udział w konsultacjach. 

2. Najważniejsze zagadnienia, co do których osiągnięto konsensus, to europejska polityka 

przeciwdziałania zmianie klimatu, repatriacja produkcji do Europy, ożywienie demokracji 

europejskiej, znaczenie UE w świecie (gospodarka, badania, prawa człowieka, dyplomacja). 
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3. Przez cały czas trwania konsultacji przewijała się idea mocniejszej i bardziej 

zjednoczonej Europy; osiągnięto konsensus co do kilku punktów: 

- Europa silniejsza gospodarczo (w szczególności dzięki repatriacji produkcji), by mogła stawić 

czoła Chinom i Stanom Zjednoczonym 

- Europa dyplomatyczna silniej oddziałująca na scenie międzynarodowej 

- Europa będąca liderem w walce ze zmianą klimatu na świecie 

- Europa bliżej siebie dzięki młodzieży 

- Europa zjednoczona w dziedzinie badań i innowacji 

 

4. Cztery pomysły uzupełniające względem pomysłów sformułowanych przez panele 

obywatelskie również zyskały poparcie młodzieży: 

- Gospodarka europejska odpowiedzialna pod względem ekologicznym i społecznym 

- Europa bardziej połączona geograficznie dzięki kolei 

- Europa bardziej sprawiedliwa podatkowo 

- Stanowcze działania Unii Europejskiej na rzecz praw kobiet 
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22 pomysły najbardziej popierane i 13 pomysłów budzących spory w podziale na 9 grup 

tematycznych Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

 

Pomysły najbardziej popierane są sformułowane na podstawie propozycji, które poparła większość 

uczestników konferencji Propozycje najbardziej popierane to propozycje, które zyskały największe 

poparcie; średnio otrzymały 79% „głosów za”.  

 

Pomysły budzące spory są sformułowane na podstawie propozycji, które wywołały najbardziej 

ożywione dyskusje wśród uczestników konsultacji, z równą liczbą głosów za i przeciw. Propozycje 

budzące spory to propozycje, które wywołały najbardziej ożywione dyskusje podczas konsultacji; 

średnio otrzymały 40 % „głosów za”, 38%„głosów przeciw”. 

 

Analiza tych propozycji pozwoliła na określenie 22 pomysłów najbardziej popieranych 

i 13 pomysłów budzących spory. Te 22 pomysły najbardziej popierane i 13 pomysłów budzących 

spory podzielono według 9 wątków odpowiadających tematom Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy.  
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Podsumowanie pomysłów najbardziej popieranych i pomysłów budzących spory 
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Wniosek 

 

 

 

„Jednym słowem według Ciebie Europa 2035 musi być...”: 

 

 

 
 

Odpowiedzi uczestników konferencji krajowej na końcowe pytanie: 

„Jednym słowem według Ciebie Europa 2035 r. musi być...”: 
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Krajowy panel obywatelski w Berlinie w sprawie przyszłości 
Europy 

– Zalecenia obywateli – 
 

 

W dniach 5, 8, 15 i 16 stycznia obradował w Niemczech krajowy panel obywatelski w sprawie 
przyszłości Europy. Wybór obywateli polegał na losowaniu warstwowym uczestników 
europejskich paneli obywatelskich. Do udziału w nich zaproszono 12 000 osób. Spośród 
respondentów wybrano około 100 osób, biorąc pod uwagę aktualne dane ludnościowe Republiki 
Federalnej Niemiec, tak by odzwierciedlić różnorodność społeczeństwa niemieckiego i ogółu 
populacji. Podczas krajowego panelu obywatelskiego uczestnicy dyskutowali na pięć tematów: 
UE w świecie; silniejsza gospodarka, klimat i środowisko; sprawiedliwość społeczna; wartości 
europejskie oraz praworządność. W ramach tematów tych opracowali oni konkretne zalecenia, 
które zostały przyjęte na końcowej sesji plenarnej w dniu 16 stycznia: 
www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 

  

www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY

http://www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY
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Stolik 1: 

 
Połączyć interesy przyświecające handlowi zagranicznemu ze środkami z zakresu polityki 
klimatycznej 

 

Zalecamy, by UE (a zwłaszcza Komisja Europejska) uruchomiła pakiet inwestycyjny na rzecz 
technologii i innowacji proklimatycznych, w tym programy finansowe. Pakiet powinien być 
finansowany z ceł przywozowych związanych z klimatem, które byłyby zarezerwowane na ten 
cel i przekazywane jako rekompensata pieniężna za szkody klimatyczne. W tym kontekście 
wobec niektórych produktów powinien zostać wprowadzony punktowy system oceny 
zrównoważoności. Jasne stanowisko UE oraz silna i innowacyjna Europa pomogłyby w realizacji 
globalnych celów klimatycznych. To zaś pozwoliłoby umocnić rolę Unii Europejskiej jako 
odpowiedzialnego, globalnego pioniera i wzoru, który zapewnia dobrobyt i potrafi skłonić do 
zrównoważonych globalnych zmian. Cele te są dla nas ważne, ponieważ UE wnosi trwały wkład 
w walkę ze zmianą klimatu, co w dłuższej perspektywie może w znacznym stopniu przyczynić się 
do umocnienia pokoju na świecie. 

 

 

Stolik 2: 

 
Tworzyć zachęty do prowadzenia produkcji w UE, zwłaszcza produkcji podstawowych 
towarów 

Zalecamy, by w celu ułatwienia produkcji podstawowych towarów w UE w stosunku do firm 
przenoszących się do UE i/lub tworzących fabryki w UE przyspieszyć i ustandaryzować 
procedury wydawania zezwoleń, zmniejszyć biurokrację i oferować dopłaty. UE powinna na 
masową skalę promować energię ze źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć koszty energii. 

Za pomocą tych środków chcemy skrócić łańcuchy dostaw i uczynić je bardziej 
proklimatycznymi, wzmocnić UE oraz tworzyć miejsca pracy, w których przestrzega się praw 
człowieka. 

Cele te są dla nas ważne, ponieważ przenoszenie produkcji do UE uczyniłoby ją bardziej 
autonomiczną na arenie międzynarodowej i mniej podatną na zagrożenia polityczne. 
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Stolik 1: 

 
Digi-Score – punkty za silną ogólnounijną gospodarkę cyfrową 
 
Proponujemy wprowadzenie publicznie dostępnej punktacji wyników cyfrowych Digi-Score, 
prowadzonej przez Komisję Europejską (DG Connect). Byłby to szczegółowy system rankingowy, 
który wskazywałby i porównywał bieżący poziom cyfryzacji unijnych przedsiębiorstw. 
Proponując to, chcemy zachęcać do zwiększania cyfryzacji w Europie. Przedsiębiorstwa o niskiej 
punktacji byłyby uprawnione do ukierunkowanego wsparcia, które pomagałoby im nadrabiać 
straty. 

Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ pomógłby utorować drogę do zwiększenia produktywności, 
wydajności i sprzedaży, a zarazem wzmocniłby Europę jako bazę produkcyjną. 

 

 

Stolik 2: 

 
Platforma informacyjna na potrzeby ogólnounijnej wymiany wiedzy i doświadczeń 

 

Zalecamy, by UE utworzyła platformę informacyjną służącą do ogólnounijnej wymiany wiedzy 
i doświadczeń. Naszym celem jest gromadzenie informacji na temat transnarodowych kursów 
edukacyjnych i szkoleniowych w UE, prezentowanie sprawdzonych rozwiązań i oferowanie 
obywatelom możliwości przedstawiania nowych pomysłów w ramach wymiany transgranicznej. 
Ponadto można by zaoferować więcej informacji na temat dostępnych forów eksperckich (np. 
dotyczących energii, środowiska, cyfryzacji). 

Uważamy to za ważne, ponieważ obywatele potrzebują przejrzystości co do dostępnych 
transgranicznych kursów szkoleniowych i edukacyjnych. Powinni oni otrzymać też lepsze 
wskazówki na szczeblu UE co do istniejących forów i platform. 
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Stolik 1: 

 
Regulacje w sprawie gwarantowanego cyklu życia produktów 
 
Zalecamy, by UE wprowadziła przepisy zapewniające specyficzny dla produktu, wydłużony, 
gwarantowany cykl życia produktów wytwarzanych i sprzedawanych w UE oraz zadbała 
o przejrzystość tych przepisów dla konsumentów. 

Zasoby są ograniczone i dzięki temu środkowi można by je oszczędzać; można by także zapobiec 
generowaniu odpadów, co byłoby korzystne dla środowiska, klimatu i konsumentów. 

Chcemy tym sposobem zachęcić producentów do wprowadzania na rynek produktów bardziej 
trwałych i nadających się do naprawy. 

 

 

Stolik 2: 

 
Długofalowa kampania UE na rzecz zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego trybu 
życia 

 

Zalecamy, by organ europejski – w tym jego oddziały w krajach UE – otrzymał własne zasoby 
i poprowadził stosowną kampanię. 

Chcemy, by wszyscy mieszkańcy UE mieli wspólną tożsamość, byli bardziej świadomi potrzeby 
zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego trybu życia i w ten sposób żyli. 

Cele te są dla nas ważne, ponieważ chcemy zmotywować ludzi do zrównoważonego trybu życia. 
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Stolik 1: 

 
Stworzyć większe możliwości wymiany dla uczniów w Europie 
 

 

Zalecamy, by Unia Europejska przyjęła – poza istniejącym programem Erasmus – regulację 
w sprawie programu wymiany dla uczniów w wieku od 14 do 25 lat, niezależnie od pochodzenia, 
płci i poziomu wykształcenia. Wymiany te powinny być systematycznie ustanawiane 
i promowane przez lokalne szkoły. Wszyscy uczniowie powinni mieć możliwość skorzystania 
z programu wymiany w dowolnym momencie nauki. W tym celu Komisja Europejska powinna 
przedłożyć projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Naszym celem jest umożliwienie uczniom – niezależnie od wyników w nauce i wsparcia 
finansowego ze strony rodziców – uczestnictwa w programach wymiany w całej Europie. Należy 
promować kulturę wymiany europejskiej od wieku szkolnego. Przede wszystkim ważne jest, by 
programy wymiany były łatwo dostępne i wolne od biurokracji. Poprzez programy wymiany 
chcemy ustanowić europejską solidarność i zmniejszyć bariery językowe. Powinno się to 
odbywać w duchu sprawiedliwości edukacyjnej i uczestnictwa w edukacji, tak by wzmacniać 
kompetencje międzykulturowe i komunikacyjne. 

Cele te są dla nas ważne, ponieważ mogą pomóc promować spójność europejską, zwiększać 
szacunek i współpracę i upowszechniać wartości europejskie od młodego wieku, tak by 
różnorodność Europy była postrzegana jako szansa. 

 

 

Stolik 2: 

 
Wprowadzenie podstawowego wynagrodzenia za pracę zależnego od zawodu 

 

Zalecamy, by unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych przedłożył Parlamentowi 
Europejskiemu projekt dotyczący wprowadzenia podstawowego wynagrodzenia za pracę 
zależnego od zawodu we wszystkich państwach członkowskich. Wynagrodzenie to powinno się 
składać z płacy minimalnej wystarczającej na utrzymanie i z dodatku odpowiadającego 
zawodowi. 

Naszym celem jest zapewnienie porównywalności wyników pracy i wynagrodzeń w UE w celu 
wzmocnienia sprawiedliwości społecznej. Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ chcemy, by na 
rynku pracy znalazła odzwierciedlenie podstawowa zasada UE: porównywalne warunki życia 
i pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania i zawodu. 
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Stolik 1: 

 

Żywo i emocjonalnie komunikować europejskie wartości 
 

Zalecamy, by nadać europejskim wartościom bardziej uchwytną formę i komunikować je 
w sposób bardziej emocjonalny. Możemy to osiągnąć np. poprzez pakiet aktywizujący, 
obejmujący media, elementy interaktywne i większe angażowanie obywateli. 

Naszym celem jest, by każda osoba mieszkająca w UE wiedziała o wspólnych wartościach 
i identyfikowała się z nimi. 

Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ stanowi podstawę naszego współistnienia we wspólnocie 
wartości. Świadomość tych wartości jest zdecydowanie za mała, gdyż brakuje odniesień 
osobistych. Musimy ustanowić te odniesienia. 

 

 

Stolik 2: 

 

„EU Life” 
 

Zalecamy, by UE ustanowiła swój własny edukacyjno-informacyjny kanał telewizyjny w celu 
uwrażliwiania wszystkich obywateli UE na nasze wspólne wartości i zapewnienia wszystkim 
łatwego i wolnego od barier dostępu. Cele te są dla nas ważne, ponieważ chcemy poznać zdanie 
opinii publicznej we wszystkich państwach UE. Tym sposobem chcemy wzmocnić podobieństwa 
i pomóc zbliżać się ludziom do siebie, po to by zwiększać solidarność i szkolić 
ludzi w praworządności z myślą o ochronie demokracji. 

 



 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel obywatelski z zaleceniami 

dla  Konferencji  w sprawie przyszłości Europy 

11–12  marca  2022  r. 

Sprawozdanie podsumowujące  
 

 

 

Rzym, 16 marca 2022 r.  



 

 

 

259 

Spis treści 
 

1. Wytyczne w sprawie organizacji panelu .......................................................................... 260 

 

2. Wybór uczestników i procedura udziału .......................................................................... 261 

 

3. Organizacja panelu ............................................................................................................. 264 

 

4. Plan prac ............................................................................................................................. 264 

 

5.  Zebrane zalecenia .............................................................................................................. 265 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie ............................................................. 266 

1. Odchodzenie od XX-wiecznego modelu produkcji ............................................................... 266 

2. Ogólne i inkluzywne przepisy dotyczące produkcji ............................................................... 267 

3. Mierzenie wzrostu zadowoleniem ludzi, a nie ilością produkcji ............................................ 267 

4. Większa integracja państw ................................................................................................... 268 

5. Polityki inkluzywności ........................................................................................................... 269 

6. Zatrudnienie .......................................................................................................................... 270 

Europa w świecie ....................................................................................................................................... 271 

1. Wzmacnianie tożsamości europejskiej ................................................................................. 271 

2. Wzmacnianie gospodarki i instytucji ..................................................................................... 272 

3. Współpraca i partnerstwa ..................................................................................................... 273 

4. Polityczny i kulturalny punkt odniesienia .............................................................................. 274 

 

6. Ocena końcowa dokonana przez uczestników ................................................................ 274 

 

 

  



 

 

 

260 

1. Wytyczne w sprawie organizacji panelu 
 
Proces organizacji panelu został opracowany zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w wytycznych dla krajowych paneli obywatelskich w kontekście 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W  szczególności: 

• Cel:  
Wszystkie osoby zaproszone do udziału w panelu wypełniały kwestionariusz 
uczestnika wskazujący założenia i cele projektu oraz zawierający odniesienia do 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy, jej tematów i metod udziału. 

• Przejrzystość: 
Wszystkie materiały przedstawiające inicjatywę zostały różnymi sposobami (m.in. e-
mailem) udostępnione wszystkim uczestnikom i zawsze odsyłały do oficjalnego 
portalu konferencji. 

• Inkluzywność: 
Zaproszenie do udziału zostało wystosowane w różny sposób np. e-mailem do 
członków społeczności SWG i poprzez udostępnienie linków do formularza 
zgłoszeniowego na Twitterze i LinkedIn. W efekcie odnotowano 400 odsłon 
formularza i 245 zgłoszeń. Wybór uczestników (losowy) nastąpił w taki sposób, by 
zapewnić obecność osób różnej płci, w  różnym wieku, z różnych grup społecznych 
i różnych miejsc zamieszkania oraz o różnym zatrudnieniu. 

• Reprezentatywność: 
Choć wielkość próby nie jest reprezentatywna w sensie statystycznym, mechanizm 
jej tworzenia został opracowany w taki sposób, by uzyskać maksymalną 
niejednorodność uczestników, a tym samym odtworzyć w miniaturze grupę 
docelową. 

• Informacja: 
Wszyscy uczestnicy otrzymali obszerny zestaw informacji na temat konferencji i tematów 
panelu. Podczas sesji wprowadzającej jeszcze raz przywołano założenia i warunki projektu, 
zgodnie z zasadami neutralności i kompletności. Wszyscy uczestnicy mogli zwrócić się do 
kierowników projektu z ramienia SWG o dodatkowe informacje i szczegóły na temat 
wydarzenia dzięki bezpośrednim numerom telefonów. 

• Grupy dyskusyjne: 
Kluczowym założeniem całego procesu było sformułowanie konkretnych zaleceń dla Unii 
Europejskiej cieszących się szerokim poparciem uczestników. Podejście robocze i sposób 
prowadzenia grup zaowocowały procesem skoncentrowanym na gromadzeniu wskazówek 
uczestników, ich dokładnym opracowywaniu i syntezie oraz ich weryfikacji i walidacji przez 
grupy podczas kolejnej sesji roboczej. 

• Czas: 
Podczas sesji roboczych panowała swobodna atmosfera, dzięki czemu uczestnicy mieli dość 
dużo czasu na zapoznanie się z tematyką obrad, wyrażenie swoich opinii i wysłuchanie opinii 
innych. Z tego samego powodu postanowiono podzielić dwie główne grupy na dwie 
podgrupy. Prace zostały także rozłożone na dwa dni, tak by zgłoszone refleksje zdążyły się 
ugruntować. 
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• Dalsze działania:  

W ostatnim dniu prac wszystkie grupy zajęły się weryfikacją i walidacją pierwszego projektu 
zaleceń sporządzonego na pierwszym etapie prac. Po przedstawieniu sprawozdania 
z  wynikami prac Wydziałowi Polityk Europejskich Prezydium Rady Ministrów i otrzymaniu 
stosownego upoważnienia udostępniono wszystkim uczestnikom panelu ostateczną wersję 
zaleceń. We wszystkich przypadkach uczestnicy zostali poproszeni o dalsze śledzenie prac 
konferencji za pośrednictwem jej portalu i publikowanych tam aktualizacji. 

• Integralność: 
Cały proces prac był prowadzony w sposób w pełni niezależny przez SWG, zgodnie 
z  otrzymanym zadaniem. Wydział Polityk Europejskich Prezydium Rady Ministrów był stale 
informowany o poszczególnych etapach inicjatywy i osiąganych wynikach. 

• Prywatność: 
W pełni zagwarantowano prywatność uczestników. Aby móc wziąć udział w panelu, wszyscy 
kandydaci musieli podpisać wymaganą prawem świadomą zgodę. 

• Ocena: 
Pod koniec procesu wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz, w którym mogli ocenić 
swoje doświadczenia. Jego wyniki podsumowano w niniejszym sprawozdaniu. 

 

2. Wybór uczestników i procedura udziału 
 

Wybór 
Celem etapu informacyjnego poprzedzającego wydarzenie było zrekrutowanie co najmniej 
50  obywateli Włoch zainteresowanych wzięciem udziału w inicjatywie. 
Z myślą o tym stworzono krótki formularz zgłoszeniowy. Wszyscy zainteresowani udziałem 
w  inicjatywie mieli wypełnić go online na platformie SWG, podając minimalne dane niezbędne do 
uwzględnienia ich w grupach, z których losowo wybierano uczestników. Niezbędnymi warunkami 
uczestnictwa były: posiadanie łącza internetowego oraz urządzenia wyposażonego w mikrofon 
i  kamerę wideo i podpisanie karty konferencji. 
Formularz zgłoszeniowy został rozesłany poprzez sieci społecznościowe z kont SWG. W tym celu 
utworzono 6 postów na Twitterze i 1 post na LinkedIn. Rezultaty były następujące: 

 
Sieć 

społecznościowa 
Daty Liczba odsłon Użycie linku 

Twittter 6 postów 
między 8 a 10 marca 889 31 

 
LinkedIn 

1 post 
8 marca 

410 2 5 

 
Równocześnie o zgłoszenia poproszeni zostali członkowie społeczności SWG, zgodnie ze 
strategią zaproszeń, która zakładała maksymalną reprezentację ludności Włoch, jednak nie tylko 
pod względem cech społeczno-anagraficznych, lecz także pod względem pomysłów, orientacji 
kulturowej i wartości. 
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Zgłoszenia można było nadsyłać między 8 marca o godz. 8:00 a 10 marca 2022 r. o godz. 16:00. 
Efektem było 420 odsłon formularza zgłoszeniowego i 225 wypełnionych formularzy. 
Kryteria wyboru spełniało ogółem 140 osób, spośród których wybrano 70, zgodnie z kryterium 
mającym zapewnić zrównoważoną reprezentację płci, pochodzenia geograficznego, wieku 
i  kwalifikacji edukacyjnych. 
Podczas procedury wyboru kandydatów szczególną uwagę zwracano na to, by działać zgodnie 
z  zasadą równego prawdopodobieństwa wyboru kandydatów: procedury opierały się na kryterium 
losowości warunkowej. 
Losowość wyboru była głównym elementem projektu mającym zapewnić sprawiedliwą możliwość 
udziału. Jednak zgodnie z duchem inicjatywy istotne wydawało się, by przyjąć strategię, która 
zapewni nie tylko jak największą liczbę potencjalnych uczestników, lecz także maksymalną 
różnorodność wybranych osób, a tym samym maksymalną inkluzywność. 
 
Podsumowując, charakterystyka osób spełniających kryteria wyboru była następująca:

 

 

Po wylosowaniu 70 kandydatów zadzwoniono do nich rano w dniu wydarzenia z prośbą 
o  potwierdzenie udziału. Telefony wykonało należące do SWG centrum kontaktowe zajmujące się 
wspomaganym komputerowo wywiadem telefonicznym. Pod koniec tego etapu zarejestrowanych 
było 59 osób, które potwierdziły swój udział. Spośród nich w panelu wzięło aktywny udział 
55 osób. 
Społeczna i wiekowa charakterystyka panelu była następująca: 

10 marca 2022 r.
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Oto skrótowe wyniki procesu rekrutacji: 
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Materiały informacyjne 

Aby zmotywować uczestników i od samego początku ich zaktywizować, udostępniono im 
następujące materiały: 

• prezentację Konferencji w sprawie przyszłości Europy i paneli krajowych 
• Kartę Konferencji w sprawie przyszłości Europy 
• tematy mające być przedmiotem dyskusji podczas paneli 
• informacje techniczno-organizacyjne umożliwiające udział. 

 

3. Organizacja panelu 
 

Aby w jak największym stopniu umożliwić udział w panelu osobom mającym zobowiązania 
zawodowe, zaplanowano go na dwie następujące po sobie połówki dnia, w tym dzień wolny od 
pracy, według następującego harmonogramu: 

• piątek 11 marca od godz. 16:00 do 20:00 
• sobota 12 marca od godz. 10:00 do 12:00. 

Z jednej strony decyzja ta miała ułatwić udział w inicjatywie osobom pracującym, z drugiej zaś – 
rozłożyć to zobowiązanie na dwa dni, tak by skłonić do większej uwagi i zaangażowania oraz do 
intensywniejszej debaty nad zaprezentowanymi kwestiami i propozycjami. 

Uczestnicy panelu brali udział w sesjach roboczych za pośrednictwem platformy GoToMeeting i byli 
podzieleni na 4 grupy (dwie na każdy temat) prowadzone przez moderatora z SWG. Obecna była 
także osoba sporządzająca protokół wystąpień. Moderatorzy wskazali grupom dwa kierunki dyskusji 
(jeden na każdy temat), chcąc jak najbardziej zaangażować wszystkich uczestników i zapewnić 
podejście oparte na maksymalnej inkluzywności i neutralności. 

 

4. Plan prac 
 

Sesja pierwsza (piątek 11 marca 2022 r.) 

• 15:00 – Początek transmisji i nawiązanie przez uczestników łączności z platformą oraz 
możliwość sprawdzenia dźwięku i obrazu 

• 16:00 – Wypowiedź wstępna moderatora: uzasadnienie inicjatywy i struktura prac 
• 16:15 – Podział uczestników na grupy w zależności od preferencji wskazanych na etapie 

zgłoszeń 
• 16:20 – Początek dyskusji w grupach 
• 20:00 – Koniec sesji. 
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Sesja druga (sobota 12 marca 2022 r.) 

• 10:00 – Wznowienie prac odczytaniem wyników z dnia pierwszego 
• 10:15 – Dalsza dyskusja, spostrzeżenia i komentarze uczestników 
• 12:00 – Koniec prac. 
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5. Zebrane zalecenia  
 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna,	
rudnienie 

1. Odchodzenie od XX-wiecznego modelu produkcji 
 

W opinii uczestników panelu ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia COVID-19 i konflikt między 
Rosją a Ukrainą) jasno wskazują na ograniczenia obecnego europejskiego modelu produkcji 
i  dowodzą, że potrzebna jest zmiana podejścia, uznanego przez wielu za XX-wieczne. 
Ewidentna zależność Europy od energii i żywności spoza Unii Europejskiej oraz uświadomienie 
sobie (podczas pandemii), że nie jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować wyrobów 
medycznych i szczepionek w ilościach potrzebnych do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem, 
pozwoliły dostrzec fundamentalną słabość naszego systemu gospodarczego związaną z brakiem 
samowystarczalności. 
Równocześnie panuje wyraźne przekonanie, że silniejsza gospodarka, zdolna do tworzenia miejsc 
pracy w ramach sprawiedliwości społecznej, musi dysponować silnymi zasobami technologicznymi. 
Aby tak się stało, należy wspierać system edukacji, który koncentrowałby się coraz bardziej na 
naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). 
Trzema podstawowymi kierunkami rozwoju europejskiej gospodarki w przyszłości wydają się 
innowacje technologiczne, zrównoważona energia, ale też turystyka i kultura. Nacisk 
kładziono przy tym na utrzymanie podstawowej produkcji, która pozwalałaby zapobiegać ryzyku 
nadmiernej zależności od państw spoza UE w podaży niezbędnych produktów i surowców. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Skuteczne przeciwdziałanie zmianie klimatu i podejmowanie kwestii 

alternatywnych źródeł energii. 
2. Inwestowanie w gospodarkę opartą na turystyce i kulturze, w tym w wielu 

małych ośrodkach w Europie. 
3. Nacisk na technologie i innowacje jako czynniki wzrostu. 
4. Ograniczenie zależności od innych krajów pod względem surowców, źródeł 

energii oraz rolnictwa. 
5. Zachęcanie młodych ludzi do studiowania przedmiotów ścisłych. 
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2. Ogólne i inkluzywne przepisy dotyczące produkcji 
 
Odejście od XX-wiecznej organizacji gospodarki wymaga także przeglądu przepisów i procedur 
regulujących działalność gospodarczą. Sformułowano cztery zalecenia w tym kierunku, mające 
wspólną logikę: z jednej strony uproszczenie przepisów, a z drugiej – utrzymanie dużej czujności 
wobec uchybień (zwłaszcza w odniesieniu do podrabiania towarów i nieuczciwej konkurencji). 
 
Szczególną uwagę zwraca się na to, by przepisy gospodarcze były przede wszystkim ogólne: do 
minimum ograniczały standaryzację procesów produkcyjnych (która zagraża specyfice produkcji 
lokalnej, mocno zakorzenionej kulturowo), ale też niszczenie zasobów rolnych z powodu 
konieczności utrzymania z góry określonej ilości produkcji. 

 
ZALECENIA W SKRÓCIE 

 
1. Ograniczenie biurokracji (pozwolenia, certyfikacja). 
2. Ograniczenie standaryzacji produktów i uznanie lokalnej i regionalnej 

specyfiki produkcyjnej (poszanowanie tradycji produkcyjnych). 
3. Odejście od logiki określonych kwot produkcji rolnej, skutkującej 

niszczeniem nadwyżek. 
4. Walka z podrabianiem towarów i nieuczciwą konkurencją. 

 

3. Mierzenie wzrostu zadowoleniem ludzi, a nie ilością produkcji 
 
Odchodzenie od XX-wiecznego modelu produkcji oznacza nie tylko zmianę metod produkcji, lecz 
także przyjęcie nowej kultury, w której wskaźniki wzrostu nie koncentrują się wyłącznie na ilości 
wyprodukowanych towarów, ale uwzględniają zdolność do zapewnienia obywatelom poczucia 
zadowolenia. W nowej gospodarce kluczową kwestią, od której powinna zależeć ocena skutków 
i  szacowanie nwestycji, nie mogą być dobra, ale ludzie. Oznacza to konieczność przejścia od 
systemu wskaźników opartych na ilości wyprodukowanych towarów (PKB) do systemu 
umożliwiającego pomiar wygenerowanego dobrostanu ludzi (ZKB – zadowolenie krajowe brutto). 

 
ZALECENIE W SKRÓCIE 

1. Rozwijanie gospodarki w większym stopniu skoncentrowanej na 
generowaniu zadowolenia (zadowolenie krajowe brutto) niż na dobrach 
(produkt krajowy brutto). 
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4. Większa integracja państw 
 
Dla wszystkich – nawet dla osób mniej usatysfakcjonowanych obecną strukturą i dotychczasowymi 
osiągnięciami Unii Europejskiej – jest jasne, że unia walutowa to nie wszystko i że Europa musi być 
w stanie działać z coraz większą siłą jako spójny podmiot polityczny, zdolny do jednomyślnego 
prowadzenia negocjacji na zewnątrz i do większej solidarności wewnątrz. Ściślejsza unia to jeden 
z  kluczowych aspektów, od których zależy wzrost politycznej, handlowej i wytwórczej siły Unii 
Europejskiej: jednorodność podstawowych przepisów oraz zintegrowany i spójny system 
opodatkowania przedsiębiorstw i obywateli, ze zharmonizowanymi wynagrodzeniami i usługami dla 
obywateli. Jedynie tym sposobem Europa będzie w stanie zmniejszyć różnice społeczne i promować 
jakość życia. 
Oznacza to, że nie należy rezygnować z osiągnięć ostatnich lat i trzeba zachować koncepcję 
dobrobytu, którą uczestnicy panelu uznali za najbardziej zaawansowaną na świecie i cechującą się 
największą troską o równość szans i sprawiedliwość społeczną. 

 
ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Nieodstępowanie od praw socjalnych (zdrowie publiczne, edukacja 
publiczna, polityki rynku pracy). 

2. Utrwalenie dotychczasowych osiągnięć: wspólna waluta i wzajemnie 
powiązane systemy płatności i systemy telekomunikacji. 

 
Jednak dotychczasowe osiągnięcia wydają się dziś niewystarczające – przyszła Europa musi 
poczynić zdecydowany krok naprzód w integracji państw członkowskich, kierując się wewnętrzną 
wizją opartą nie na konkurencji, ale na współpracy, zapewniającą każdemu obywatelowi UE te same 
systemy gwarancji i szans we wszystkich państwach członkowskich Unii. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Przezwyciężanie interesów krajowych i tendencji do poszukiwania 

indywidualnych korzyści ze szkodą dla innych. 
2. Ustanowienie systemu przewidującego takie same przepisy, systemy 

podatkowe, prawa i obowiązki we wszystkich krajach. 
3. Koordynacja systemów podatkowych między państwami, 

zwłaszcza w  odniesieniu do przedsiębiorstw (bez stref wolnych od 
podatków czy stref niskich podatków). 

4. Spójne ceny produktów oraz gwarancja równej siły nabywczej 
w  poszczególnych państwach członkowskich. 

5. Zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach między poszczególnymi 
państwami i między ich regionami geograficznymi. 

6. Uznanie długu publicznego państw członkowskich za wspólną 
odpowiedzialność. 
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5. Polityki inkluzywności 
 
Europa sprawiedliwa i dająca zadowolenie obywatelom to Europa inkluzywna, zawsze 
przywiązująca dużą wagę do zwalczania nierówności. Zalecenia określają kierunek realizacji 
długoletnich celów (takich jak równość płci) i zwracają uwagę na nowe wymogi związane 
z  przemianami kulturowymi współczesnych społeczeństw (nierówności cyfrowe i prawo do 
życia w  zdrowym środowisku). 

 
ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Pełna równości płci, w tym poprzez wzmocnienie ojcowskiego urlopu 
rodzicielskiego i placówek opieki nad dziećmi. 

2. Zwalczanie nierówności cyfrowych. 
3. Zapewnienie wszystkim obywatelom Europy możliwości życia w zdrowym 

i  zrównoważonym środowisku. 
4. Zapewnienie możliwości mobilności społecznej, a tym samym pełnej 

szansy na samorealizację i samostanowienie. 
5. Promowanie zmian pokoleniowych na wszystkich szczeblach. 
6. Zarządzanie przyjmowaniem uchodźców i migrantów w sposób 

zrównoważony w poszczególnych państwach członkowskich. 
 
Kluczowa rola ponownie wydaje się przypadać szkołom i politykom edukacyjnym: nie tylko 
zapewniają one młodym ludziom umiejętności niezbędne do wchodzenia na rynek pracy, lecz także 
budują kulturę europejską. Po stworzeniu Europy instytucji niezbędne jest stworzenie Europy 
społeczeństw. W tym kontekście zwraca się uwagę na centralną rolę wspólnego języka, dzięki 
któremu możliwy byłby dialog między obywatelami różnych krajów i równy dostęp do usług. Pomysł 
esperanto upadł, a wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pojawiły się wątpliwości 
co do możliwości uznania za wspólny język języka angielskiego: kluczowego w stosunkach 
międzynarodowych oraz w systemie naukowym i gospodarczym. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Promowanie przyjęcia wspólnego języka. 
2. Inwestowanie w szkoły i w nauczanie historii Europy (bardziej niż 

poszczególnych krajów) oraz gospodarki politycznej i edukacji 
obywatelskiej. 

3. Dostęp do kultury, edukacji i wymian między studentami i obywatelami 
różnych państw członkowskich. 

  



 

 

 

270 

 
Polityki inkluzywności są nieodzowne dla zagwarantowania obywatelom dostępu do różnych 
możliwości. Uczestnicy panelu podkreślali w tym kontekście, że Włochy często nie są w stanie 
wykorzystać dostępnych w tym celu funduszy europejskich. Inkluzywność i dostępność oznaczają, 
że instytucje europejskie są bliżej swoich obywateli i że więcej jest informacji i świadomości na temat 
praw przysługujących obywatelom UE. W tym kontekście zwracano uwagę na znaczenie 
bezpośrednich relacji między instytucjami Unii a obywatelami, bez pośrednictwa państw 
członkowskich. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Promowanie wykorzystania funduszy europejskich na zmniejszanie 

nierówności. 
2. Dostępność i bliskość instytucji europejskich w stosunku do obywateli. 
3. Zachęcanie obywateli do bezpośredniego dostępu oraz jasne informowanie 

o przysługujących im prawach i możliwościach. 
 

6. Zatrudnienie 
 
Kwestia zatrudnienia pojawia się często jako element przekrojowy i bezpośredni skutek zdolności 
Unii Europejskiej do realizacji własnych zaleceń. Z debaty jasno wynika, że kwestia zatrudnienia ma 
kluczowe znaczenie dla życia ludzi, ale nie da się jej urzeczywistnić bez wzmocnienia 
sprawiedliwości gospodarczej i społecznej. Istnieją duże oczekiwania względem Unii Europejskiej 
w  kwestii dalszej centralnej roli coraz bardziej skoordynowanych aktywnych polityk rynku pracy. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Promowanie wymian między pracownikami w Europie poprzez europejskie 

centrum zatrudnienia. 
2. Zintegrowane polityki zatrudnienia na szczeblu UE. 
3. Zachęty dla przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie. 
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Europa w świecie 

 
Niedawne wydarzenia międzynarodowe, a zwłaszcza wojna między Rosją a Ukrainą, znacznie 
wpłynęły na postrzeganie roli, jaką powinna odgrywać Europa na arenie międzynarodowej. 
Zebrane zalecenia zasadniczo koncentrowały się na osi obrazującej z jednej strony wzmacnianie 
Unii jako takiej (zarówno pod względem tożsamości, jak i siły gospodarczej), a z drugiej – czynienie 
z niej punktu odniesienia i bodźca w relacjach z innymi krajami. 
 

 

 

 

 

1. Wzmacnianie tożsamości europejskiej 
 
Aby cieszyć się uznaniem poza swoimi granicami, Unia Europejska musi przede wszystkim być 
spójna wewnętrznie – nie tylko pod względem gospodarczym i finansowym, lecz także pod 
względem tożsamości i wartości. Tożsamość ta musi wynikać nie z jednorodności, lecz ze 
wzmacniania specyfiki lokalnej w ramach podstawowych wspólnych wartości. 
W tym kontekście rozważano potencjalne rozszerzenia Unii, które według części uczestników panelu 
nie powinny odbywać się w sposób nieróżnicowany, ale opierać się raczej na wzajemnym 
uznawaniu kultur i wartości niż na standardach gospodarczych. 

 
ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Wzmacnianie europejskich wartości, cech kulturowych oraz specyfiki 
regionalnej. 

2. Utworzenie instytutu kultury europejskiej w celu promowania kultury 
szacunku i wzajemnej inspiracji między obywatelami różnych państw. 

3. Redefinicja zasad przystępowania do UE przez nowe kraje kandydujące: 
wzmocnienie takich czynników jak tożsamość kulturowa i wartości. 

 

  

Wzmacnianie tożsamości 

europejskiej 

Wzmacnianie 

gospodarki i instytucji 

Współpraca 

i partnerstwa 
Polityczny i kulturalny 

punkt odniesienia 
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2. Wzmacnianie gospodarki i instytucji 
 
Europa ma w przyszłości do odegrania czołową rolę na arenie międzynarodowej, jednak będzie 
mogła temu sprostać, o ile będzie silna i niezależna od innych krajów. Panuje powszechna 
świadomość, że kraje Unii są ubogie w surowce, ale istotne wydaje się, by Unia była w stanie 
osiągnąć większą niezależność w zakresie dostaw energii oraz produktów rolnych 
i  technologicznych. 
 
Wymaga to konkretnych inwestycji, które pozwolą nadrobić zaległości w dziedzinach takich jak 
technologia (w której Unia Europejska nie wydaje się obecnie odgrywać czołowej roli), ale też 
w  sektorze żywności i energii. 
 
Wojna między Rosją a Ukrainą sprawiła również, że powrócił temat znaczenia zintegrowanej 
europejskiej polityki obronnej – o specyficznych cechach i większej autonomii wobec NATO, choć 
członkostwo w nim nie jest kwestionowane. 
 
Ponadto potrzebne są precyzyjne wybory na przyszłość: zdecydowane inwestycje w nauki 
przyrodnicze i badania naukowe w celu zwiększania umiejętności młodych Europejczyków. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych: łańcucha dostaw 

(zwłaszcza pszenicy) i technologii (mikrochipy). 
2. Waloryzacja typowych produktów regionalnych i europejskich. 
3. Wzmacnianie europejskich klastrów przemysłowych (np. stali). 
4. Wzmacnianie lokalnej produkcji energii w kontekście ekologicznym (gaz, 

słońce, wiatr). 
5. Rozwój technologii lotniczych i kosmicznych. 
6. Tworzenie europejskich laboratoriów naukowych (europejski bank 

wirusów). 
7. Utworzenie wspólnej armii europejskiej działającej w ramach NATO, ale 

także pomagającej wykraczać poza to porozumienie. 
8. Inwestowanie w szkolenie instruktorów (europejskie wymiany nauczycieli, 

Erasmus dla nauczycieli). 
9. Zwiększanie mobilności europejskich naukowców poprzez rozwijanie 

nowych wspólnotowych instytucji naukowych. 
10. Promowanie powstawania innowacyjnych start-upów. 
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3. Współpraca i partnerstwa 
 
Europa przyszłości jest widziana nie jako twierdza broniąca swojego bogactwa, ale jako wpływowy 
podmiot na arenie międzynarodowej, zdolny do dialogu ze wszystkimi krajami świata. Dialogu, który 
rozpoczyna się od siły handlowej i powinien zmierzać w kierunku przywództwa gospodarczego, 
które można wzmacniać poprzez budowanie partnerstw i projektów o dużym zasięgu 
międzynarodowym. 
Wszystko to z myślą o współpracy i zainteresowaniu mniej bezpiecznymi obszarami świata, poprzez 
projekty ad hoc mające na celu promowanie krajów najbiedniejszych oraz wymianę kulturalną 
i  gospodarczą z krajami Wschodu. 
Szczególną uwagę zwraca się również na kwestię migracji: większą koordynację między 
poszczególnymi państwami oraz stosowanie wspólnych procedur zarządzania wnioskami i ludźmi. 
 

ZALECENIA W SKRÓCIE 
1. Zwiększanie eksportu. 
2. Promowanie transnarodowych europejskich szlaków turystycznych. 
3. Opracowanie systemu negocjacji handlowych na szczeblu europejskim (nie 

jako pojedyncze państwa czy przedsiębiorstwa, ale jako Unia) w celu 
uzyskania większej siły przetargowej, ale z ograniczeniami 
związanymi z  poszanowaniem praw człowieka. 

4. Realizacja dużych projektów międzynarodowych takich jak 
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. 

5. Finansowanie projektów w Afryce mających na celu budowę szkół i szpitali, 
bez podejścia kolonialnego, ale z poszanowaniem europejskich praw 
i  wartości. 

6. Inwestowanie w szkolenia na miejscu (zwłaszcza dla kobiet) w krajach 
najbiedniejszych. 

7. Promowanie wymiany techników i instruktorów. 
8. Stworzenie systemu wspólnych zasad regulujących dostęp migrantów do 

UE, różnicującego migrację na humanitarną i ekonomiczną 
i  przewidującego sprawiedliwy podział migrantów między poszczególne 
państwa, z zastosowaniem wspólnych zasad (spis, kontrola zachowań 
i  zatrudnienie). 
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4. Polityczny i kulturalny punkt odniesienia 
 
W scenariuszu nakreślonym powyżej Europa miałaby być jasnym politycznym i kulturalnym punktem 
odniesienia dla świata z punktu widzenia praw i etyki i stanowić przykład, np. podejmując decyzje 
mające zagwarantować zdrowe środowisko, poszanowanie praw człowieka oraz dialog między 
Wschodem i Zachodem. 

 
ZALECENIA W SKRÓCIE 

 
1. Bycie przykładem zielonego kontynentu: osiągnięcie zerowych emisji przed 

innymi oraz zwiększenie produkcji czystej energii (wiatrowej i słonecznej). 
2. Eksport technologii służących do produkcji towarów o zerowym wpływie 

na środowisko. 
3. Pełnienie roli pośrednika (miejsca publicznego, agory) między Wschodem 

a Zachodem, promowanie wymiany kulturalnej i wspólnych inicjatyw 
kulturalnych (takich jak Światowe Dni Sztuki, organizowane rotacyjnie 
w  różnych stolicach europejskich, z programem artystycznym 
obejmującym artystów zachodnich i wschodnich). 

4. Stworzenie akceptowanego na świecie europejskiego modelu etycznego 
pozwalającego zarządzać migracją. 

 
 

5. Ocena końcowa dokonana przez uczestników 
 
Po zakończeniu dwudniowych prac wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiego 
kwestionariusza w celu oceny swoich doświadczeń. Kwestionariusz został rozesłany dwa dni po 
zakończeniu prac panelu, tak by uczestnicy mieli czas przemyśleć zdobyte doświadczenie i udzielić 
konstruktywnych odpowiedzi. 
Uzyskane rezultaty wskazują na duży stopień satysfakcji: uczestnicy byli zainteresowani tematami, 
wskazywali na łatwość uczestnictwa, a także mieli poczucie bycia wysłuchanymi i uwzględnionymi. 
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SATYSFAKCJA Z UDZIAŁU W PANELU 

 
 
 
Choć uczestnicy różnili się od siebie doświadczeniem, umiejętnościami i motywacją, czuli duże 
zaangażowanie: 98% ankietowanych uznało, że aktywnie uczestniczyło w debacie i pozytywnie się 
do niej przyczyniło. 
Zasadniczo panowało zdecydowane przekonanie, że inicjatywa była użyteczna: przede wszystkim 
jako szansa na aktywne uczestnictwo i jako forma zbliżenia do instytucji wspólnotowych. Niemal 
wszyscy ankietowani opowiedzieli się za jej powtórzeniem w przyszłości. 
 

ZNACZENIE WŁOSKIEGO PANELU W RAMACH KONFERENCJI W SPRAWIE 
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

 
 
Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że gdyby taka inicjatywa miała zostać zorganizowana ponownie, 
nie tylko chętnie wzięliby w niej udział, lecz także poleciliby ją znajomym. 
 

9.8

9.7

9.6

9.3

9.1

9.0

9.5

Zainteresowanie omawianymi tematami

Zdolność moderatorów do udzielania głosu uczestnikom i
słuchania ich wystąpień

Poszanowanie różnorodności opinii

Funkcjonalność platformy

Spójność opracowanych zaleceń z debatą

Jakość wypowiedzi uczestników

Ogólna satysfakcja z udziału w panelu

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

To była strata czasu

Zbliża instytucje europejskie do obywateli

Może pozytywnie wpłynąć na przyszłość
Europy

Pozwala instytucjom europejskim usłyszeć głos
obywateli

Powinien odbywać się częściej

Zdecydowanie się zgadzam Do pewnego stopnia się zgadzam
Ani się nie zgadzam, ani zgadzam Do pewnego stopnia się nie zgadzam
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Litewski panel obywatelski w sprawie przyszłości Europy 

Sprawozdanie 
 

Niniejsze sprawozdanie składa się z czterech części. Pierwsza przedstawia pokrótce sposób 
organizacji wydarzenia. Druga zawiera zalecenia w sprawie polityki unijnej i litewskiej sformułowane 
przez uczestników panelu. Trzecia w skrócie analizuje dyskusję w grupach oraz najważniejsze 
wyniki panelu. Czwarta porównuje wyniki panelu z wynikami sondaży przeprowadzonych wśród 
obywateli Litwy na temat stanu i przyszłości Europy. 

1. Organizacja krajowego panelu obywatelskiego 
 
Zgodnie ze wskazówkami Konferencji w sprawie przyszłości Europy na temat organizacji krajowych 
paneli obywatelskich w grudniu 2021 r. litewski oddział ośrodka Kantar TNS opracował w imieniu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych metodologię losowego, warstwowego i reprezentatywnego 
doboru obywateli Litwy. Na jej podstawie Kantar TNS wybrał 25 obywateli Litwy w wieku od 18 do 
65 lat reprezentujących różne grupy społeczno-ekonomiczne i wszystkie regiony geograficzne 
Litwy12. 
4 stycznia wybrani obywatele zostali zaproszeni na wirtualną sesję inauguracyjną, podczas której 
przedstawiona została idea krajowego panelu obywatelskiego oraz omówione zostały tematy 
najistotniejsze dla przyszłości Europy. Po tym wydarzeniu uczestnicy otrzymali dokument bardziej 
szczegółowo opisujący omówione tematy i prezentujący źródła informacji. 
15 stycznia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbył się krajowy panel obywatelski. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Studiów Europy 
Wschodniej (EESC) oraz ośrodek badań Kantar TNS. W panelu uczestniczyło osobiście 
25 wybranych obywateli. 
 
Uczestnicy panelu dyskutowali o dwóch zagadnieniach dotyczących polityki UE: jakie powinny być 
rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej oraz jaka powinna być jej rola gospodarcza. 
Podczas panelu każdemu z tych tematów poświęcono osobną sesję, na początku której eksperci 
ds. polityki UE Linas Kojala (EESC) i prof. Ramūnas Vilpišauskas (Uniwersytet Wileński) pokrótce 
zapoznali obywateli z informacjami i kwestiami istotnymi dla tematu. Obywatele mogli zadawać 
pytania i prezentować swoje stanowisko. Po wprowadzeniu uczestnicy zostali podzieleni na trzy 
mniejsze grupy tworzące reprezentatywną próbę. Każda z grup miała do rozważenia inną kwestię 
związaną z tematem sesji. Podczas sesji poświęconej polityce zagranicznej dyskutowano nad 
następującymi kwestiami: 

1.1. Czy Unia potrzebuje własnej polityki obronnej i zagranicznej? 
1.2.  Jakiego rodzaju stosunki powinny łączyć UE z sąsiadami w Europie Wschodniej, 

z Afryką Północną i z Turcją? 
1.3.  Jakiego rodzaju politykę migracyjną powinna prowadzić UE? 

Podczas sesji poświęconej gospodarczej roli UE dyskutowano nad następującymi kwestiami: 
2.1.  Czy potrzebna jest większa redystrybucja środków za pośrednictwem unijnego 

budżetu i czy UE powinna się wspólnie zadłużać? 
2.2. Czy należy uregulować na szczeblu UE standardy socjalne? 
2.3. Jak można by wzmocnić unijną gospodarkę? 

 
12 Opierając się na danych Litewskiego Departamentu Statystyki, wybrano obywateli reprezentujących miasta: Wilno, 
Kowno, Kłajpeda, Szawle i Poniewież oraz okręgi: wileński, kowieński, kłajpedzki, szawelski, poniewieski, olicki, 
mariampolski, tauroski, telszański i uciański. 
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Pod koniec sesji każda z grup musiała sformułować najważniejsze wnioski z dyskusji w formie 
ogólnych stwierdzeń lub bardziej konkretnych propozycji dotyczących bieżącej polityki UE. 
Następnie podczas wspólnej dyskusji przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wnioski 
pozostałym uczestnikom panelu, a ci mogli zadawać pytania i zgłaszać sugestie mogące uzupełnić 
propozycje. Po prezentacjach i dyskusjach obywatele wybierali w indywidualnym głosowaniu dwa 
wnioski: propozycję lub stwierdzenie, które uznali za najważniejsze dla wzmocnienia roli Litwy w UE 
oraz dla powodzenia samej UE w Europie, oraz stwierdzenie lub propozycję, które wydały im się 
najważniejsze dla dobrostanu ich samych jako mieszkańców UE. Po głosowaniu nastąpiła dyskusja 
podsumowująca najważniejsze pomysły zgłoszone podczas krajowego panelu obywatelskiego. 
W tygodniu, który nastąpił po panelu, eksperci przeanalizowali treść dyskusji i dopracowali pomysły 
przedstawione przez obywateli. 25 stycznia odbyła się wirtualna sesja końcowa, podczas której 
obywatele mogli zapoznać się z zaleceniami wynikłymi z treści ich dyskusji. Mogli stwierdzić, czy 
popierają zalecenia, uzupełnić ich treść i uszeregować je według wagi. Mogli korzystać z tej 
możliwości jeszcze przez tydzień po sesji końcowej, kiedy to mogli przesyłać swoje pisemne opinie 
i uwagi organizatorom panelu. 
 

2. Wyniki krajowego panelu obywatelskiego 
Niniejsza część sprawozdania przedstawia wyniki krajowego panelu obywatelskiego, tj. zalecenia 
i stwierdzenia w sprawie roli UE w polityce zagranicznej i gospodarce sformułowane przez grupy 
robocze. 
 
Pierwsza sesja: rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej 
 

1. Zwracamy się do UE, by wypracowała skuteczniejszą politykę wobec Chin. 
Potrzebne jest silniejsze wsparcie dla Litwy, ale sama Litwa powinna też bardziej 
uspójnić swoje stanowisko ze stanowiskiem partnerów z UE. Aby skuteczniej 
uspójnić interesy w UE i zapewnić jednolitą politykę wobec Chin oraz w innych 
sprawach zagranicznych, zalecamy, by rozważyć możliwość utworzenia 
stanowiska unijnego ministra spraw zagranicznych. 

2. Zalecamy, by powrócić na szczeblu UE do kwestii ustanowienia systemu 
kwotowego dla migrantów. 

3. Zalecamy, by utworzyć na szczeblu UE komisję ds. wyzwań migracyjnych, która 
gwarantowałaby szybszą reakcję na kryzysy migracyjne, dawałaby państwom 
członkowskim prawo wyjaśniania i obrony interesów krajowych oraz opracowywała 
i wdrażała wspólne wytyczne w sprawie zarządzania migracją. 

4. Zalecamy, by zacieśnić gospodarcze i humanitarne więzi z krajami Afryki 
Północnej, z uwzględnieniem ich sytuacji politycznej, zwłaszcza po to by 
zmniejszyć wpływ Chin, Rosji i innych krajów na ten region. 

5. Zalecamy, by zacieśnić więzi z Europą Wschodnią, promując środki gospodarcze 
mające przełożenie na życie obywateli. 

6. Apelujemy, by sankcje UE wobec podmiotów zagranicznych były surowsze, 
bardziej celowane i by dotyczyły także kluczowych osób z państwa objętego 
sankcjami (np. przywódców politycznych). 

7. Apelujemy, by unijna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa opierała się 
na fundamentalnej zasadzie solidarności między państwami członkowskimi UE, 
europejskimi regionami i społeczeństwami.  

8. Zalecamy, by UE zweryfikowała swoją jak dotąd otwartą politykę migracyjną, która 
powoduje problemy w dziedzinie bezpieczeństwa, zwiększa przestępczość i tworzy 
w społeczeństwie zamknięte wspólnoty. 

9. Zwracamy się do Litwy, by aktywniej wypowiadała się w kwestiach polityki 
migracyjnej i inicjowała dyskusje o wyzwaniach związanych z migracją. 

10. Zalecamy, by UE prowadziła aktywną i surową politykę wobec państw, które 
wykorzystują napływ migrantów jako narzędzie ataków hybrydowych – 
jednogłośnie stosowała surowsze sankcje, a równocześnie prowadziła rozmowy 
w celu deeskalacji. 
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Druga sesja: gospodarcza rola UE 

1. Zalecamy, by UE podejmowała różnorodne środki w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa podaży ważnych towarów: traktowała priorytetowo handel 
wewnątrzunijny, promowała wytwarzanie produktów wykorzystujących 
zaawansowane technologie i bardziej dywersyfikowała źródła importu. Zalecamy 
też, by nadal szukała nowych rynków eksportowych. 

2. Zalecamy, by zweryfikować podejście do umów na dostawy gazu ziemnego i by 
korzystać zarówno z umów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zalecamy, 
by bardziej zdywersyfikować źródła dostaw energii. 

3. Zalecamy, by ocenić środki przewidziane w ramach europejskiego zielonego ładu 
i sposób ich wdrażania, uwzględniając potencjalne negatywne skutki społeczno-
gospodarcze. Zalecamy, by dążąc do realizacji celów zielonego ładu, obok 
odnawialnych źródeł energii wykorzystywać energię jądrową i gaz ziemny. 

4. Podkreślamy, że jest sprawą zasadniczą, by wszystkie państwa członkowskie 
szanowały prymat prawa UE. Apelujemy do Litwy, by zajęła w tej sprawie jasne 
i zdecydowane stanowisko. 

5. Zalecamy, by Litwa w większym stopniu korzystała z udanych doświadczeń innych 
państw UE, realizując swoje cele w dziedzinie wyższych standardów socjlanych, 
rozwoju przedsiębiorstw oraz równomiernego, zrównoważonego rozwoju. 

6. Zalecamy, by położyć większy nacisk na zwiększanie cyberbepieczeństwa, w tym 
ochronę infrastruktury danych. 

7. Zalecamy, by UE i jej państwa członkowskie traktowały priorytetowo promowanie 
wiedzy ekonomicznej wśród obywateli, edukację ekonomiczną i rozpowszechnianie 
informacji ekonomicznych. 

8. Zalecamy, by w nowych umowach handlowych UE przewidziane były ambitne 
standardy socjalne, zatrudnieniowe i zdrowotne. Zalecamy, by ustanowić na 
szczeblu UE wytyczne w sprawie tego, co mogą i czego nie mogą robić platformy 
mediów społecznościowych, zarządzając informacjami użytkownika i danymi 
osobowymi. 

9. Zalecamy, by głębiej rozważyć kwestię wspólnego zadłużania się na szczeblu UE 
w celu stworzenia korzystniejszych warunków zaciągania długu. Zalecamy także, by 
opracować zrównoważone finansowo i odpowiedzialne polityki, które zmniejszą 
konieczność zadłużania się przez państwa członkowskie. 

10. Zalecamy, by wzmocnić nadzór nad absorpcją i wykorzystaniem środków UE 
(począwszy od gmin) i utrwalić obecną praktykę dostosowawczą w kwestii 
wykorzystywania środków. Ponieważ obiektywne warunki beneficjentów 
finansowania UE mogą się zmieniać, ważne jest, by wyważyć potrzebę 
przejrzystości i potrzebę elastyczności. 

11. Zalecamy, by Litwa nadal aktywnie promowała rozwój przedsiębiorstw i inwestycje 
w swoich regionach. 

 
3. Analiza dyskusji i wyników krajowego panelu obywatelskiego 
Uczestnicy krajowego panelu obywatelskiego zastanawiali się nad najważniejszymi kwestiami 
istotnymi obecnie dla Litwy (szeroko omawianymi w krajowej polityce i w mediach) i nad 
potencjalnymi rozwiązaniami. Głosowanie nad najważniejszymi wnioskami z panelu pokazało, że 
niemal 45% ogółu głosów podczas obu sesji padło na propozycje z dwóch dziedzin: 
stosunki z Chinami i zarządzanie napływem migrantów (zob. tabela poniżej). Wiele uwagi zyskała 
także polityka energetyczna: mimo że tematowi temu była poświęcona tylko jedna propozycja, 
uzyskała ona niemal 10% głosów wszystkich uczestników. Wyniki głosowania wskazywałyby, że 
o sposobie, w jaki obywatele postrzegają przyszłość Europy, mogą decydować istniejące (krajowe) 
problemy polityczne i sprawy bieżące.  
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Zalecenie Głosy 
Pierwsza sesja: rola i uprawnienia UE w polityce zagranicznej 

1. Zwracamy się do UE, by wypracowała skuteczniejszą politykę 
wobec Chin. Wsparcie, które obecnie otrzymuje Litwa, jest 
niewystarczające, ale sama Litwa też niedostatecznie uspójniła 
swoje stanowisko ze stanowiskiem partnerów z UE. Aby 
skuteczniej uspójnić interesy w UE i zapewnić jednolitą politykę 
wobec Chin oraz w innych sprawach zagranicznych, zalecamy, 
by rozważyć możliwość utworzenia stanowiska unijnego ministra 
spraw zagranicznych. 

11 (22,9%) 
 
8 ważne dla całej 
Europy, 3 ważne 
dla mnie 

2. Zalecamy, by powrócić na szczeblu UE do kwestii ustanowienia 
systemu kwotowego dla migrantów.  

9 (18,8%) 
 
9 ważne dla całej 
Europy 

3. Zalecamy, by utworzyć na szczeblu UE komisję ds. wyzwań 
migracyjnych, która gwarantowałaby szybką reakcję na kryzysy 
migracyjne, dawała państwom członkowskim prawo wyjaśniania 
i obrony interesów krajowych oraz opracowywała i wdrażała 
wspólne wytyczne w sprawie zarządzania migracją. 

7 (14,6%) 
 
3 ważne dla całej 
Europy, 4 ważne 
dla mnie 

4. Zalecamy, by zacieśnić gospodarcze i humanitarne 
więzi z krajami Afryki Północnej, z uwzględnieniem ich sytuacji 
politycznej, zwłaszcza po to by zmniejszyć wpływ Chin, Rosji 
i innych krajów na ten region. 

6 (12,5%) 
 
6 ważne dla mnie 

5. Zalecamy, by zacieśnić więzi z Europą Wschodnią, podejmując 
środki gospodarcze mające przełożenie na życie obywateli. 

5 (10,4%) 
 
5 ważne dla mnie 

Druga sesja: gospodarcza rola UE 
1. Zalecamy, by UE podejmowała różnorodne środki w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa podaży ważnych towarów: 
traktowała priorytetowo handel wewnątrzunijny, promowała 
wytwarzanie w UE produktów wykorzystujących zaawansowane 
technologie i bardziej dywersyfikowała źródła importu. Zalecamy 
też, by szukała nowych rynków eksportowych. 

9 (19,6%) 
 
3 ważne dla całej 
Europy, 6 ważne 
dla mnie 

2. Zalecamy, by zweryfikować podejście do umów na dostawy 
gazu ziemnego i by korzystać zarówno z umów 
długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zalecamy, by 
bardziej zdywersyfikować źródła dostaw energii. 

9 (19,6%) 
 
9 ważne dla całej 
Europy 

3. Zalecamy, by ocenić środki przewidziane w ramach 
europejskiego zielonego ładu i sposób ich wdrażania, 
uwzględniając potencjalne negatywne skutki społeczno-
gospodarcze. Zalecamy, by dążąc do realizacji celów zielonego 
ładu, obok odnawialnych źródeł energii wykorzystywać energię 
jądrową i gaz ziemny. 

6 (13%) 
 
6 ważne dla mnie 

4. Podkreślamy, że jest sprawą ważną, by wszystkie państwa 
członkowskie szanowały prymat prawa UE. Apelujemy do Litwy, 
by zajęła w tej sprawie jasne i zdecydowane stanowisko. 

4 (8,7%) 
 
2 ważne dla całej 
Europy, 2 ważne 
dla mnie 

 
Ponadto kwestie najistotniejsze dla obywateli – stosunki z Chinami, migracja i energia – nie mają 
charakteru doraźnego: sposób ich rozstrzygnięcia w dużej mierze wpłynie na długofalową 
przyszłość Europy. Nie jest więc problemem fakt, że obywatele, myśląc o przyszłości, koncentrują 
się na sprawach bieżących. Ponieważ przyszłość kształtuje się poprzez wiele niedużych kroków, 
z których pierwsze można podjąć już dzisiaj, od zrozumienia najważniejszych oczekiwań obywateli 
na najbliższy okres zależy możliwość zarządzania procesami długoterminowymi i rozwiązywanie 
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problemów w sposób zrównoważony. Na tym rozumowaniu opiera się przedstawiona poniżej analiza 
najważniejszych wyników krajowego panelu obywatelskiego. 
 
Najwięcej głosów (11, czyli niemal 12%) zyskało stwierdzenie, że UE potrzebuje skuteczniejszej 
polityki wobec Chin. Na ten ogólny wniosek składa się szereg bardziej konkretnych stwierdzeń. Po 
pierwsze uczestnicy podkreślali, że dotychczasowe wsparcie UE dla Litwy w obliczu presji 
gospodarczej ze strony Chin jest niewystarczające. Po drugie przedstawiciele grupy, która 
sformułowała ten wniosek, zwracali uwagę, że także Litwa musi bardziej koordynować swoją politykę 
wobec Chin z partnerami z UE, zwłaszcza że handel z Chinami pozostaje ważny dla UE jako całości. 
Po trzecie obywatele byli zdania, że w skuteczniejszym koordynowaniu stanowisk i kształtowaniu 
wspólnych polityk wobec Chin i w innych sprawach mogłoby pomóc utworzenie stanowiska unijnego 
ministra spraw zagranicznych. Ośmioro uczestników uznało ten wniosek za szczególnie ważny dla 
Europy jako całości, a troje dla siebie osobiście. 
 
Kwestia relacji z Chinami jest ściśle związana z dwiema pozostałymi propozycjami, które otrzymały 
dużą liczbę głosów. Dziewięcioro uczestników opowiedziało się za wnioskiem z drugiej sesji, że UE 
musi zwiększyć bezpieczeństwo podaży (troje uczestników zaznaczyło, że jest to ważne dla 
Europy jako całości, a sześcioro – że dla nich osobiście). Także ten wniosek ma kilka aspektów. Po 
pierwsze obywatele podkreślali, że należy priorytetowo traktować rynki unijne, ponieważ cechują się 
wiarygodnością dostawców i wyższymi standardami produkcji. Po drugie uczestnicy zwracali uwagę, 
że należy promować zdolności wytwarzania produktów wykorzystujących zaawansowane 
technologie w samej Europie. Po trzecie obywatele opowiedzieli się za dalszą dywersyfikacją źródeł 
importu. Formułując te zalecenia, uczestnicy dyskusji stale odnosili się do Chin: zagrożeń dla 
bezpieczeństwa związanych z chińskimi produktami, zależności w wytwarzaniu produktów 
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii od dostaw surowców z Chin, a także chińskich 
praktyk kopiowania lub wykradania technologii zachodnich firm działających na ich rynku. Kolejnych 
sześć głosów („ważne dla mnie”) padło na propozycję rozwinięcia współpracy gospodarczej 
i humanitarnej z krajami Afryki Północnej. Byłoby to ważne dla zmniejszenia wpływów Chin, Rosji 
i innych nieprzyjaznych państw w tych krajach. 
 
Wyniki głosowania pokazały także, że obywatele niepokoją się kwestiami migracyjnymi. 
W dziedzinie polityki zagranicznej dwa z trzech wniosków, które otrzymały największą liczbę głosów, 
koncentrowały się na migracji. Dziewięcioro uczestników głosowało za propozycją, by UE ponownie 
rozważyła możliwość ustanowienia systemu obowiązkowych kwot migrantów dla państw 
członkowskich (wszyscy zwracali uwagę, że propozycja ta jest ważna dla całej Europy). 
Uczestnicy, którzy sformułowali wniosek, opowiedzieli się za tym, by kwoty krajowe były oparte na 
liczbie ludności, a Unia współfinansowała utrzymanie migrantów rozmieszczonych według kwot. 
Kolejnych siedmioro uczestników głosowało za propozycją, by utworzyć na szczeblu UE stałą 
komisję, która zajmowałaby się sprawami migracji i w której skład wchodziliby 
przedstawiciele państw członkowskich (troje uznało propozycję za szczególnie ważną dla Europy 
jako całości, a czworo za ważną dla siebie osobiście). Uczestnicy podkreślali, że dzięki takiemu 
organowi unijna reakcja na kryzysy mogłaby być szybsza, a zarazem zapewniona byłaby właściwa 
równowaga między poszanowaniem wspólnych zasad UE a prawem państw członkowskich do 
obrony krajowych interesów i ochrony własnego bezpieczeństwa. 
 
Podczas dyskusji w sprawie polityki migracyjnej uczestnicy rozmawiali o dwóch kryzysach 
związanych z zarządzaniem przepływami migracyjnymi: o kryzysie migracyjnym na Morzu 
Śródziemnym z 2016 r. oraz o białoruskim ataku hybrydowym na Litwę, Łotwę i Polskę z 2021 r., 
kiedy to Mińsk wykorzystał napływ migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Część uczestników 
panelu stwierdziła, że kryzys z 2016 r. wydawał się odległy i nieistotny dla nich samych i dla całej 
Litwy, a wysunięta wówczas propozycja utworzenia systemu kwot dla migrantów nie wydawała się 
właściwa. Według uczestników doświadczenie ataku hybrydowego zwróciło uwagę Europy 
Wschodniej na migrację i spowodowało, że kwoty zaczęły być postrzegane jako właściwy, skuteczny 
i solidarnościowy instrument polityki migracyjnej. Kilkoro uczestników podkreślało, że podczas 
kryzysu z 2021 r. trudno było odróżnić, kto z osób przedostających się na terytorium kraju jest 
uchodźcą, migrantem, a kto zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wszyscy debatujący zgodzili się, że 
obecna otwarta polityka migracyjna UE w niewystarczającym stopniu uwzględnia zagrożenia 
związane z migracją, krajowe interesy państw członkowskich, zdolność integracji migrantów itd. 
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Obywatele krytykowali też UE za wolną lub negatywną reakcję na potrzeby Litwy, w tym odmowę 
sfinansowania budowy muru na granicy zewnętrznej. 
 
Podsumowując, dwie najważniejsze dla Litwy w 2021 r. kwestie polityczne – stosunki z Chinami 
i zarządzanie napływem migrantów – skłaniają Litwinów do oczekiwania od UE większego 
zaangażowania i skuteczniejszej wspólnej polityki. Obywateli niepokoi polityka Chin oraz ich 
rosnące wpływy w Europie i w jej sąsiedztwie. Należy dostrzec, że z uwagi na wpływy gospodarcze 
Chin Europa musi szukać odpowiednich, wyważonych środków politycznych. Jako główne 
rozwiązanie obywatele proponują wzmocnić instrumenty wspólnej unijnej polityki zagranicznej, 
politykę przemysłową i współpracę z sąsiadami. Analogicznie za prawdopodobnie najwłaściwszy 
sposób zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które stwarza migracja, oraz szybkiego 
i skutecznego zarządzania napływem migrantów do Europy obywatele uznali jednolite działania na 
szczeblu UE, w tym ewentualny nowy system kwot dla migrantów. Uczestnicy panelu 
obywatelskiego byli zdania, że najlepszą odpowiedzią na rosnącą presję ze strony Chin i na atak 
hybrydowy ze strony Białorusi byłaby silniejsza i bardziej skoordynowana wspólna polityka UE. 
 
Opinie uczestników panelu o wspomnianych kryzysach można porównać z ich 
propozycjami w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej. Pod koniec 2021 r. wielu Litwinów 
bezpośrednio zetknęło się z problemem rosnących cen ogrzewania, a cenowy kryzys energetyczny 
szybko stał się jedną najważniejszych bieżących kwestii na Litwie. Niepokój związany z cenami 
energii znalazł też odzwierciedlenie w głosowaniu: aż dziewięcioro obywateli uznało, że to 
najważniejszy temat dla całej Europy. Uczestnicy zalecili, by przede wszystkim zweryfikować 
obecną praktykę państw członkowskich w kwestii zawierania umów na dostawy 
energii z różnymi dostawcami i zawierać zarówno umowy długo-, jak i krótkoterminowe. 
Innymi słowy, obywatele opowiedzieli się za polityką dywersyfikacji energetycznej, ale nie 
sformułowali zaleceń co do wspólnej polityki UE i nie zalecili dalszej integracji w dziedzinie polityki 
energetycznej. 
 
Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, obywatele zalecili, by ocenić środki przewidziane w ramach 
europejskiego zielonego ładu pod kątem ich spodziewanych skutków i ambicji społeczno-
gospodarczych. Za propozycją tą głosowało sześcioro uczestników, przy czym wszyscy z nich 
uznali ją za ważną dla nich osobiście. Część uczestników wyrażała obawy, że zielona transformacja 
przebiega zbyt szybko, i utrzymywała, że Litwa musi dokładniej ocenić, czy takie polityki nie 
wpływałyby negatywnie na potrzeby kraju i jego obywateli. Kilkoro uczestników wspomniało też 
o konieczności wykorzystywania energii jądrowej i gazu ziemnego obok odnawialnych źródeł 
energii. Na poparcie swojego stanowiska przywołali oni decyzję Niemiec, by nadal używać gazu 
ziemnego i wykorzystać potencjał tzw. modułowych elektrowni jądrowych nowej generacji. Podczas 
dyskusji o polityce klimatycznej uczestnicy panelu przedkładali więc politykę państw członkowskich 
służącą zaspokojeniu krajowych potrzeb nad ambitną wspólną unijną politykę klimatyczną. 
 
Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę uczestników panelu i zróżnicowane odpowiedzi obywateli 
na różne rodzaje kryzysów (większa jedność czy może większa elastyczność), nie wydaje się 
stosowne, by rozważać tu ogólniejsze i szersze środki. Jednak tendencja odnotowana w opiniach 
może dostarczyć interesujących tematów do dalszych badań nad podejściem Litwinów do kwestii 
integracji UE. Badania te powinny uwzględniać zmiany i różnice w postawach wobec 
autonomicznych polityk i środków instytucjonalnych UE. 
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4. Wyniki panelu obywatelskiego w szerszym kontekście badań 
opinii publicznej na Litwie 
Aby osadzić wyniki krajowego panelu obywatelskiego w szerszym kontekście, niniejsza ostatnia 
część sprawozdania pokrótce porównuje je z wynikami dwóch stosownych badań opinii publicznej 
i ze śródokresowymi wynikami innych działań przygotowawczych prowadzonych w ramach 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Pierwsze analizowane tu badanie to sondaż 
przeprowadzony przez Eurobarometr w październiku i listopadzie 2020 r. na temat 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Drugie to najnowszy sondaż Standard Eurobarometer 
przeprowadzony latem 2021 r. Ponieważ badania dotyczyły też innych kwestii politycznych 
i oczekiwań obywateli wobec samej konferencji, przedstawione poniżej porównania odnoszą się do 
tematów poruszanych przez panel. Analiza działań przygotowawczych do Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy opiera się na wstępnym sprawozdaniu opracowanym przez EESC, które 
przedstawia opinie uczestniczących w nich obywateli na szereg unijnych kwestii politycznych. 

 

Wyniki sondaży Eurobarometru pokazują, że dyskusje i głosowania uczestników panelu 
obywatelskiego są dobrym odzwierciedleniem poglądów przeważających w społeczeństwie 
litewskim. Zalecenia uczestników panelu, by wzmocnić wspólną politykę zagraniczną i migracyjną 
oraz proces decyzyjny na szczeblu UE, są zgodne z szerszymi badaniami opinii publicznej: 

- Litwini bardziej niż średnia UE opowiadają się za wspólną unijną polityką obronną 
(odpowiednio 90% i 78%); 

- Litwini bardziej niż średnia UE opowiadają się za wspólną unijną polityką migracyjną 
(odpowiednio 76% i 71%; wraz z tą różnicą należy podawać ewentualny margines błędu); 

- Litwini uznają migrację za jedno z dwóch największych wyzwań UE; 
- Litwini w większym stopniu opowiadają się za rozwiązaniami na szczeblu UE (49% 

w porównaniu z 42%). 

Litwini, którzy uczestniczyli w działaniach przygotowawczych do Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, także zwracali uwagę na współpracę obronną, wspólną unijną politykę migracyjną i unijną 
politykę zagraniczną jako dziedziny, w których Litwa oczekiwałaby większego zaangażowania UE. 

 

Dane z sondaży Eurobarometru mogą być wytłumaczeniem poglądów uczestników panelu na 
stosunki z Chinami i ceny energii: Litwini są bardziej niż średnia UE zaniepokojeni pogarszającymi 
się stosunkami na świecie i wynikającymi z tego napięciami geopolitycznymi (33% w porównaniu 
z 18%). Wnioski uczestników panelu, że należy wypracować ambitniejszą wspólną politykę wobec 
Chin, są zgodne zarówno z wynikami sondażu, jak i z wyżej wspomnianym poparciem dla procesu 
decyzyjnego na szczeblu UE i dla wspólnej unijnej polityki obronnej. Z drugiej strony postulaty 
uczestników panelu, by szukać różnych rozwiązań pozwalających zmniejszyć ceny energii, mogą 
wynikać z faktu, że Litwini są bardziej niż średnia UE zaniepokojeni rosnącą inflacją i rosnącymi 
cenami (53% i 23%). Obawy związane z rosnącą inflacją sprawiają, że zahamowanie wzrostu cen 
wydaje się ważniejsze niż wypracowanie wspólnych unijnych polityk czy inne cele polityczne. 

 

Dane Eurobarometru wskazują również na interesującą zmianę w podejściu Litwinów do migracji 
jako problemu politycznego. W sondażu z 2020 r. Litwini rzadziej niż średnia UE uznawali migrację 
za najważniejsze wyzwanie dla przyszłości UE (16% wobec 27%); tymczasem w sondażu z 2021 r. 
odsetek respondentów zgadzających się z tym stwierdzeniem wzrósł do 32% (średnia UE: 25%). 
Choć zmiana w odnotowanych opiniach może wynikać z innego sposobu sformułowania pytania, 
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pokrywa się ona z obserwacjami uczestników panelu obywatelskiego, którzy podczas dyskusji 
opowiadali, jak zmieniły się ich poglądy na kwestie migracyjne. 

 

Ponadto porównanie wyników panelu obywatelskiego i danych z sondażu Eurobarometru pokazuje, 
że istnieje różnica między dość ostrożnym podejściem uczestników panelu do unijnej polityki 
klimatycznej a obawami Litwinów związanymi ze zmianą klimatu. Uczestnicy panelu apelowali, by 
ocenić, czy europejski zielony ład nie jest zbyt ambitny i czy nie zaszkodzi interesom Litwy, gdy 
tymczasem – według sondaży Eurobarometru – Litwini konsekwentnie wskazywali zmianę klimatu 
jako jedno z najważniejszych wyzwań dla UE. W sondażu z 2020 r. 47% respondentów uznało 
klimat za najważniejsze globalne wyzwanie dla przyszłości UE (średnia UE: 45%); w sondażu 
z 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 28% (średnia UE: 25%). Należy podkreślić, że obywatele, którzy 
uczestniczyli w pozostałych działaniach przygotowawczych do Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, także wskazywali na politykę klimatyczną jako jedną z dziedzin, w której Litwa powinna 
oczekiwać większego zaangażowania UE. Różnicę tę może tłumaczyć motywacja, którą kierowali 
się uczestnicy panelu w głosowaniu: wszyscy ci, którzy głosowali za zaleceniem, by ponownie 
przeanalizować środki przewidziane w ramach europejskiego zielonego ładu, wskazywali, że temat 
ten jest ważny dla nich osobiście. Oznacza to, że osobisty sprzeciw nie musi być niezgodny 
z poglądem, że zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań politycznych stojących przed 
UE.
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Nasza wizja Europy 
 

Opinie, pomysły i zalecenia 

 

Tematy 
• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
• Demokracja europejska 
• Transformacja cyfrowa 
• Edukacja, kultura, młodzież i sport 
 
3 grudnia 2021 r. 
 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem sprawozdania pt. „Nasza wizja Europy: opinie, pomysły i zalecenia”, 
które 3 grudnia 2021 r. opublikowano w języku niderlandzkim na stronie www.kijkopeuropa.nl. Na 
potrzeby niniejszego tłumaczenia pierwotny tekst sprawozdania uproszczono graficznie, usuwając m.in. 
ilustracje i inne rodzaje formatowania. 
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Nasza wizja na poszczególne tematy 

W skrócie: zestawienie wszystkich zaleceń 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” (Wizja Europy) zgromadziliśmy opinie 
i pomysły Holendrów na temat przyszłości Europy. W ten sposób sformułowaliśmy – w odniesieniu 
do pierwszych pięciu tematów – następujące zalecenia dla Unii Europejskiej. 

Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 

Ważne jest, aby UE chroniła praworządność. Jednocześnie Holendrzy uważają, że na uwagę 
zasługują także różne tradycje i kultury w Europie. Współpraca w ramach UE może przynieść wiele 
korzyści i to na różnych płaszczyznach, ale musi stanowić wartość dodaną dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Dotyczy to również wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa. 
Nieograniczone dzielenie się informacjami sprawia, że współpraca szybko staje się nieskuteczna. 
 
1. Należy upewnić się, że każdy czuje się wolny i bezpieczny 
2. UE należy rozszerzać jedynie wtedy, gdy wnosi to wartość dodaną 
3. Współpraca powinna koncentrować się na walce z międzynarodową przestępczością 

i terroryzmem 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 

Holendrzy uważają, że europejską gospodarkę można wzmocnić na wiele różnych sposobów. Nie 
zawsze można jednak porównywać ze sobą poszczególne państwa. Zwłaszcza system podatkowy 
powinien być sprawiedliwszy i jaśniejszy. A Europa powinna w większym stopniu skupiać się na 
naszych mocnych stronach, takich jak jakość i różnorodność. Państwa UE mogą w tym kontekście 
wspólnie dążyć do zapewniania równych szans na europejskim rynku pracy. 
 
1. Należy uwzględniać zarówno podobieństwa, jak i różnice 
2. Należy w większym stopniu wykorzystywać mocne strony Europy 
3. Należy opracować sprawiedliwy i jasny system podatkowy 
4. Należy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle 

Demokracja europejska 

Holendrzy nie muszą wiedzieć wszystkiego o UE, ale chcą większej przejrzystości i dostępu do 
informacji. I tak na przykład perspektywa innych państw UE może zapewnić szerszy obraz sytuacji. 
Ponadto Holendrzy uważają, że UE powinna częściej, a najlepiej stale, angażować się w dialog 
z obywatelami. W związku z tym ważne jest nie tylko, by uwzględniane były różne interesy, ale 
także by decyzje były podejmowane szybciej, niż dzieje się to obecnie. 
 
1. Potrzebna jest szersza perspektywa Europy 
2. Należy znaleźć nowe i trwałe sposoby słuchania obywateli 
3. W odniesieniu do decyzji potrzebna jest większa przejrzystość i jasność 
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4. Należy przyspieszyć proces podejmowania decyzji 

Transformacja cyfrowa 

Społeczeństwo staje się coraz bardziej zależne od internetu, a duże przedsiębiorstwa 
technologiczne zyskują coraz silniejszą pozycję. Zjawiska te martwią niektórych Holendrów. 
Dlatego też warto, aby UE opracowała europejskie zasady i normy (w zakresie ochrony 
prywatności). Ważne jest jednak, aby te zasady i normy były zrozumiałe i wykonalne dla 
wszystkich. Wsparcie i informacje Holendrzy otrzymują najchętniej od władz krajowych i w swoim 
języku ojczystym. 
 
1. Szybki, bezpieczny i stabilny internet powinien być dostępny wszędzie 
2. Potrzeba jasnych zasad i norm dla przedsiębiorstw internetowych 
3. Przepisy dotyczące ochrony prywatności powinny być praktycznie wdrażane i wyjaśniane 

Edukacja, kultura, młodzież i sport 

Młodzi ludzie studiujący za granicą mogliby w większym stopniu niż obecnie poznawać państwo, 
które ich gości. A państwa o niższym poziomie nauczania nie powinny tracić wszystkich swoich 
talentów na rzecz innych państw. Zdaniem Holendrów kwestie takie jak kultura 
i nadużycia w sporcie powinny raczej leżeć w gestii samych państw członkowskich. I bardzo istotny 
jest własny język narodowy. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy w Europie muszą przede wszystkim czuć 
się wolni i mieć możliwość bycia sobą. 
 
1. Studentów należy w rozsądny sposób zachęcać do studiowania za granicą 
2. Kwestie takie jak kultura i sport powinny być regulowane przede wszystkim przez państwa 

członkowskie 
3. Należy zapewnić, by Europejczycy lepiej się poznali i bardziej szanowali 
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Wstęp 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” od 1 września do połowy listopada wszyscy 
Holendrzy mieli okazję podzielić się swoimi opiniami i pomysłami na temat przyszłości Europy. 
Wynikające z dialogu zalecenia wraz ze zgromadzonymi opiniami i pomysłami Niderlandy kierują 
do Unii Europejskiej (UE). Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na pierwszych pięciu tematach, 
a pozostałe cztery tematy zostaną omówione w kolejnym sprawozdaniu na początku 2022 r. 

O dialogu „Kijk op Europa” 
Unia Europejska chce dowiedzieć się, co jej obywatele sądzą o Europie. Dlatego zorganizowała 
Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Opinie i pomysły obywateli z całej Unii Europejskiej 
zostaną ostatecznie uwzględnione w przyszłych planach dla Europy. W ramach konferencji 
Niderlandy organizują krajowy dialog obywatelski „Kijk op Europa”. 
 
Rozpoczął się on 1 września i miał na celu zgromadzenie za pośrednictwem internetu opinii 
i pomysłów w drodze badania reprezentatywnego panelu obywateli. Aby pogłębić wstępne 
spostrzeżenia z badania panelu i przedstawić konkretne zalecenia, zorganizowaliśmy dialogi 
tematyczne online. Mogli w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Oprócz tego wyruszyliśmy 
w teren, żeby porozmawiać z młodymi ludźmi i innymi (trudniej dostępnymi) grupami. 
 
Począwszy od uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów, po rolników, migrantów 
i ministra. 
 
W październiku i listopadzie odbyło się łącznie osiem dialogów tematycznych online, w których 
udział wzięło średnio po 30 osób. Zorganizowaliśmy również jeden dialog tematyczny online 
i siedem dialogów tematycznych w terenie z różnymi grupami Holendrów. Nawiązaliśmy dialog na 
przykład ze społecznością turecką w Schiedam i gościliśmy u wolontariuszy fundacji Piëzo 
w Zoetermeer. Przy tej ostatniej okazji po zakończeniu dialogu dołączył do nas również minister 
spraw zagranicznych Ben Knapen. Minister omówił z uczestnikami dialog i wnioski, jakie zostały 
wyciągnięte na temat przyszłości Europy. Ponadto zorganizowaliśmy sześć spotkań z różnymi 
grupami młodych ludzi. Na przykład gościliśmy w szkole średniej w Helmond, w szkole zawodowej 
w Doetinchem i na Uniwersytecie w Lejdzie. 
 

„Zawsze chętnie dzielę się moimi krytycznymi uwagami przy automacie z kawą. 
Dlatego też uznałam, że powinnam wziąć w tym udział.” 

Uczestniczka dialogu tematycznego 

 

Niniejsze sprawozdanie 
W oparciu o opinie i pomysły, które zgromadziliśmy w ostatnich miesiącach, opracowano zalecenia 
obywateli Niderlandów dla Unii Europejskiej. W rozmowach między Holendrami pojawiły się 
interesujące wątki i przedstawiono nowatorskie pomysły. Sugestie wynikły także z badania panelu 
i otwartych konsultacji. Niektóre z tych pomysłów zostały uwzględnione w niniejszym 
sprawozdaniu. Treść niniejszego sprawozdania odzwierciedla głos Niderlandów: naszą wizję 
Europy. 
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Tak jak między państwami członkowskimi i wśród obywateli istnieją różnice, również my, w Niderlandach, 
nie zawsze zgadzamy się ze sobą we wszystkich kwestiach. Te różnice są właśnie cenne: stanowią jedną 
z ważnych cech demokracji. Zalecenia wynikają z najczęstszych opinii i pomysłów uczestników dialogu „Kijk 
op Europa”. Ponadto opisujemy obawy, przemyślenia i odczucia, które są być może mniej 
rozpowszechnione, ale które zostały odnotowane podczas dialogów i w badaniach internetowych. 
 

„To było pozytywne doświadczenie: móc rozmawiać w małych grupkach z osobami 
o sprzecznych poglądach. Dyskusje w mediach społecznościowych przebiegają 
zazwyczaj zupełnie inaczej.” 

Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy dotyczy dziewięciu tematów. Tematy te są również trzonem 
prowadzonego w Niderlandach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. W październiku opublikowaliśmy 
sprawozdanie śródokresowe, w którym na podstawie badania panelu sformułowaliśmy wstępne spostrzeżenia 
i pytania uzupełniające. W niniejszym drugim sprawozdaniu przedstawiamy opinie, pomysły i zalecenia 
dotyczące pierwszych pięciu tematów z myślą o grudniowej sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. Następne sprawozdanie, poświęcone czterem pozostałym tematom, zostanie opublikowane w połowie 
stycznia. 

Niniejsze sprawozdanie (grudzień 2021 r.) 
• Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
• Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
• Demokracja europejska 
• Transformacja cyfrowa 
• Edukacja, kultura, młodzież i sport 
 
Następne sprawozdanie (styczeń 2022 r.) 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Migracja 
• Zdrowie 
• UE w świecie 

Co dalej? 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy służy zgromadzeniu pomysłów, opinii i zaleceń wszystkich 
mieszkańców UE. Podczas posiedzeń omawiane są nie tylko wyniki wszystkich krajowych dialogów 
obywatelskich, ale również wyniki innych inicjatyw podejmowanych w ramach konferencji. Powstały np. 
europejskie panele obywatelskie i specjalna europejska platforma cyfrowa, do której mają dostęp wszyscy 
obywatele UE (w tym Holendrzy). 

„To dobrze, że UE podjęła tę inicjatywę. Mam nadzieję, że jej wyniki zostaną rzeczywiście wzięte pod 
uwagę.” 

Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja zakończy się wiosną 2022 r. Wtedy Niderlandy podsumują dialog obywatelski w sprawozdaniu 
końcowym. Będzie ono zestawieniem niniejszego sprawozdania i jego kolejnej edycji (poświęconej pozostałym 
tematom). W ramach konferencji opracowane zostaną zalecenia dla jej inicjatorów: przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, którzy zobowiązali się zbadać, w jaki 
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sposób można te zalecenia wdrożyć. Dla rządu niderlandzkiego wyniki dialogu stanowią również cenny wkład 
w kształtowanie niderlandzkiej polityki dotyczącej UE. 
 
Proces ten, który potrwa do wiosny 2022 r., przedstawia się następująco: 

Ramy czasowe 

 Dialog „Kijk op Europa” 

1 września 12 października 22/23 października 15 listopada 17/18 grudnia 21/22 stycznia 22/24 kwietnia   

Gromadzenie pomysłów online      

 Dialogi tematyczne       

  Wyniki śródokresowe 
(sprawozdanie 
śródokresowe) 

 Sprawozdanie 
śródokresowe 
na tematy 
„Gospodarka 
i demokracja” 

Sprawozdanie 
okresowe na 
tematy „Klimat 
oraz UE na 
świecie” 

Sprawozdanie 
końcowe 
„Nasza wizja 
Europy” 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Posiedzenie w ramach 
konferencji 

 Posiedzenie 
w ramach 
konferencji 

Posiedzenie 
w ramach 
konferencji 

Zamknięcie 
konferencji 

→ Zalecenia 
dla 
przewodniczących 
• Parlamentu 

Europejskiego 
• Komisji 

Europejskiej 
• Rada Unii 

Europejskiej 

    ↑ ↑ ↑   

 Więcej opinii i pomysłów na temat przyszłości Europy: 

Dialogi obywatelskie  Europejskie panele obywatelskie Europejska platforma cyfrowa (również 
dla Holendrów) 

Jak czytać tekst 

W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na pięciu tematach. W ramach każdego z nich 
opisujemy: 
• zalecenia opierające się na wszystkich elementach dialogu obywatelskiego 
• wrażenia dotyczące opinii, pomysłów i dyskusji w ramach (internetowych i fizycznych) dialogów 

tematycznych i sugestii z badania online, wyrażone słownie i obrazowo. 
 
Opis metodologii badania znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. 
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Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 

UE monitoruje praworządność we wszystkich państwach członkowskich i dąży do zmniejszenia 
nierówności na swoim terytorium. UE chce również chronić wszystkich Europejczyków przed 
terroryzmem i przestępczością. Aby to osiągnąć, UE wprowadza środki i przepisy, a państwa UE 
intensywnie ze sobą współpracują. 
 Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja bezpieczeństwa i praworządności 
68% Holendrów uważa, że bezpieczeństwo i praworządność to ważne kwestie i że UE powinna stać na ich straży. 

1. Należy upewnić się, że każdy czuje się wolny i bezpieczny 
 
78% Holendrów uważa, że ważne jest, aby UE chroniła praworządność oraz nasze podstawowe 
wolności i prawa podstawowe. Istotna jest dla nas także ochrona praw konsumentów: 
zdecydowana większość z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE wymaga od producentów 
umieszczania takich samych informacji na etykietach we wszystkich państwach. Wielu Holendrów 
uważa jednak, że UE powinna także zwracać uwagę na istniejące w Europie różnice w tradycjach 
i kulturach (zarządzania). Również dlatego, że w przeciwnym razie trudno o skuteczną współpracę. 
Uznajemy w szczególności, że ważne jest, aby wszyscy w Europie czuli się wolni i bezpieczni. Do 
tego potrzebne są też: dach nad głową, edukacja i opieka. Oraz świadomości, że produkty 
dostępne w europejskich sklepach są zawsze bezpieczne. 
 
2. UE należy rozszerzać jedynie wtedy, gdy wnosi to wartość dodaną 
 
44% Holendrów nie uważa, że UE powinna przyjąć kolejne państwa. Za rozszerzeniem opowiada 
się 25% Holendrów. Widzimy, że już między obecnymi państwami członkowskimi toczy się wiele 
dyskusji. Wielu Holendrów uważa, że musimy skupić się przede wszystkim na tej kwestii. 
A w przypadku przystąpienia do UE nowe państwa muszą rzeczywiście być w stanie spełnić nasze 
warunki. Teraz i w przyszłości. Zdaniem wielu Holendrów również dla obecnych państw 
członkowskich rozszerzenie musi przynosić wartość dodaną. Co więcej, uważamy, że istnieją inne 
możliwości międzynarodowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa i stabilności. Na przykład 
czasami niepokoi nas wpływ Rosji na państwa leżące na wschodniej granicy UE. To ważne, by UE 
pilnie śledziła rozwój wydarzeń w tej dziedzinie. 
 

„W rozszerzeniu nie powinno chodzić tylko o koszty i korzyści, ale o dążenie do 
stabilności.” 

3. Współpraca powinna koncentrować się na walce z międzynarodową przestępczością 
i terroryzmem 
68% Holendrów jest zdania, że służby bezpieczeństwa państw UE powinny dzielić się ze sobą 
informacjami. Uważamy jednak za ważne, aby poszczególne państwa mogły po części nadal same 
decydować, jakie informacje chcą udostępnić. Nieograniczone dzielenie się informacjami sprawia, 
że współpraca szybko staje się nieskuteczna. A obecna wielkość UE sprawia, że musimy stale 
krytycznie analizować, dokąd trafiają lub mogą trafić poufne informacje. Chcemy mieć pewność, że 
nasza prywatność jest chroniona. Za logiczne uważamy przede wszystkim wspólne zwalczanie 



 

 

 

291 

poważnej i międzynarodowej przestępczości, takiej jak cyberprzestępczość, handel narkotykami 
i terroryzm. 
 

„Jeżeli raz zdarzy Ci się przejechać na czerwonym świetle w Holandii, to w Hiszpanii 
nie muszą o tym wiedzieć.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Kiedy karzemy państwo, które nie przestrzega ustalonych zasad, w pierwszej kolejności cierpią na tym najubożsi 
mieszkańcy tego państwa. Dlatego też myślę, że lepiej rozmawiać, niż karać.” 

„Trzeba przede wszystkim zadbać o stabilność w obecnym gronie. A dopiero potem można zastanawiać się nad 
rozszerzeniem.” 

„Czasem warto też krytycznie przyjrzeć się naszej własnej praworządności. Tu też zdarzają się potknięcia.” 

POMYSŁ: „Należy dla polityków w całej Europie wprowadzić surowe zasady dotyczące integralności, tak by nie 
można było łatwo na nich wpływać.” 

POMYSŁ: „Policja i wymiary sprawiedliwości w państwach UE powinny ściślej ze sobą współpracować.” 

Uczniowie szkoły zawodowej w Doetinchem: „Ci, którzy chcą być częścią UE, muszą przestrzegać 
zasad.” 

W szkole średniej Graafschap w Doetinchem ponad 20 uczniów klas pielęgniarskich rozmawiało 
o tym, jakie są ich zdaniem największe zalety UE: wolny rynek, wspólna waluta i fakt, że 
Europejczycy mogą łatwo zamieszkać i podjąć pracę w innym państwie UE. „I państwa UE mogą się 
wzajemnie wspierać. Razem jesteś silniejsi” – powiedział jeden z uczniów. Rozmawiano również 
o tym, jak istotne są zasady. Często trudno jest ukarać państwa, które się ich nie trzymają. 
Zdaniem uczniów powinno to być łatwiejsze. Jeden z nich wspomniał w tym kontekście o skutku 
odstraszającym. „Jeżeli nakładasz surowe kary na jedno państwo, inne mogą zobaczyć, co im grozi, 
jeśli nie będą przestrzegać zasad.” 

Społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków w Utrechcie: „Niekiedy brak zaufania do 
rządów prawa” 

Fundacja Asha to organizacja wolontariacka pochodzących z Indii Surinamczyków w gminie 
Utrecht. Uczestnicy dialogu tematycznego omawiali między innymi znaczenie praw obywatelskich: 
prawa do dachu nad głową, ale również na przykład prawa do niedyskryminacji. Zdaniem 
obecnych na spotkaniu wolontariuszy muszą istnieć przepisy chroniące te prawa i obejmujące 
wszystkich obywateli europejskich. To, co obecnie uregulowano w Niderlandach, a co na szczeblu 
Europy niekonieczne jest znane. Dlatego czasem trudno mieć zaufanie do sektora publicznego. 
Wynika to również z faktu, że organom publicznym nadal czasem zdarza się postąpić niewłaściwie. 
„Owszem, mówi się, że władze publiczne muszą mnie chronić, ale czasem zdarzają się wpadki, jak 
w przypadku tej afery z zasiłkami na dzieci” – powiedział jeden z uczestników. „UE powinna 
pilnować, żeby przepisy były rzeczywiście przestrzegane” – stwierdziła inna uczestniczka. 
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Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem europejskiej gospodarki. W związku z tym UE 
chce, aby państwa członkowskie wspólnie pracowały nad planami odbudowy, tak by z kryzysu 
związanego z koronawirusem wyjść z silniejszą gospodarką. W perspektywie długoterminowej 
celem UE jest uczynienie europejskiej gospodarki zdrowszą, bardziej ekologiczną i bardziej 
cyfrową. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja gospodarki i zatrudnienia 
61% Holendrów uważa, że gospodarka i zatrudnienie to ważne kwestie i że UE powinna podejmować 
działania w tych dziedzinach. 
 

1. Należy uwzględniać zarówno podobieństwa, jak i różnice 
71% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić większą współpracę przedsiębiorstw, tak by 
wzmocnić europejską gospodarkę. Jednak tylko niewielka część obywateli uważa, że UE powinna 
przeznaczać na przedsiębiorstwa więcej środków. Przede wszystkim uważamy, że można 
usprawnić współpracę w tej dziedzinie. Obecnie widzimy, że różne przedsiębiorstwa inwestują 
w tę samą nową technologię, czasami z wykorzystaniem środków publicznych. Europejska wizja 
gospodarki pozwoliłaby skuteczniej wydawać te pieniądze. Należy jednak pamiętać o różnicach 
między państwami. 
 

„Rolnictwo w Niderlandach jest tak nowoczesne. Nie zawsze można porównywać je 
z rolnictwem w innych państwach.” 

2. Należy w większym stopniu wykorzystywać mocne strony Europy 
 
Holendrzy uważają, że europejską gospodarkę można wzmocnić na wiele różnych sposobów, ale 
wymaga to dokonania pewnych wyborów. Dlatego naszym zdaniem UE powinna skupić się na 
swoich mocnych stronach. Uważamy na przykład, że Europa jest dobra w takich dziedzinach jak 
cyfryzacja, zrównoważoność i infrastruktura. I co być może jeszcze ważniejsze: naszymi atutami są 
wysoka jakość i różnorodność. Właśnie dlatego, że jesteśmy różnorodnym kontynentem o różnych 
poglądach i pomysłach, musimy w większym stopniu wykorzystywać to jako korzyść gospodarczą. 
Dzięki temu Europa może odróżnić się na przykład od gospodarki chińskiej. 

3. Należy opracować sprawiedliwy i jasny system podatkowy 
 
82% Holendrów uważa, że państwa UE powinny wspólnie czuwać nad tym, by wszystkie 
przedsiębiorstwa w UE płaciły sprawiedliwe podatki. Chodzi tu między innymi o bardzo duże 
przedsiębiorstwa, które teraz czasami przenoszą się do innych państw tylko dlatego, że tam płacą 
niższe podatki. UE powinna przeciwdziałać temu zjawisku, na przykład wprowadzając stawkę 
minimalną dla wszystkich państw. Z drugiej strony uważamy, że o podatkach państwa powinny 
decydować samodzielnie, mając na uwadze własne cele i uwarunkowania. Podsumowując, kwestię 
podatków uważamy za dość skomplikowaną. Właśnie dlatego chcielibyśmy lepszego systemu 
podatkowego, który byłby zarówno sprawiedliwy, jak i jasny dla wszystkich w Europie. 
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„Ogórki wszędzie muszą być tak samo proste, ale przepisy podatkowe różnią się 
w poszczególnych państwach. To chyba absurdalne, prawda?” 
4. Należy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle 
 
71% Holendrów uważa, że UE powinna przyczyniać się do zwiększania zatrudnienia. Naszym 
zdaniem szczególną uwagę należy zwrócić na niektóre grupy, takie jak młodzież i osoby oddalone 
od rynku pracy. Można tego dokonać za pomocą przepisów lub dotacji dla przedsiębiorstw, ale 
również poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia pracodawcom i pracownikom. Chodzi nam 
na przykład o lepszy dostęp do informacji i pewne bardzo praktyczne sprawy. Czasami takie 
wsparcie może być organizowane w sposób bardziej skuteczny na szczeblu UE, a czasami jest to 
bardziej zadanie dla samych państw członkowskich. Państwa UE powinny w tym kontekście 
wspólnie dążyć do zapewniania równych szans na europejskim rynku pracy. 
 
Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
 
„Przyspieszmy automatyzację w Europie, tak by towary, które teraz sprowadzamy z Chin, były znów 
produkowane tutaj.” 
„Rewolucję bitcoinów i innych kryptowalut trzeba potraktować poważnie. Osoby, które się nimi zajmują, odsuwa 
się teraz na boczny tor pod zarzutem, że uchylają się od podatków, a przecież technologie blockchain mają 
przyszłość.” 
„Akcjonariusze nie są w gospodarce europejskiej najważniejsi. Bez pracowników nie da się zrobić nic.” 
„Europa musi robić więcej dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie zbyt wiele przeszkód utrudnia im 
znalezienie odpowiedniej pracy.” 
„Wiele europejskich przepisów jest skomplikowanych i regularnie się zmienia. To utrudnia przedsiębiorstwom 
wprowadzanie innowacji.” 
„Lokalny wykonawca mógł rozpocząć remont w mojej firmie od razu. Ale najpierw musiałam ogłosić przetarg na 
szczeblu europejskim. Co za strata czasu.” 
Uczestnicy dialogu online: „Wspólna refleksja na temat dużych przedsiębiorstw” 
 
Podczas jednego z dialogów tematycznych online rozgorzała dyskusja na temat rosnącej potęgi 
dużych przedsiębiorstw. Niektórzy uczestnicy chcieliby, aby UE w sposób bardziej zdecydowany 
przeciwdziałała temu zjawisku. Ponieważ przedsiębiorstwa czasami osiągają duże zyski, od których 
– dzięki sprytnym konstrukcjom – płacą niewielkie podatki. Inni uczestnicy zwrócili uwagę na 
szerszą perspektywę: przedsiębiorstwa te tworzą wiele miejsc pracy i przynoszą korzyści krajowym 
gospodarkom. „Nie chcielibyśmy, żeby się stąd wyniosły”, powiedział jeden z uczestników. Ktoś 
inny stwierdził, że bez względu na ostateczną decyzję, ważne jest, aby państwa UE rozważyły tę 
kwestię wspólnie. „Duże przedsiębiorstwa mogą teraz rozgrywać państwa przeciwko sobie. 
Dlatego też jako UE musimy tworzyć wspólny front.” 
 
Rolnicy prowadzący działalność w sposób przyjazny dla środowiska: „Określajmy cele zamiast 
granic” 
 
BoerenNatuur jest stowarzyszeniem spółdzielni rolniczych. Grupa jego członków rozmawiała m.in. o europejskich 
przepisach dotyczących rolników. Z jednej strony uważają oni, że UE przynosi wiele korzyści, ponieważ dzięki niej 
łatwo jest eksportować towary do innych państw. Z jednak drugiej strony często uważają, że polityka mogłaby być 
jeszcze bardziej jednoznaczna. „Ale ludzie coraz częściej myślą w ten sam sposób”, skomentował jeden z uczestników 
dyskusji. Wiele można jednak poprawić w procedurach. Teraz są one często bardzo formalne i czasochłonne. Zdaniem 
jednego z uczestników przepisy powinny być przede wszystkim mniej szczegółowe. „Wolimy jasne cele, takie jak na 
przykład czysta woda. Wtedy sami możemy zdecydować, jak szeroki powinien być rów, który ją odprowadza.” 
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Demokracja europejska 
UE zachęca Europejczyków do głosowania i chce także poza okresem wyborczym angażować swoich 
mieszkańców w europejski proces decyzyjny i w kształtowanie polityki. UE podejmuje również inicjatywy na 
rzecz wzmocnienia demokracji, takie jak plan działania dążący do zapewnienia wolnych i uczciwych 
wyborów oraz wolności mediów. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja demokracji europejskiej 
60% Holendrów uważa, że europejska demokracja to ważny temat i że UE powinna działać na jej rzecz. 

1. Potrzebna jest szersza perspektywa Europy 
Kiedy w mediach mówi się o Europie, to często dlatego, że chodzi o jakiś kryzys, zauważają Holendrzy. 
Niewiele dowiadujemy się o podejmowanych codziennie decyzjach. Jako mieszkańcy UE nie musimy 
wiedzieć o nich wszystkiego, ale aby wyrobić sobie zdanie w jakiejś kwestii, dobrze byłoby mieć lepszy obraz 
ogólny. Ciekawe byłoby dla nas na przykład częściej dowiadywać się, co o UE sądzą inne państwa. Tutaj 
ważną rolę mają do odegrania media i oświata. Media muszą jednak nadal mieć możliwość dokonywania 
samodzielnych wyborów. Wolność prasy odgrywa bowiem zdaniem Holendrów bardzo ważną rolę w naszej 
demokracji. 
 

„Często słyszymy o UE tylko wtedy, gdy chodzi o jakiś kryzys. Przez to odczucia 
względem Europy pozostają negatywne.” 

2. Należy znaleźć nowe i trwałe sposoby słuchania obywateli 
51% Holendrów uważa, że UE za mało wie o tym, co dzieje się w społeczeństwie. W związku z tym 
UE powinna częściej, a najlepiej stale, angażować się w dialog z obywatelami. Wielu Holendrów 
uważa zatem Konferencję w sprawie przyszłości Europy za dobrą inicjatywę. Także referenda mogą 
być również przydatnym narzędziem, choć zdania Holendrów na ten temat są podzielone. 
W przypadku niektórych tematów konieczna może być również wiedza fachowa. Dialog 
z obywatelami w żadnym wypadku nie powinien być tylko niewygodnym obowiązkiem. Ważne dla 
nas jest, aby traktowano nas poważnie. 

 
3. W odniesieniu do decyzji potrzebna jest większa przejrzystość i jasność 
 
Holendrzy czasami uważają Europę za dość skomplikowaną. Nie każdy ma ten sam poziom wiedzy. 
UE musi to w większym stopniu uwzględniać. Chcemy, aby UE stała się bardziej przejrzysta i aby 
łatwiej było śledzić rozwój sytuacji. Władze Niderlandów również mają tu do odegrania pewną 
rolę. Wielu Holendrów interesuje się decyzjami podejmowanymi na szczeblu europejskim, ale 
oficjalne kanały są zbyt trudne do znalezienia lub ich treści są zbyt zawiłe. Poza tym ludzie mają 
różne zainteresowania i potrzeby. Powinniśmy mieć możliwość wyboru tematów, które chcemy 
lepiej śledzić. Młodych ludzi Europa często ciekawi, ale jest ona mało widoczna na przykład w ich 
mediach społecznościowych. 
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„Na wakacjach na Węgrzech widziałem przy nowo zasadzonym lesie duży znak: 
»Projekt sfinansowany ze środków UE« Ogólnie jestem sceptycznie nastawiona do 
UE, ale w tamtej chwili jednak poczułam dumę.” 

4. Należy przyspieszyć proces podejmowania decyzji 
Holendrom trudno jest zrozumieć, jak działa europejska demokracja, a proces decyzyjny w UE często 
wydaje im się bardzo powolny. Wybory europejskie są zdominowane przez ugrupowania partii krajowych. 
Może istnieją też inne sposoby dbania o europejskie interesy? Około jedna trzecia obywateli Niderlandów 
uważa, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinna istnieć możliwość głosowania na kandydatów 
z innych państw. Mniej więcej taka sama liczba Holendrów jest przeciwnego zdania. Najważniejsze, by 
różne interesy były odpowiednio uwzględniane. I jednocześnie, żeby decyzje były podejmowane szybciej niż 
obecnie. 

„Przy okazji wyborów chciałabym móc się z kimś zidentyfikować i wiedzieć, 
za czym ta osoba się opowiada. To nie musi być ktoś z mojego kraju.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Trzeba zlikwidować przysługujące każdemu państwu prawo weta. Decydować powinna większość.” 

„Ważne decyzje powinno się powierzać reprezentatywnym grupom obywateli, być może nawet na zasadzie 
(pół)obowiązku, jak w przypadku amerykańskich ławników.” 

„Unijni politycy i urzędnicy powinni czasem wychodzić ze swojej brukselskiej bańki i regularnie bywać w terenie.” 

POMYSŁ: „W zasadzie codziennie w dzienniku telewizyjnym kilka minut powinno być poświęconych sprawom 
europejskim. Albo niech pojawi się codzienne lub cotygodniowe podsumowanie wiadomości o Europie.” 

POMYSŁ: „Może europejscy politycy powinni częściej odwiedzać programy telewizyjne.” 

„Jako młoda osoba prawie nigdy nie czytam o Europie. Te sprawy mnie interesują, ale nie mam ochoty ich 
specjalnie szukać.” 

Młodzi ludzie z „Coalitie-Y” w Utrechcie: debata na temat referendów 
Członkowie „Coalitie-Y” – stowarzyszenia organizacji młodzieżowych – przeprowadzili ożywioną debatę na temat 
stosowania referendów. Ich przeciwnicy wskazali na ryzyko polaryzacji dyskusji, podczas gdy wiele tematów wymaga 
często bardziej złożonego podejścia. Jedna z uczestniczek stwierdziła: „W europejskich wyborach możemy głosować 
i kandydować. W referendach w zasadzie odbiera nam się te możliwości.” Zwolennicy referendów byli zdania, że to 
właśnie dobrze, by decydenci polityczni wiedzieli, jak na daną kwestię zapatrują się obywatele. W ten sposób 
referenda mogą wyznaczać pewien kierunek polityki. Referenda mogłyby również przyczynić się do podniesienia 
ogólnej świadomości na temat UE: o czym się w tej chwili dyskutuje i jakich wyborów trzeba dokonać. 
 

Wolontariusze zajmujący się integracją społeczną: „Państwa muszą się nawzajem lepiej rozumieć.” 
 
Fundacja Piëzo w Zoetermeer składa się z wolontariuszy, którzy na różne sposoby propagują udział w życiu 
społecznym. Uczestnicy dialogu tematycznego wyrazili zaniepokojenie pogłębianiem się luki, jaką dostrzegają 
w Europie. Chodzi tu na przykład o poglądy niektórych państw w sprawie społeczności LGBTIQ. Jeżeli państwa nie 
rozumieją wzajemnie swoich opinii, trudno jest im współpracować. „Dlatego trzeba lepiej się nawzajem poznać”, 
uważa jeden z uczestników. „Nie mamy pojęcia, co sądzą ludzie w innych krajach. Za mało rozumiemy inne kultury 
i historie. A to konieczne, żeby wspólnie podejmować dobre decyzje.” 
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Transformacja cyfrowa 

W świecie cyfrowym wymagania dotyczące jakości połączeń internetowych, bezpieczeństwa 
i ochrony prywatności są coraz wyższe. UE czuje się za to odpowiedzialna i jest zdecydowana 
czuwać nad tym, by w społeczeństwie cyfrowym nikt nie pozostał w tyle. Ponadto UE inwestuje 
w cyfrowe rozwiązania problemów społecznych. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja świata cyfrowego 
45% Holendrów uważa, że świat cyfrowy to ważny temat i że UE powinna podejmować działania w tym zakresie. 

1. Szybki, bezpieczny i stabilny internet powinien być dostępny wszędzie 
 
61% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić wszystkim w Europie dostęp do szybkiego 
i stabilnego internetu. Wszyscy dostrzegamy, że internet odgrywa coraz większą rolę w naszym 
życiu. Nasze dzieci dorastają w świecie edukacji cyfrowej. Także komunikacja w coraz większym 
stopniu odbywa się za pośrednictwem internetu, zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i międzynarodowym. Czasem martwi nas ta coraz większa zależność od internetu. W związku z tym 
wielu Holendrów uważa też, że UE powinna dużo inwestować w tej dziedzinie, o ile tylko środki te 
będą skutecznie wykorzystywane. Ochrona przed przestępczością internetową jest naszym 
zdaniem najważniejszym wyzwaniem do podjęcia na szczeblu Europy. Jednak walka 
z przestępczością internetową powinna być ważnym tematem także w poszczególnych państwach. 
 

„Kiedy myślę o cyberataku na nasze zapory wodne, czuję się 
w niebezpieczeństwie.” 

2. Potrzeba jasnych zasad i norm dla przedsiębiorstw internetowych 
75% Holendrów uważa, że UE powinna zapewnić równe bezpieczeństwo zakupów przez internet we 
wszystkich państwach UE. Wszyscy coraz częściej robimy zakupy za granicą i udostępniamy swoje prywatne 
dane. Czasem czujemy się przy tym niepewnie. Trudno jest określić, którym stronom internetowym można 
zaufać. UE powinna opracować europejskie przepisy i normy dotyczące ochrony prywatności, które byłyby 
zrozumiałe dla wszystkich. Często niepokoi nas też silna pozycja dużych firm internetowych. Uważamy, że 
sami odpowiadamy za rozsądne udostępnianie danych na swój temat. Myślimy jednak również, że UE 
ma w tej dziedzinie rolę do odegrania. Państwa UE muszą wspólnie czuwać nad tym, aby przedsiębiorstwa, 
takie jak Google i Facebook, nie zyskały zbyt dużej władzy. 
 

„W obliczu globalnego gracza, takiego jak Facebook, małe państwo, takie jak 
nasze, niewiele zdziała samo.” 

3. Przepisy dotyczące ochrony prywatności powinny być praktycznie wdrażane i wyjaśniane 
Dzięki wprowadzeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Holendrzy wiedzą, że 
wszystkie państwa muszą przestrzegać tych samych przepisów dotyczących ochrony prywatności. 
Cieszy nas, że możemy na tych przepisach polegać, ponieważ ochrona prywatności jest dla nas 
istotna. Niektórzy Holendrzy uważają jednak, że przepisy dotyczące ochrony prywatności czasem 
idą za daleko lub są nielogiczne. Poza tym mogą powodować duże obciążenie dla przedsiębiorców. 
Uważamy też, że należy zwrócić większą uwagę na praktyczne wdrażanie przepisów dotyczących 
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ochrony prywatności: zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa powinny otrzymać wsparcie 
i stosowne informacje. Widzimy tu przede wszystkim zadanie dla państw członkowskich. Problemy 
lub pytania dotyczące ochrony prywatności kierujemy najchętniej do organów krajowych we 
własnym języku. 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
POMYSŁ: „Trzeba wprowadzić surowsze wymagania dla programistów i przedsiębiorstw: zakażmy języków 
programowania, które nie zapewniają bezpieczeństwa.” 

„Potrzebujemy bezpłatnego europejskiego oprogramowania antywirusowego, tak by powstał »europejski 
firewall«”. 

„Kiedy wjeżdżam do Niemiec, mój telefon komórkowy nagle traci zasięg. Tak przecież nie powinno być?” 

„Za pośrednictwem naszych iPhone'ów można nas nieustannie śledzić. Sami jesteśmy sobie winni.” 

„Wypełnianie w każdym państwie innego rodzaju formularza dotyczącego ochrony prywatności jest 
niewygodne.” 

POMYSŁ: „Stwórzmy europejską policję internetową. To zadanie w sam raz dla UE.” 

Uczestnicy dialogu online: „Powszechna dostępność szybkiego internetu leży też w naszym 
własnym interesie” 
 
Podczas jednego z dialogów tematycznych online zawiązała się ciekawa dyskusja na temat roli UE 
w świecie cyfrowym. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że to potrzebne i ważne, aby w całej Europie 
móc liczyć na dobre połączenie z internetem. Ale czy to powinno być zadanie dla UE? Kilku 
uczestników stwierdziło, że powinny o to zadbać przede wszystkim poszczególne państwa 
członkowskie. Inny uczestnik stwierdził, że dobry i stabilny internet za granicą jest również 
korzystny dla Niderlandów: „Zarabiamy wiele miliardów na handlu z innymi państwami UE. 
Dlatego też w naszym własnym interesie leży, aby państwa te sprawnie funkcjonowały.” 
Uczniowie w Helmond: „Takie same zasady i kary dla przestępców internetowych” 
 
W szkole średniej Dr. Knippenbergcollege w Helmond uczniowie w wieku 15 i 16 lat omawiali 
problem przestępczości internetowej. Regularnie słyszą o tym w programach informacyjnych. Na 
przykład o tym, że nastąpił przeciek danych w jakimś przedsiębiorstwie. Albo że jakieś państwo, 
takie jak Rosja czy Chiny, próbuje ukraść dane. Ze względu na to, że przestępcy internetowi często 
działają ponad granicami krajów, logiczne jest, aby państwa w Europie współpracowały ze sobą. 
Uczniowie rozmawiali o ustanawianiu przepisów, ale także o ustalaniu kar. „Jeżeli próbują się do 
nas włamać hakerzy z Rosji, UE musi zdecydowanie reagować.” 
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Edukacja, kultura, młodzież i sport 

Państwa UE same odpowiadają za kwestie związane z edukacją, kulturą, młodzieżą i sportem. UE 
może i chce udzielać wsparcia w tych dziedzinach, na przykład poprzez promowanie wysokiej 
jakości edukacji, wielojęzyczności, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie sektorów 
kultury i sportu. Jak to wygląda z punktu widzenia Niderlandów? 
 

Zalecenia – Nasza wizja dotycząca edukacji, kultury, młodzieży i sportu 
45% Holendrów uważa, że edukacja to ważny temat i że UE powinna podejmować działania w tym zakresie. Jeśli 
chodzi o kwestie młodzieży, kultury i sportu, odsetek ten wynosi, odpowiednio, 39%, 23% i 19%. 

1. Studentów należy w rozsądny sposób zachęcać do studiowania za granicą 
 
Wielu Holendrów uważa, że studia za granicą mają na młodych ludzi pozytywny wpływ. 
Przyczyniają się do rozwoju osobistego. Ponadto studia za granicą mogą pomóc Europejczykom 
lepiej się nawzajem zrozumieć. A to może przyczynić się do lepszej integracji. Wielu Holendrów 
uważa zatem, że dobrze, iż istnieje program Erasmus, który zachęca do studiowania za granicą. 
Jesteśmy jednak też zadowoleni, że UE nadal krytycznie czuwa nad jego realizacją. W praktyce 
często okazuje się, że międzynarodowi studenci spędzają czas przede wszystkim we własnym 
gronie i nie zawsze wykorzystują możliwości, jakie oferuje goszczące ich państwo. UE powinna też 
zapobiegać temu, by państwa o niższym poziomie edukacji doświadczały drenażu mózgów – gdy 
wszyscy utalentowani studenci wyjeżdżają studiować za granicą. 
 

„Powinny powstać programy wymiany dla uczniów szkół średnich.” 

2. Kwestie, takie jak kultura i sport, powinny być regulowane przede wszystkim przez państwa 
członkowskie 
58% Holendrów uważa, że UE powinna lepiej chronić dziedzictwo kulturowe w Europie. Na 
przykład świątynie w Grecji. Z drugiej strony uważamy, że kultura lokalna leży przede wszystkim 
w gestii poszczególnych państw. To samo dotyczy na przykład nadużyć w sporcie. Uważamy to za 
ważną kwestię, która nie powinna jednak należeć do podstawowych zadań UE. Europa powinna 
określać swoje priorytety, a na inne sprawy też potrzeba znacznych środków. W niektórych 
przypadkach możemy ewentualnie pomóc finansowo, ale czasami możemy również 
współpracować na inne sposoby, na przykład dzieląc się wiedzą i pomysłami. 
 

„Ochrona kultury to obowiązek państw. Jeśli jednak gdzieś zaniedbuje się 
dziedzictwo światowe, to moim zdaniem UE powinna interweniować.” 

3. Należy zapewnić, by Europejczycy lepiej się poznali i bardziej szanowali 
Holendrów cieszy, gdy inni Europejczycy dobrze posługują się językiem angielskim. To dla nas duże 
ułatwienie podczas zagranicznych podróży, a także wtedy, gdy chcemy porozumieć się z osobami, 
które przybyły do Niderlandów w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie wielu Holendrów uważa za 
bardzo ważne, aby nadal mówić w swoim języku i o niego dbać. Chcemy również szanować inne 
różnice w obrębie Europy. Niezależnie od tego, czy chodzi o kulturę, edukację czy sport, wszyscy 
w Europie muszą przede wszystkim czuć się wolni i mieć możliwość bycia sobą. Różnice mogą 
niekiedy prowadzić do spięć, ale jednocześnie sprawiają, że Europa jest bogatym kontynentem. 
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Wielu Holendrów uważa zatem, że państwom należy dać czas na to, by zapoznały się wzajemnie ze 
swoimi zwyczajami i pomysłami. 
 

„UE to dla mnie jakby grupa przyjaciół. Szanujemy nasze różnice i w razie potrzeby 
możemy poprosić innych o pomoc.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
POMYSŁ: „Oprócz lokalnego programu nauczania należy wprowadzić wspólny europejski program nauczania na 
wszystkich poziomach edukacji.” 

POMYSŁ: „Oprócz Stolicy Kultury należy również co roku wybierać stolicę (lub państwo) w dziedzinie edukacji, 
młodzieży i sportu.” 

„Tym, co łączy nas w UE, jest właśnie to, że każde państwo ma swoją własną kulturę. I że nie musimy się 
podporządkowywać jednej kulturze.” 

„Zamiast podkreślać negatywne aspekty, trzeba raczej lepiej promować sport.” 

„Zintegrowałem się z tutejszą społecznością, płacę tutaj podatki, ale moją ojczyzną jest i pozostanie Ameryka 
Łacińska. Dbam o mój język, a także o moje tradycje muzyczne i kulinarne. Tymi sprawami Europa nie powinna 
się zajmować.” 

„W Europie zbyt wiele dyskutuje się na temat gospodarki. A za mało o dobrostanie.” 

 
Studenci Uniwersytetu w Lejdzie: „Język jest ważny, ale to powinna być kwestia własnego 
wyboru” 
Na Uniwersytecie w Lejdzie odbyła się debata między studentami historii. Uważają oni za ważne, aby ludzie 
posługiwali się więcej niż jednym językiem. Ich zdaniem znajomość kilku języków znakomicie wpływa na rozwój 
osobisty oraz sprzyja handlowi i dobrym stosunkom politycznym w UE. W szczególności uważają jednak, że 
języków powinno się nauczać w szkole, ale nie powinny to być przedmioty obowiązkowe. Zdaniem studentów 
drugi język niekoniecznie musi być językiem europejskim. „Jeśli mieszkasz w Europie Wschodniej i zdecydujesz 
się na naukę języka rosyjskiego, to jest to Twoje prawo” – powiedziała jedna z uczestniczek. 
 

Społeczność turecka w Schiedam: „Wszystkim młodym ludziom trzeba zapewnić równe szanse na znalezienie 
pracy” 
 
W fundacji Hakder w Schiedam lokalna społeczność turecka rozmawiała m.in. o tym, jak ważne jest, by wszyscy 
mieli równe szanse na znalezienie pracy. Wszyscy obecni zgodzili się, że UE powinna zobowiązać 
przedsiębiorstwa do oferowania staży lub miejsc pracy młodym ludziom, którzy mają mniejsze szanse na 
znalezienie zatrudnienia. Stwierdzili, że trudności ze znalezieniem stażu lub pracy mają zwłaszcza młodzi ludzie 
ze środowisk migracyjnych. „Czasem boją się nawet iść do lekarza rodzinnego ze strachu, że będą musieli sami 
zapłacić za wizytę. Więc tym bardziej boją się prosić o staż albo o pracę”, powiedział jeden z uczestników. 
„Przedsiębiorcy powinni zwracać na to większą uwagę, a UE może ich do tego zachęcać.” 
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Opis metodologii badania 

„Kijk op Europa” składa się z różnych, wzajemnie powiązanych form dialogu, w ramach których 
zgromadziliśmy opinie i pomysły obywateli Niderlandów na temat przyszłości Europy i UE. 
W niniejszym rozdziale przedstawiono metodologię, jaką zastosowano, by zapewnić, że 
poszczególne wzajemnie powiązane formy dialogu są zgodne z wytycznymi mającymi 
zastosowanie do krajowych paneli obywatelskich w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. 
 
Poszczególne formy dialogu 

Zastosowano następujące formy dialogu: 
1. Badanie panelu obywateli 

Badanie przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy ludności Niderlandów. 
2. Dialogi tematyczne online 

Dialogi, w ramach których z różnymi grupami Holendrów w sposób bardziej dogłębny omówiono wyniki 
pierwszego sprawozdania okresowego pt. „Nasza wizja Europy: wstępne spostrzeżenia i pytania 
uzupełniające” (8 października 2021 r.). 

3. Dialogi ze szczególnymi grupami 
Spotkania z Holendrami, którzy z reguły nie biorą udziału w badaniach (online) i panelach. 

4. Dialogi z młodymi ludźmi 
Spotkania poświęcone tematom europejskim, które są najistotniejsze dla młodych ludzi. 

5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 
Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. 
Ponadto w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz 
przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 
 

1. Badanie panelu obywateli 

Prowadzony w Niderlandach dialog obywatelski „Kijk op Europa” rozpoczął się 1 września od badania 
panelu. W niniejszym opisie metodologii pokrótce opisano projekt i przebieg tego badania panelu. 

Cel i populacja docelowa 
Dialog „Kijk op Europa” rozpoczął się od internetowego kwestionariusza na temat tego, co obywatele 
Niderlandów sądzą o przyszłości Europy. Kwestionariusz został przedłożony reprezentatywnemu panelowi, 
a następnie udostępniony wszystkim Holendrom (w tym mieszkającym za granicą). Ponadto każdy 
zainteresowany mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 
20 stwierdzeń. Wyniki badania panelu wykorzystane zostaną w kilku dialogach tematycznych w ramach działań 
następczych po dialogu obywatelskim „Kijk op Europa”. 
 
Populacja docelowa badania panelu obejmuje wszystkich obywateli Niderlandów w wieku co najmniej 18 lat, 
którzy w momencie rozpoczęcia badania byli zarejestrowani jako rezydenci w rejestrze ewidencji ludności 
(Basisregistratie Personen – BRP). Według centralnego biura statystycznego (CBS) 1 stycznia 2021 r. ta populacja 
docelowa liczyła 14 190 874 osoby. Za dolną granicę przyjęto 18 lat – wiek uprawniający do wzięcia udziału 
w wyborach. Grupę tę określamy jako populację badania panelu. 
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Prace w terenie 
W celu uzyskania statystycznego obrazu „obywatela Niderlandów” wykorzystano ogólnokrajowy panel 
składający się z ponad 100 000 członków (certyfikowany przez ISO, grupę Research Keurmerk, niderlandzkie 
Stowarzyszenie Badań Rynku (Marktonderzoek Associatie)). Członkowie ci zgłosili się do panelu, by móc 
regularnie przedstawiać swoje poglądy na wiele rozmaitych tematów. Są to osoby, które pragną uczestniczyć 
w szerokiej debacie, a dodatkowo za wypełnianie kwestionariuszy otrzymują wynagrodzenie. Z różnych badań 
naukowych wynika, że otrzymywanie wynagrodzenia za wypełnienie kwestionariusza nie wpływa znacząco na 
odpowiedzi respondentów (źródło: Does use of survey incentives degrade data quality? („Czy stosowanie zachęt 
w ramach badań wpływa negatywnie na jakość danych?”) Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015 r.). 
 
Badanie rozpoczęło się 11 sierpnia 2021 r., a zakończyło 19 września 2021 r. Wszystkie dane zgromadzono za 
pośrednictwem internetu. Każdy członek panelu badawczego otrzymał e-mail z osobistym linkiem do 
internetowego kwestionariusza. Po dwóch tygodniach uczestnicy panelu otrzymali przypomnienie. Zaproszenia 
do udziału wysyłano w partiach i warstwowo (ze zwróceniem uwagi na równomierny rozkład subpopulacji) do 
czasu osiągnięcia wymaganej liczby respondentów. 

Dobór próby i rozkład 
Projekt badania zakłada, że aby zapewniona została dobra wiarygodność statystyczna, w badaniu musi wziąć 
udział co najmniej 3 600 respondentów. Ponadto liczba ta zapewnia dobry rozkład rozmaitych cech 
charakteryzujących populację. Nie ma jednego rodzaju obywatela Niderlandów. W związku z tym z góry 
zapewniono, by próba obejmowała dobry rozkład określonych cech. Niderlandy są stosunkowo małym 
państwem, ale na płaszczyźnie regionalnej opinie mogą się różnić. Postawa wobec określonych tematów 
i stopień zainteresowania nimi mogą (częściowo) wynikać z miejsca zamieszkania. I tak na przykład osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich mogą podchodzić do kwestii, takich jak bezpieczeństwo, inaczej niż osoby 
mieszkające na obszarach miejskich. Z badań przeprowadzonych przez biuro planowania społeczno-kulturalnego 
(Sociaal Cultureel Planbureau) wynika również, że osoby o wyższym wykształceniu są z reguły pozytywniej 
nastawione do UE niż osoby o niższym wykształceniu oraz że młodzi ludzie są bardziej prounijni niż osoby starsze 
(źródło: Wat willen Nederlanders van de Europese Unie? („Czego chcą Holendrzy od Unii Europejskiej?”) Sociaal 
en Cultureel Planbureau, Haga, 2019 r.). 
 
Dlatego też z góry określiliśmy kwoty dotyczące trzech następujących cech, zapewniając w ten sposób 
reprezentatywny rozkład próby: (1) region (wg podziału COROP), (2) wiek i (3) poziom wykształcenia. Rozkład 
próby przedstawiono również na podstawie następujących cech indywidualnych: płeć, pochodzenie, zajęcie, 
sympatie polityczne. 
 
Obszary COROP zostały opracowane w oparciu o koncepcję regionów węzłowych (gdzie „węzeł” to główny 
ośrodek, w którym świadczone są usługi lub który pełni funkcje regionalne), których granice wyznaczono na 
podstawie tras dojazdu do pracy. W niektórych przypadkach odsunięto tę koncepcję, tak aby obszary te 
przebiegały zgodnie z granicami prowincji. Po przeklasyfikowaniu gmin przekraczających granice COROP 
klasyfikacja została skorygowana (źródło: CBS). W regionach COROP zapewniamy dobry rozkład w grupach 
wiekowych, które ustalono następująco: 18–34 lata, 35–54 lata, 55–75 lat i ponad 75 lat. 
 
Ponadto zapewniliśmy reprezentatywny rozkład poziomu wykształcenia. W próbie podział respondentów 
odpowiada krajowemu podziałowi wg najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia. Podział ten przedstawia 
się następująco: 
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Najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia  

niski: wykształcenie podstawowe, wykształcenie 
przedzawodowe na poziomie średnim (VMBO), wykształcenie 
ogólne na poziomie średnim (HAVO/VWO) klasy 1–3, 
wykształcenie zawodowe na poziomie średnim (MBO) klasa 1 

32,1% 

średni: wykształcenie ogólne na poziomie średnim 
(HAVO/VWO) klasy 4–5, wykształcenie zawodowe na 
poziomie średnim (MBO) klasy 2–4 

44,6% 

wysoki: wykształcenie wyższe zawodowe (HBO) lub 
uniwersyteckie (WO) 

22,9% 

nieznany  0,4% 

Odpowiedzi 
W badaniu panelu wzięło udział łącznie 4 086 respondentów. Dzięki temu osiągnięto cel w postaci 
3 600 wypełnionych kwestionariuszy. 
 

Odpowiedzi w podziale na obszary 
COROP i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lata ponad 
75 lat 

Północna część prowincji Drenthe 11 14 17 5 

Południowo-wschodnia część prowincji 
Drenthe 

10 12 14 4 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Drenthe 

7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Północna część Fryzji 20 22 25 8 

Południowo-wschodnia część Fryzji 12 13 14 3 

Południowo-zachodnia część Fryzji 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Południowo-zachodnia część Geldrii 16 18 20 5 

Delfzijl i okolice 2 4 5 1 

Wschodnia część prowincji Groningen 7 10 12 3 

Pozostały obszar prowincji Groningen 36 26 28 8 
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Odpowiedzi w podziale na obszary 
COROP i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lata ponad 
75 lat 

Środkowa część Limburgii 13 17 21 7 

Północna część Limburgii 17 20 23 7 

Południowa część Limburgii 38 40 52 17 

Środkowa część Brabancji Północnej 34 35 35 11 

Północno-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

41 43 51 14 

Zachodnia część Brabancji Północnej 40 47 49 15 

Południowo-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

55 56 58 18 

Aglomeracja Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar i okolice 14 19 19 6 

Wielki Amsterdam 116 104 88 23 

Gooi i Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Północna część Holandii Północnej 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Północna część prowincji Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Overijssel 

10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Pozostały obszar Zelandii 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Aglomeracja Lejdy i Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomeracja Hagi 63 70 57 18 

Delft i Westland 19 15 15 4 

Wielki Rijnmond 103 107 99 31 

Wschodnia część Holandii Południowej 22 24 25 8 
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Odpowiedzi w podziale na obszary 
COROP i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lata ponad 
75 lat 

Południowo-wschodnia część Holandii 
Południowej 

24 26 26 9 

 

Odpowiedzi w podziale na poziom 
wykształcenia 

  

niski 1382 34% 

średni 1747 43% 

wysoki 915 22% 

nieznany  42 1% 

 
Wiarygodność i reprezentatywność 
Biorąc pod uwagę wynoszącą 4 086 liczbę respondentów, możliwe jest formułowanie stwierdzeń na temat 
populacji na poziomie wiarygodności 95% i przy marginesie błędu wynoszącym 1,53%. Poziom 
wiarygodności i margines błędu wyników określa się na podstawie rozmiaru próby. Im większa próba, tym 
bardziej wiarygodne i/lub dokładniejsze wyniki mogą zostać uogólnione dla populacji. 
 
Poziom wiarygodności definiuje się jako 1 (100%) pomniejszony o poziom istotności. Powszechnie 
przyjmuje się, że poziom istotności wynosi 5%. Poziom wiarygodności wynosi wówczas 95%. Oznacza to, że 
gdyby badanie zostało powtórzone w ten sam sposób i w tych samych okolicznościach, w 95% przypadków 
wyniki wyglądałyby tak samo. 
Dokładność (wyrażona jako margines błędu) wskazuje przedział wartości, w którym znajduje się prawdziwa 
wartość w odniesieniu do populacji. Innymi słowy: w jakim stopniu wyniki uzyskane na podstawie próby 
maksymalnie odbiegają od wyników, które by uzyskano, gdyby zgromadzić odpowiedzi całej populacji? 
Margines błędu wynoszący 1,53% oznacza, że rzeczywista wartość w odniesieniu do całej populacji może 
być o maksymalnie 1,53% wyższa lub niższa od wartości próby. Jeżeli wynik badania próby wskazuje, że 50% 
respondentów uważa dany temat za istotny, to wówczas odsetek ten jest co najwyżej o 1,53% wyższy lub 
o 1,53% niższy od tych 50%, tj. wynosi od 48,47% do 51,53%. Margines błędu w wysokości do 5% jest 
powszechny i ogólnie akceptowany w (statystycznych) badaniach ilościowych. 
 
Oprócz wiarygodności ważna jest również reprezentatywność próby. Ponieważ zaproszenia do uczestnictwa 
wysłano w partiach i warstwowo, wyniki są reprezentatywne w odniesieniu do poszczególnych obszarów 
COROP i do grup wiekowych w obrębie każdego obszaru COROP. Odpowiedzi są również reprezentatywne 
w odniesieniu do poziomu wykształcenia względem krajowego rozkładu najwyższego osiągniętego poziomu 
wykształcenia. 

Pozostałe cechy indywidualne 
Uczestnikom badania panelu zadano szereg dodatkowych pytań ogólnych. Pytano o płeć, stosunek do UE, 
pochodzenie, zajęcie w życiu codziennym oraz o to, na jaką partię polityczną głosowałaby dana osoba, 
gdyby wybory odbywały się teraz. 
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49% uczestników to mężczyźni, 50% to kobiety, a 1% woli nie odpowiadać na to pytanie. 
 
51% uczestników pozytywnie odnosi się do członkostwa Niderlandów w UE, 13% odnosi się do niego 
negatywnie, a 36% – neutralnie lub nie ma zdania na ten temat. 
 
95% uczestników urodziło się w Niderlandach. W przypadku 89% uczestników oboje rodzice urodzili się 
w Niderlandach. W przypadku 5% uczestników oboje rodzice urodzili się za granicą. 

Obecne sympatie polityczne uczestników 
Partia % 

Partia Ludowa na rzecz Wolności 
i Demokracji (VVD) 

14% 

Partia Wolności (PVV) 13% 

Partia Socjalistyczna (SP) 8% 

Demokraci 66 (D66) 6% 

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 6% 

Partia Pracy (PvdA) 6% 

Partia na rzecz Zwierząt (Partij voor de 
Dieren) 

4% 

Zielona Lewica (GroenLinks) 4% 

Unia Chrześcijańska (ChristenUnie) 3% 

Właściwa Odpowiedź (JA21) 3% 

Chłopski Ruch Obywatelski 
(BoerBurgerBeweging) 

2% 

Forum na rzecz Demokracji (Forum voor 
Democratie) 

2% 

Polityczna Partia Protestantów (SGP) 2% 

Volt 2% 

Myślcie (DENK) 1% 

Grupa Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Partia Den Haan 0% 

Inne 2% 

Brak odpowiedzi 3% 
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Partia % 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 13% 

Nie biorę udziału w wyborach 5% 

Czym głównie zajmują się Państwo obecnie w życiu codziennym? 
Zajęcie % 

Uczniowie/studenci 6% 

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze 
czasu pracy 

16% 

Osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu 
pracy 

31% 

Osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek 

3% 

Osoby zajmujące się gospodarstwem 
domowym 

5% 

Osoby poszukujące pracy 2% 

Wolontariusze 2% 

Osoby niezdolne do podjęcia pracy 6% 

Emeryci 27% 

Inne 1% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 1% 

 

Kwestionariusz 
Kwestionariusz i niniejsze sprawozdanie zostały przygotowane przez niezależną organizację 
zewnętrzną na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwestionariusz ma strukturę 
modułową i zawiera następujące bloki pytań, zgodnie z tematami określonymi na potrzeby 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy: 
• Ważne tematy i rola Europy 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Zdrowie 
• Gospodarka i zatrudnienie 
• Rola Unii Europejskiej w świecie 
• Bezpieczeństwo i praworządność 
• Świat cyfrowy 
• Demokracja europejska 
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• Migracja i uchodźcy 
• Edukacja/Kultura/Młodzież/Sport 
 
Przy opracowywaniu kwestionariusza wiele uwagi poświęcono jakości, wiarygodności 
i adekwatności pytań. Dołożono starań, by pytania, tezy i dylematy sformułować w sposób 
neutralny i obiektywny. Ponadto pytania skontrolowano pod kątem zrozumiałości języka (poziom 
znajomości języka B1). 
 
Kwestionariusz został przetestowany w ramach badania jakościowego w bezpośrednim kontakcie 
z respondentami testowymi z grupy docelowej. W ten sposób zbadano, w jaki sposób pytania są 
odbierane przez różne typy respondentów. Pytania, które okazały się zbyt skomplikowane, 
poprawiono. 

 
Metody analizy 
W przedmiotowym badaniu wykorzystano dwie metody analizy: 
Analizy jednowymiarowe 
 
Do opisania zmiennych w badaniu wykorzystuje się statystyki opisowe. W przedmiotowym 
badaniu użyto częstotliwości i średnich. 
 
Analizy dwuwymiarowe 
W analizach dwuwymiarowych analizuje się związek między dwiema zmiennymi, w tym przypadku 
związek między znaczeniem różnych tematów i opinią, czy UE powinna podejmować 
działania w danej dziedzinie, a cechą indywidualną – wiekiem. Za pomocą szacowania istotności 
zbadano, czy różne grupy wiekowe przypisują danemu tematowi odmienne znaczenie oraz czy ich 
opinie na temat tego, w jakim stopniu UE powinna podejmować działania w danej dziedzinie, 
różnią się. 
 
Sprawozdawczość i kompletność 
 
Niniejsze sprawozdanie zawiera (wizualną) prezentację wyników dotyczących wszystkich pytań 
zadanych uczestnikom panelu. W przypadku niektórych pytań uczestnicy mogli udzielać 
odpowiedzi „otwartych” (tj. takich, które nie zostały z góry sklasyfikowane). Otwarte odpowiedzi 
zostały następnie sklasyfikowane i uwzględnione w publikacji. Pomysły przedstawione przez 
uczestników w otwartych uwagach wykorzystuje się jako wkład w różnych dialogach tematycznych 
w ramach działań następczych dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. 
 
2. Dialogi tematyczne online 

Podczas ośmiu dialogów tematycznych online pogłębiono najważniejsze tematy Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy. Celem tych dialogów było ustalenie, dlaczego ludzie sądzą to, co sądzą, oraz jakie 
motywy i odczucia się za tym kryją. Jakie żywimy obawy i jakie szanse widzimy? Podczas wchodzących 
w skład dialogu sesji uczestnicy mogli również przedstawić sugestie i pomysły na te tematy, a także 
poruszyć kwestie, które nie są omawiane w ramach konferencji, ale są dla nich ważne. 
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Dialogi tematyczne odbyły się w dniach 12 i 14 października oraz 9 i 11 listopada. W październiku 
zorganizowano cztery dialogi tematyczne online poświęcone tematom ujętym w klastrze „Gospodarka 
i demokracja”. W listopadzie zorganizowano cztery dialogi tematyczne online poświęcone tematom ujętym 
w klastrze „Klimat oraz UE na świecie”. W każdej sesji dialogu uczestniczyło średnio 29 osób (łącznie 231). 
Uczestnicy zostali wyłonieni spośród członków panelu (zob. pkt 1) i za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. 
 
3. Dialogi ze szczególnymi grupami 
O niektórych grupach Holendrów wiadomo, że rzadziej biorą udział w (internetowych) badaniach 
i panelach. Aby uzyskać reprezentatywny „głos Holendrów”, ważne było, by także te osoby mogły wyrazić 
swoje pomysły i opinie. Dlatego na potrzeby dialogu „Kijk op Europa” zorganizowaliśmy też szereg dialogów 
w terenie. (Między innymi) zebrane przez nas opinie i pomysły zostały wykorzystane do sformułowania 
zaleceń. 
Grupy docelowe 
Niełatwo jest jednoznacznie zdefiniować trudniej dostępne grupy. Z badań i doświadczeń wiemy, że 
Holendrzy o korzeniach innych niż zachodnioeuropejskie są zdecydowanie mniej skłonni do udziału 
w badaniach i dyskusjach. Ponieważ chodzi o dużą grupę (14% obywateli Niderlandów1), zdecydowaliśmy 
się zaprosić ich do udziału w dialogu „Kijk op Europa”. Z tych samych względów zwróciliśmy się do osób 
słabo wykształconych. Również to jest duża grupa (2,5 mln Holendrów2), która częściowo pokrywa się 
z grupą migrantów (39%). Ponadto przeprowadzono dialog z grupą, która jest mało widoczna w sondażach 
i dyskusjach, krytycznie odnosi się do Europy, ale pod względem zawodowym często się z nią styka. Jeśli 
chodzi o przedsiębiorców, na rozmówców wybraliśmy rolników. 
 
Do wyżej wymienionych grup zwrócono się za pośrednictwem organizacji, których są członkami, takich jak 
organizacje migrantów, grupy interesów i zrzeszenia zawodowe. Ponieważ liczbę dialogów ograniczyliśmy 
do ośmiu, nie mogliśmy uwzględnić wszystkich. W związku z tym wybór uczestników jest w pewnym sensie 
arbitralny. Dokonując tego wyboru, braliśmy również pod uwagę chęć uczestnictwa i mobilizowania 
swojego otoczenia oraz kwestie praktyczne, takie jak dostępność w poszczególnych dniach i miejscach. 
 
W terenie przeprowadzono dialogi z członkami następujących organizacji: 
fundacja Hakder, społeczność Alewitów, Schiedam 
fundacja Asha, społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków, Utrecht (2 sesje dialogu) 
Piëzo, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, Zoetermeer 
Taal doet Meer, organizacja działająca na rzecz osób słabo wykształconych, Utrecht 
BoerenNatuur, stowarzyszenie spółdzielni rolniczych 
Marokkanen Dialoog Overvecht, społeczność marokańska, Utrecht 
Femmes for Freedom, organizacja działająca na rzecz kobiet ze środowisk migracyjnych, Haga 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 osób. 
 
4. Dialogi z młodymi ludźmi 
Młodzi ludzie są priorytetową grupą docelową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby 
aktywnie zachęcać ich do udziału w dialogu obywatelskim „Kijk op Europa” oraz szczególnie 
uwzględnić opinie i pomysły tej grupy, w ramach dialogu zorganizowano pięć fizycznych spotkań 
z młodymi ludźmi. Planowane szóste spotkanie nie mogło się odbyć ze względu na obostrzenia 
związane z Covid-19. 
 
Spotkania odbyły się w następujących instytucjach: 
stowarzyszenie studentów historii, Uniwersytet w Lejdzie 
szkoła średnia Dr. Knippenbergcollege w Helmond 
„CoalitionY”, platforma młodzieżowa SER (Rada Społeczno-Gospodarcza) 
szkoła zawodowa Graafschap College, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, technikum, Alkmaar 
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W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 95 młodych ludzi. 
Zastosowane techniki rozmów 
W ramach dialogów tematycznych online, dialogów ze szczególnymi grupami oraz dialogów 
z młodymi ludźmi stosowana była tzw. „metoda sokratyczna”. Metoda ta jest stosowana od wielu 
lat podczas Dnia Dialogu, kiedy to ludzie z całego kraju rozmawiają ze sobą o kwestiach, które są 
dla nich istotne. W metodzie sokratycznej moderator kieruje się następującymi zasadami: 
 
Pozwól każdemu opowiedzieć swoją historię 
Nie odpowiadaj bezpośrednio inną historią 
Wszyscy rozmówcy powinni być traktowani z szacunkiem 
Mów z własnej perspektywy („ja uważam” zamiast „mówi się”) 
Jeśli rozmowa jest zbyt ogólnikowa, poproś o wyjaśnienia 
Nie spiesz się z osądami, najpierw przeanalizuj sprawę 
Dopuszczaj chwile milczenia, jeśli uczestnicy potrzebują się zastanowić 
 
W dialogach oparto się na rytmie: rozbieżność – zbieżność – rozbieżność. Punktem wyjścia jest to, 
że najpierw musi być rozbieżność (należy uwzględnić odczucia i opinie poszczególnych osób), 
następnie możliwe jest zbliżenie stanowisk (należy rozmawiać o ewentualnych kierunkach), a na 
koniec możliwa jest ponowna rozbieżność (np. przy gromadzeniu zaleceń poszczególnych osób). 
Doświadczenie i teoria pokazują, że prowadzony w tym rytmie dialog jest optymalny. 
 
Wszystkie dialogi prowadzili profesjonalni moderatorzy. 
 
5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 
Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. Ponadto 
w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – 
internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 
Odpowiedzi i praktyka 
 
Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało łącznie 1 967 osób, a 6 968 osób ustosunkowało się 
do wszystkich 20 tez w narzędziu „Wybierz przyszłość”. Zarówno kwestionariusz, jak i narzędzie były 
ogólnodostępne: uczestnictwa nie ograniczono żadnymi z góry określonymi warunkami ani kryteriami. 
Z myślą o zachęceniu jak największej liczby osób w kwestionariuszu przewidziano możliwość pomijania 
pytań (nie było pytań obowiązkowych). Respondenci o wiele częściej niż uczestnicy badania 
reprezentatywnego panelu zaznaczali opcję „Wolę nie udzielać odpowiedzi”. 
Indywidualne cechy respondentów otwartego kwestionariusza i narzędzia „Wybierz przyszłość” różnią się 
pod wieloma względami od cech uczestników badania reprezentatywnego panelu. W przeciwieństwie do 
wyników badania panelu wyniki otwartego kwestionariusza i wspomnianego narzędzia nie są 
reprezentatywne. Wyniki otwartego badania online wykorzystano jako uzupełnienie badania panelu. Dają 
one wgląd w nastroje i pomysły, które są w Holandii rozpowszechnione. Propozycje usprawnień 
sformułowane w otwartych polach tekstowych zostały wykorzystane w części „Dyskusje i pomysły 
zgromadzone online i w terenie”. Narzędzie „Wybierz przyszłość” zastosowano, by lepiej zrozumieć niektóre 
odczucia obecne wśród Holendrów. Jego wyniki zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu zaleceń. Ze 
względu na wymóg reprezentatywności wyniki otwartego badania online zostały w niniejszym 
sprawozdaniu uwzględnione w ograniczonym stopniu. 
 
Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
www.kijkopeuropa.nl 
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Rząd Królestwa Niderlandów 

Nasza wizja Europy 
 

Opinie, pomysły i zalecenia 
 
 
 
Tematy 
• Zmiana klimatu i środowisko 
• Migracja 
• Zdrowie 
• UE w świecie 
 
14 stycznia 2022 r. 
 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem sprawozdania pt. „Nasza wizja Europy: opinie, pomysły i  zalecenia”, 
które 14 stycznia 2022 r. opublikowano w języku niderlandzkim na stronie www.kijkopeuropa.nl. Na 
potrzeby niniejszego tłumaczenia pierwotny tekst sprawozdania uproszczono graficznie, usuwając m.in. 
ilustracje i inne rodzaje formatowania. 
  



 

 

 

311 

Nasza wizja na poszczególne tematy 

W skrócie: zestawienie wszystkich zaleceń 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” (Wizja Europy) zgromadziliśmy opinie i pomysły 
Holendrów na temat przyszłości Europy. W ten sposób sformułowaliśmy – w odniesieniu do ostatnich 
czterech (z łącznie dziewięciu) tematów – następujące zalecenia dla Unii Europejskiej. 

Zmiana klimatu i środowisko 

1. Europejskie podejście do zmiany klimatu powinno opierać się na jasnych wytycznych 
2. Państwa i przedsiębiorstwa powinny lepiej współpracować w dążeniu do wyznaczonych rozwiązań 
3. Należy utworzyć sprawiedliwy i wykonalny system dotyczący CO2 
4. Komunikacja na temat działań klimatycznych powinna być jaśniejsza i bardziej pozytywna 
 
Holendrzy uważają, że UE powinna być liderem w walce ze zmianą klimatu. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość dokonywania własnych wyborów, ale powinny współpracować na rzecz osiągnięcia 
wspólnych celów. Zamiast koncentrować się na sobie, państwa UE powinny bardziej angażować się 
w dzielenie się wiedzą i wspólne poszukiwanie rozwiązań. System opodatkowania emisji CO2 może być 
skuteczny, ale musi też być sprawiedliwy, praktyczny i jasny. Ogólnie rzecz biorąc, Holendrzy uważają, że UE 
powinna lepiej i bardziej pozytywnie informować o kwestiach związanych z  klimatem. 

Migracja 

1. Należy zapobiegać zbyt mało zniuansowanej dyskusji o uchodźcach 
2. Należy określić sprawiedliwe i praktyczne rozmieszczenie uchodźców 
3. Należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie, aby pomóc regionom, z których pochodzą uchodźcy 
 
Holendrzy uważają, że ważne jest rozróżnienie między osobami uciekającymi z obszarów niebezpiecznych 
a uchodźcami ekonomicznymi. Debata na temat migracji i integracji jest często zbyt mało zniuansowana. 
Sprawiedliwy podział uchodźców w Europie wymaga uzgodnienia w ramach UE jasnych kryteriów 
sprawiedliwych zarówno dla państw członkowskich, jak i dla uchodźców. Ponadto Holendrzy sugerują, by 
UE wspierała regiony, z których pochodzą uchodźcy, nie tylko finansowo, ale również, dzieląc się wiedzą. 

Zdrowie 

1. Należy podejmować bardziej zdecydowane działania w walce z pandemią 
2. Należy zapewnić wszystkim dostęp do przystępnych cenowo i niezawodnych leków 
3. Państwa członkowskie powinny przede wszystkim same zadbać o wyższą jakość i sprawiedliwość 

swojej służby zdrowia 
 
Holendrzy są zdania, że państwa UE muszą ściślej ze sobą współpracować w walce z pandemią. Działania 
podejmowane wobec Covid-19 są czasem chaotyczne. Zasady powinny być bardziej spójne, chociaż nie 
muszą być wszędzie jednakowe. Jeśli chodzi o szczepionki lub leki, Holendrzy chcą utrzymać koszty na jak 
najniższym poziomie, ale chcą też polegać na ich jakości i odpowiedzialnej produkcji. W tym kontekście 
ważne jest, aby duże przedsiębiorstwa nie nadużywały swojej pozycji, a opieka zdrowotna pozostała przede 
wszystkim kwestią krajową. 
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Rola UE w świecie 
1. Należy wykorzystywać siłę UE, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach międzynarodowych 
2. W obrębie Europy oraz poza nią należy dążyć do współpracy zamiast do konfliktu 
3. W przypadku konfliktów należy oferować pomoc w sposób rozważny 
 
Holendrzy uważają, że współpraca europejska powinna koncentrować się na wielkich wspólnych interesach. 
Również współpraca UE z krajami zewnętrznymi powinna przebiegać zgodnie z tą zasadą. Oprócz zmiany 
klimatu i pandemii koronawirusa obejmuje to np. bezpieczeństwo międzynarodowe i  ochronę europejskiej 
gospodarki przed nieuczciwym handlem. Zarówno w Europie, jak i poza nią, Holendrzy wolą współpracę od 
konfliktu. Także ewentualne konflikty zawsze lepiej rozwiązywać bez użycia przemocy. 
 

Wstęp 

W ramach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa” od 1 września do połowy listopada wszyscy Holendrzy 
mieli okazję podzielić się swoimi opiniami i pomysłami na temat przyszłości Europy. Wynikające z dialogu 
zalecenia wraz ze zgromadzonymi opiniami i pomysłami Niderlandy kierują do Unii Europejskiej (UE). 
W  niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na czterech ostatnich tematach z dziewięciu. Pierwsze 
pięć tematów zostało już uwzględnionych w sprawozdaniu opublikowanym 3 grudnia 2021 r. 

O dialogu „Kijk op Europa” 
Unia Europejska chce dowiedzieć się, co jej obywatele sądzą o Europie. Dlatego zorganizowała Konferencję 
w sprawie przyszłości Europy. Opinie i pomysły obywateli z całej Unii Europejskiej zostaną ostatecznie 
uwzględnione w przyszłych planach dla Europy. W ramach konferencji Niderlandy organizują krajowy dialog 
obywatelski „Kijk op Europa”. 
 
Rozpoczął się on 1 września i miał na celu zgromadzenie za pośrednictwem internetu opinii i pomysłów 
w  drodze badania reprezentatywnego panelu obywateli. Aby pogłębić wstępne spostrzeżenia z badania 
panelu i przedstawić konkretne zalecenia, zorganizowaliśmy dialogi tematyczne online. Mogli w nich 
uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Oprócz tego wyruszyliśmy w teren, żeby porozmawiać z młodymi 
ludźmi i innymi (trudniej dostępnymi) grupami. 
Począwszy od uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów, po rolników, migrantów i  ministra. 
W październiku i listopadzie odbyło się łącznie osiem dialogów tematycznych online, w których udział wzięło 
średnio po 30 osób. Zorganizowaliśmy również jeden dialog tematyczny online i siedem dialogów 
tematycznych w terenie z różnymi grupami Holendrów. Nawiązaliśmy dialog na przykład ze społecznością 
turecką w Schiedam i gościliśmy u wolontariuszy fundacji Piëzo w Zoetermeer. Przy tej ostatniej okazji po 
zakończeniu dialogu dołączył do nas również minister spraw zagranicznych Ben Knapen. Minister omówił 
z  uczestnikami dialog i wnioski, jakie zostały wyciągnięte na temat przyszłości Europy. Ponadto 
zorganizowaliśmy sześć spotkań z różnymi grupami młodych ludzi. Na przykład gościliśmy w szkole średniej 
w Helmond, w szkole zawodowej w Doetinchem i na Uniwersytecie w Lejdzie. 
 

„Chodzi o przyszłość naszych dzieci. Dlatego uważam, że ważne, by zaangażować 
się w ten proces.” 

Uczestnik dialogu tematycznego 
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Niniejsze sprawozdanie 
W oparciu o opinie i pomysły, które zgromadziliśmy w ostatnich miesiącach, opracowano zalecenia 
obywateli Niderlandów dla Unii Europejskiej. W rozmowach między Holendrami pojawiły się interesujące 
wątki i przedstawiono nowatorskie pomysły i sugestie. Niektóre z tych pomysłów i sugestii zostały 
uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. Treść niniejszego sprawozdania odzwierciedla głos Niderlandów: 
naszą wizję Europy. 
 
Tak jak między państwami członkowskimi i wśród obywateli istnieją różnice, również my, w Niderlandach, 
nie zawsze zgadzamy się ze sobą we wszystkich kwestiach. Te różnice są właśnie cenne: stanowią jedną 
z  ważnych cech demokracji. Zalecenia wynikają z najczęstszych opinii i pomysłów uczestników dialogu „Kijk 
op Europa”. Ponadto opisujemy obawy, przemyślenia i odczucia, które są być może mniej 
rozpowszechnione, ale które zostały odnotowane podczas dialogów i w badaniach internetowych. 
 

„Cieszę się, że mogę wyrazić swoją opinię na tematy, które uważam za ważne. 
I  że  mam poczucie bycia wysłuchaną.” 

Uczestniczka dialogu tematycznego 
 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy dotyczy dziewięciu tematów. Tematy te są również trzonem 
prowadzonego w Niderlandach dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. W październiku opublikowaliśmy 
sprawozdanie śródokresowe, w którym na podstawie badania panelu sformułowaliśmy wstępne 
spostrzeżenia i pytania uzupełniające. Na początku grudnia przedstawiono sprawozdanie zawierające 
opinie, pomysły i zalecenia dotyczące pierwszych pięciu tematów. Niniejsze sprawozdanie dotyczy czterech 
pozostałych tematów. 

Poprzednie sprawozdanie (grudzień 2021 r.) 

Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo 
Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
Demokracja europejska 
Transformacja cyfrowa 
Edukacja, kultura, młodzież i sport 

Niniejsze sprawozdanie (styczeń 2022 r.) 

Zmiana klimatu i środowisko 
Migracja 
Zdrowie 
UE w świecie 

Co dalej? 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy służy zgromadzeniu pomysłów, opinii i zaleceń wszystkich 
mieszkańców UE. Podczas posiedzeń omawiane są nie tylko wyniki wszystkich krajowych dialogów 
obywatelskich, ale również wyniki innych inicjatyw podejmowanych w ramach konferencji. Powstały 
np.  europejskie panele obywatelskie i specjalna europejska platforma cyfrowa, do której mają dostęp 
wszyscy obywatele UE (w tym Holendrzy). 
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„Mam nadzieję, że przywódcy UE uwzględnią moje poglądy. I że dzięki temu 
dokonają właściwych wyborów.” 

Uczestnik dialogu tematycznego 
 
Konferencja zakończy się wiosną 2022 r. Wtedy Niderlandy podsumują dialog obywatelski w  sprawozdaniu 
końcowym. Będzie ono zestawieniem niniejszego i poprzedniego sprawozdania i będzie zawierać zalecenia 
dotyczące wszystkich dziewięciu tematów. W ramach konferencji opracowane zostaną zalecenia dla jej 
inicjatorów: przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, 
którzy zobowiązali się zbadać, w jaki sposób można te zalecenia wdrożyć. Dla rządu niderlandzkiego wyniki 
dialogu stanowią również cenny wkład w kształtowanie niderlandzkiej polityki dotyczącej UE. 
 
Proces ten, który potrwa do wiosny 2022 r., przedstawia się następująco: 
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Ramy czasowe 
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Jak czytać tekst 
W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na czterech tematach. W ramach każdego z nich 
opisujemy: 
• zalecenia opierające się na wszystkich elementach dialogu obywatelskiego 
• Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie: wrażenia dotyczące opinii, pomysłów 

i dyskusji w  ramach (internetowych i fizycznych) dialogów tematycznych 
 

Opis metodologii badania znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. 
 

Zmiana klimatu i środowisko 

Zalecenia – Nasza wizja zmiany klimatu i środowiska 

71% Holendrów uważa, że zmiana klimatu i środowisko to ważne kwestie i że UE powinna działać na ich 
rzecz. 
1. Europejskie podejście do zmiany klimatu powinno opierać się na jasnych wytycznych 
68% Holendrów uważa, że UE powinna być liderem w walce ze zmianą klimatu. Globalne ocieplenie jest 
problemem, którego żadne państwo nie może rozwiązać samodzielnie. Chociaż Holendrzy nie zawsze mają 
podobne poglądy na zmianę klimatu, uważają, że UE powinna w każdym wypadku mieć jaśniejszą wizję 
przyszłości. Pomimo Zielonego Ładu dostrzegamy, że państwa członkowskie często nie przemawiają jednym 
głosem. Państwa powinny co prawda mieć możliwość dokonywania własnych wyborów, ale powinny 
współpracować na rzecz osiągnięcia wspólnych celów. Uważamy ponadto, że jako obywatele również 
mamy ważną rolę do odegrania, na przykład poprzez dostosowanie naszych zachowań konsumpcyjnych. 
 

„Niderlandy chcą odejść od gazu ziemnego, z kolei w Niemczech właśnie promuje się gaz 
ziemny. Czasem trudno mi to zrozumieć.” 

2. Państwa i przedsiębiorstwa powinny lepiej współpracować w dążeniu do wyznaczonych rozwiązań 
Jeśli chodzi o zmianę klimatu i środowisko, Holendrzy zauważają, że państwa często przerzucają 
odpowiedzialność na innych. Najwięcej uwagi poświęca się różnicom, na przykład między ubogimi 
a  bogatymi państwami w UE. Lub między państwami o wysokim lub niskim poziomie uprzemysłowienia. 
Wolelibyśmy szukać raczej podobieństw. Na przykład podobne przedsiębiorstwa w różnych państwach 
mogą wymieniać się wiedzą i wspólnie szukać rozwiązań. Również biedniejsze państwa mogłyby w ten 
sposób bardziej angażować się w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Mogą uczestniczyć we wspólnych 
refleksjach i korzystać ze wspólnych rozwiązań. 
 

„Przeciwdziałanie zmianie klimatu nie powinno być wyścigiem, lecz współpracą.” 

3. Należy utworzyć sprawiedliwy i wykonalny system dotyczący CO2 
Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, UE kładzie duży nacisk na ograniczenie emisji CO2. 
Holendrzy uważają, że należy wprowadzić lepszy system, przewidujący sprawiedliwe opodatkowanie 
zarówno producentów, jak i użytkowników. Holendrzy są podzieleni co do tego, czy państwa o większej 
liczbie ludności mogą emitować więcej CO2. W niektórych państwach istnieje na przykład wiele 
zanieczyszczających gałęzi przemysłu. Inne państwa z kolei mają akurat wiele możliwości wytwarzania 
ekologicznej energii. Te różnice należy brać pod uwagę. System nie może jednak być zbyt złożony, ponieważ 
musi być zrozumiały dla wszystkich. 
 

„Kraje uprzemysłowione dużo eksportują. Czy muszą w związku z tym same płacić cały 
podatek od CO2? Moim zdaniem użytkownicy też powinni płacić swoją część.” 
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4. Komunikacja na temat działań klimatycznych powinna być jaśniejsza i bardziej pozytywna 
Holendrzy dużo słyszą i czytają o zmianie klimatu. Dla wielu osób jest to jednak nadal abstrakcyjny 
i  skomplikowany temat. Często mówi się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu jest bardzo kosztowne, 
a  przecież stwarza ono też różne możliwości. Przychodzi nam na myśl na przykład stymulowanie lokalnej 
produkcji żywności i rozwijanie nowych, zrównoważonych technologii. O tym UE powinna mówić częściej 
i  w bardziej zrozumiałych słowach. Uważamy również, że sami przywódcy państw członkowskich mogliby 
dawać lepszy przykład. Mogliby mniej podróżować – np. między Brukselą a Strasburgiem – a częstsze 
organizowanie posiedzeń online może przyczyniać się do wspierania zrównoważonego rozwoju. 
 

„Zrównoważony rozwój jest nadal zbyt często postrzegany jako koszt. Jednak zamiast 
jako o zagrożeniu powinniśmy o nim myśleć jako o szansie.” 

Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Emisji CO2 nie powinniśmy traktować w kategorii praw, ale w kategorii uciążliwych skutków ubocznych.” 
 
„Mam poczucie, że w Europie więcej się mówi o zmianie klimatu, niż faktycznie robi w tej dziedzinie.” 
 
„Surowsze przepisy klimatyczne mogą również przynieść nam korzyści w perspektywie długoterminowej. 
Jako kontynent, dla którego handel odgrywa ogromną rolę, musimy dostrzec w tym nowe możliwości.” 
 
„Nie możemy czekać na inne kontynenty. Nie ma na to czasu.” 
 
POMYSŁ: „Nagradzajmy finansowo państwa, które wykażą, że ich sytuacja, jeśli chodzi o stan środowiska 
i  różnorodność biologiczną, poprawia się.” 
 
POMYSŁ: „Stymulujmy turystykę przyjazną dla środowiska w ubogich regionach UE.” 
 

 
Uczniowie szkoły zawodowej w Doetinchem: „Możliwość odbywania dalekich podróży powinna 
pozostać dostępna dla wszystkich.” 
 
Uczniów Graafschap College w Doetinchem poproszono o ustosunkowanie się do tezy, że loty 
wewnątrz UE powinny zdrożeć. Niektórzy uczniowie zgodzili się z tym, ponieważ droższe bilety 
zachęcają ludzi do szukania bardziej zrównoważonych alternatyw. Podkreślono w tym kontekście, 
że UE powinna zapewnić bardziej przyjazne dla klimatu rozwiązania, takie jak lepsze połączenia 
kolejowe. Inni uczestnicy stwierdzili, że nie popierają podwyżki cen biletów lotniczych. „To bogaci 
ludzie latają teraz najwięcej i z łatwością stać ich na to” – powiedział ktoś. „Będą dalej latać nawet 
przy wyższych cenach. Za to dalsze wakacje dla »zwykłych ludzi« staną się niemożliwe.” 
 

 



 

 

 

318 

Migracja 

(Migracja i uchodźcy) 
 
Granice między państwami UE są otwarte. Dlatego też w obrębie UE państwa współpracują np. w kwestii 
zarządzania granicami zewnętrznymi i walki z przemytem migrantów. Istotną sprawą jest także 
rozmieszczenie uchodźców w poszczególnych państwach członkowskich. Jak to wygląda z punktu widzenia 
Niderlandów? 
Zalecenia – Nasza wizja migracji i uchodźców 
65% Holendrów uważa, że migracja i uchodźcy to ważne tematy i że UE powinna podejmować 
działania w tych dziedzinach. 
1. Należy zapobiegać zbyt mało zniuansowanej dyskusji o uchodźcach 
70% Holendrów uważa, że zewnętrzne granice Europy powinny być lepiej chronione. A 72% spośród tych 
osób podtrzymuje tę opinię, nawet jeśli oznacza to, że więcej uchodźców zostanie odesłanych do 
niebezpiecznych krajów. Holendrzy uważają, że należy zwracać większą uwagę na przyczyny, dla których 
ludzie uciekają z niebezpiecznych krajów. W niektórych przypadkach powodem jest zmiana klimatu, 
w  innych – wojna. Ten kontekst często niewystarczająco uwzględnia się w debacie na temat uchodźców. 
Ponadto rzadko mówi się o wartości dodanej, jaką uchodźcy mogą wnieść do goszczącego ich kraju. 
Jesteśmy także zdania, że wśród tych, którzy chcą dostać się do Europy, UE powinna dokonać 
wyraźniejszego rozróżnienia między osobami z niebezpiecznych obszarów a uchodźcami ekonomicznymi. 
Podsumowując, zauważamy, że w debacie na temat migracji i uchodźców często brakuje kontekstu 
i  zniuansowania. Europejscy politycy mogą odegrać tu ważną rolę, dając dobry przykład innym. 
 

„Musimy przede wszystkim nadal postrzegać uchodźców jako ludzi. Ponieważ chyba nikt nie 
odmówi pomocy ludziom w potrzebie.” 

2. Należy określić sprawiedliwe i praktyczne rozmieszczenie uchodźców 
Europejska służba imigracyjna mogłaby zapewnić sprawiedliwy podział uchodźców między poszczególne 
państwa UE. Holendrzy uważają jednak, że powinny istnieć jasne kryteria wskazujące, co jest sprawiedliwe. 
Na przykład dobry system socjalny może przyciągać uchodźców do danego państwa, ale zarówno dla 
uchodźców, jak i dla tego państwa istotne są też inne czynniki. Na przykład w Holandii cierpimy na niedobór 
mieszkań. A niektóre państwa lub sektory właśnie potrzebują większej liczby pracowników migrujących. 
Uważamy za ważne, aby UE zwracała uwagę na tę kwestię przy rozmieszczaniu uchodźców. Jednoznaczne 
zobowiązania nie tylko dają jasność, ale też pozwalają unikać zbędnych dyskusji. Takie podejście jest 
optymalne dla wszystkich. 
 

„Uchodźcy powinni w goszczącym ich państwie mieć również możliwość realizowania swojego 
potencjału.” 

3. Należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie, aby pomóc regionom, z których pochodzą uchodźcy 
67% Holendrów uważa, że UE powinna oferować większą pomoc niebezpiecznym obszarom, aby 
przeciwdziałać napływowi uchodźców. Zdajemy sobie sprawę, że uchodźcy nie decydują się na opuszczenie 
swojego kraju bez ważnego powodu. Dlatego musimy skupić się na przyczynach, takich jak zmiana klimatu 
czy konflikty, sprawiających, że niektóre obszary stają się niebezpieczne albo przestają nadawać się do 
życia. UE może wspierać regiony, z których pochodzą uchodźcy, nie tylko finansowo, ale również za pomocą 
wiedzy. Na przykład w Niderlandach dobrze znamy się na rolnictwie. Wykorzystując nowoczesne techniki 
rolnicze, moglibyśmy pomóc innym państwom lepiej radzić sobie z suszą i  zasoleniem. Osoby, które uciekły 
do Europy, mogą się tutaj wyszkolić, a następnie same udzielać pomocy w swoim państwie pochodzenia.  
Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„UE musi przyspieszyć procedury azylowe. Wtedy będzie więcej miejsc dla osób, które naprawdę potrzebują 
pomocy.” 
 
„W moim otoczeniu znam wielu młodych ludzi, którzy chcą kupić dom, ale nie mogą znaleźć niczego, na co 
byłoby ich stać. Tymczasem uchodźcy dostają zakwaterowanie. Trudno mi się z tym pogodzić.” 
 
„Zmiana klimatu będzie nadal skłaniać ludzi do ucieczki. Tego procesu nie da się powstrzymać, więc może 
należy lepiej go uregulować.” 
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„Mieszkam w Betuwe. W mojej okolicy do zbioru jabłek i gruszek potrzebujemy wielu pracowników 
migrujących.” 
 
„Obszary niebezpieczne nie są niebezpieczne bez powodu, władze publiczne są tam często niegodne 
zaufania. Skąd mamy wiedzieć, co się tam dzieje z naszą pomocą i pieniędzmi?” 
 
POMYSŁ: „Należy się wspólnie zastanowić nad lokalnymi strategiami, takimi jak udzielanie mieszkańcom 
głosu w sprawie przyjmowania uchodźców na danym terenie oraz finansowanie lokalnych inicjatyw 
integracyjnych.” 
 
POMYSŁ: „W miastach trzeba zbudować małe domki, w których na początek można by kwaterować 
uchodźców. Zmniejszyłoby to presję na rynek mieszkaniowy i zwiększyło możliwości przyjmowania 
uchodźców.” 
 

 
Wolontariusze, którzy sami byli uchodźcami: „W Europie ludzie są od siebie oddaleni.” 
 
Taal Doet Meer jest organizacją wolontariacką, która umożliwia nowym mieszkańcom Utrechtu, 
posługującym się językiem innym niż niderlandzki, udział w życiu społecznym. Dialog tematyczny 
z tą organizacją koncentrował się zatem nie tylko na migracji, ale również na integracji. Wielu 
uczestników przybyło do Niderlandów jako uchodźcy, wśród nich była także osoba z Syrii. „Po 
siedmiu latach nadal nie czuję się Holendrem. Nie znalazłem jeszcze pracy, mimo że zdobyłem 
tutaj tytuł magistra. Widzę, że państwa europejskie są skupione przede wszystkim na sobie samych 
i nie są w pełni otwarte na inne państwa i kultury.” Inny uczestnik zauważył, że Europejczycy 
również w swoim własnym gronie są do siebie zdystansowani. „Większość osób jest skupionych na 
sobie; każdy zajmuje się tylko swoim kawałkiem ogródka. Ja jednak sądzę, że należy ze sobą 
rozmawiać i uczyć się od siebie nawzajem.” 
 

 
 
Młodzi ludzie z Krajowej Rady Młodzieży: „Ludzi powinno się przyjmować, tylko jeżeli można się 
nimi odpowiednio zaopiekować.” 
 
W Utrechcie w dyskusji wzięli udział członkowie różnych grup roboczych Krajowej Rady Młodzieży. 
Uczestnicy (w wieku od 16 do 23 lat) uznali, że rozmieszczanie uchodźców w Europie powinno 
uwzględniać różne aspekty, takie jak liczba ludności, powierzchnia kraju, zamożność i liczba 
ośrodków dla uchodźców. „Uchodźców powinno się wpuszczać do swojego państwa, tylko jeżeli 
można im zaoferować odpowiednią opiekę” – powiedziała jedna z uczestniczek. Młodzi ludzie 
uważają również, że sytuacje, w których państwa nie dotrzymują swoich zobowiązań co do 
przyjmowania uchodźców, nie powinny przechodzić bez echa. Powinny na przykład zostać ukarane 
grzywną. „Uchodźcy powinni także mieć wpływ na to, dokąd zostaną skierowani” – powiedział 
ktoś. „Jeśli na przykład mają krewnych w  pewnym państwie, nie powinno się ich wysyłać w inne 
miejsce.” 
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Zdrowie 

(Opieka zdrowotna) 
 
Chociaż opieka zdrowotna jest przede wszystkim zadaniem poszczególnych krajów, polityka europejska 
może ją wspierać i wzmacniać. Na przykład w przypadku walki z Covid-19 lub innymi (przyszłymi) kryzysami 
zdrowotnymi. Lub też poprzez wspólne badania nad poważnymi chorobami. Jak to wygląda z  punktu 
widzenia Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja opieki zdrowotnej 

64% Holendrów uważa, że opieka zdrowotna to ważny temat i że UE powinna podejmować 
działania w  tym zakresie. 

1. Należy podejmować bardziej zdecydowane działania w walce z pandemią 
83% Holendrów uważa, że kraje UE powinny ściślej współpracować, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych na całym świecie, ponieważ wirusy nie znają granic państwowych. Obecnie mamy do 
czynienia z taką sytuacją w czasie pandemii koronawirusa. Polityka wewnątrz UE jest czasami niejasna. Nie 
sprzyja to przestrzeganiu zasad. Uważamy, że środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa w  Europie 
muszą być bardziej skoordynowane, przy czym zasady nie muszą być wszędzie takie same. Powinna istnieć 
możliwość dokonywania wyborów na szczeblu lokalnym. Nie tylko ze względu na różnice we wskaźnikach 
zakażeń, lecz również ze względu na różne kultury w Europie. W jednym kraju niektóre środki będą bardziej 
skuteczne niż w innym. 
 
„Mieszkam w Niderlandach przy granicy z Niemcami. Denerwują mnie różnice między środkami 
podejmowanymi przez oba te kraje w związku z koronawirusem.” 

2. Należy zapewnić wszystkim dostęp do przystępnych cenowo i niezawodnych leków 
71% Holendrów uważa, że UE powinna zadbać o to, aby zmniejszone zostało nasze uzależnienie od państw 
spoza UE w zakresie opracowywania, produkcji i dostarczania leków. Opinie są jednak podzielone, 
jeżeli w rezultacie ludzie musieliby dłużej czekać na leki. Przy tym Holendrzy uważają produkcję 
i  dystrybucję leków za złożoną kwestię. Z jednej strony mamy do czynienia z poważnie rosnącymi kosztami 
opieki zdrowotnej w Niderlandach i uważamy, że ważne jest utrzymanie tych kosztów na jak najniższym 
poziomie. Z drugiej strony chcemy być w stanie polegać na lekach, nawet jeżeli pochodzą one z  daleka. 
Chodzi nie tylko o jakość, lecz również o zrównoważoną i etyczną produkcję. Ogólnie rzecz biorąc, 
uważamy, że ważne leki powinny być dostępne dla wszystkich, również w biedniejszych krajach. 
 
„Koszty opieki już są bardzo wysokie. Powinniśmy zatem starać się kupować nowe leki jak 
najtaniej.” 

3. Państwa członkowskie powinny przede wszystkim same zadbać o wyższą jakość i sprawiedliwość 
swojej służby zdrowia 

Holendrzy w dość dużym stopniu martwią się o służbę zdrowia – nie tylko w kontekście skutków pandemii 
koronawirusa. Na przykład mamy do czynienia z problemami strukturalnymi w zakresie liczby łóżek 
szpitalnych. Część Holendrów nie odnosi się pozytywnie do skutków działania sił rynkowych w sektorze 
opieki. Rozumiemy, że przedsiębiorstwa farmaceutyczne muszą odzyskać koszty inwestycji i że 
ubezpieczyciele opieki zdrowotnej chcą kupować opiekę po niskich kosztach, ale duże przedsiębiorstwa nie 
powinny nadużywać swojej władzy. Kwestią tą powinna się zająć UE za pomocą przepisów. Ponadto opieka 
zdrowotna jest głównie sprawą krajową. Państwa najlepiej znają przecież lokalne problemy i  priorytety. 
Uważamy jednak, że ważne jest, aby kraje europejskie mogły uczyć się od siebie nawzajem w  zakresie 
poprawy służby zdrowia. 
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Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„Jeśli chodzi o dostępność leków w Europie, moglibyśmy być bardziej oszczędni. Zdecydowanie zbyt wiele się 
obecnie wyrzuca.” 
 
„Bardzo dobrze, że Niemcy przejmowały z Niderlandów pacjentów chorych na Covid-19. Chciałabym widzieć 
więcej tego rodzaju solidarności w Europie.” 
 
„Niezależnie od tego, gdzie się mieszka w UE, i czy się jest biednym czy bogatym, każdy ma prawo do dobrej 
opieki.” 
 
„Przy zakupie leków należy zwracać uwagę nie tylko na koszty, ale też na etykę. Oznacza to na przykład brak 
zgody na pracę dzieci.” 
 
POMYSŁ: „Poprawmy zdrowie Europejczyków poprzez zadbanie o zmniejszenie ich stresu. Na przykład 
redukcja godzin w tygodniu pracy.” 
 
POMYSŁ: „Pozwólmy młodym ludziom na dokonywanie zdrowszych wyborów z wykorzystaniem 
»poważnych gier« (serious games) lub technologii rzeczywistości rozszerzonej.” 
 

 
Mieszkańcy Utrechtu marokańskiego pochodzenia: „Zdrowie może wiązać się z pewnymi 
kosztami.” 
 
Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) stara się zwiększać udział w życiu społecznym społeczności 
marokańskiej w utrechckiej dzielnicy Overvecht. Organizacja ta zajmuje się stymulowaniem dialogu 
w  sąsiedztwie, żeby wyrównywać szanse. Uczestnicy dialogu tematycznego w ramach „Kijk op 
Europa” uważają, że współpraca europejska daje bardzo dużo. Niektórzy z obecnych uważają 
jednak, że Niderlandy są czasem zbyt zależne od innych krajów. Jako przykład podano reakcję na 
kryzys związany z  koronawirusem. Duża liczba konsultacji w Europie oznaczała według nich, że 
Niderlandy z  opóźnieniem rozpoczęły szczepienia przeciwko Covid-19. „Może ceny wzrosną, gdy 
Niderlandy będą chciały więcej decyzji pozostawiać sobie”, ktoś powiedział. „Ale chodzi tu 
o zdrowie i to może więcej kosztować.” 
 

 
 
Uczniowie w Helmond: „Lepiej uczyć się od innych, niż stosować to samo podejście u każdego.” 
 
W szkole średniej Dr. Knippenbergcollege w Helmond uczniowie w wieku około 16 lat omawiali, 
w jaki sposób Europa radzi sobie z Covid-19. Niektórzy uczniowie uważają, że państwa 
członkowskie UE powinny były wspólnie ustalić program szczepień. Większość uczestników uważa, 
że kraje same lepiej wiedzą, co jest potrzebne i co działa. Dzięki temu mogą lepiej określić, co jest 
korzystne dla ludności. Na przykład, które sektory jako pierwsze potrzebują szczepień, a które 
mogą poczekać. „Oczywiście dobrze jest, gdy państwa konsultują się ze sobą”, powiedział jeden 
z uczniów. „Jeżeli więcej krajów ma własne podejście, mogą uczyć się od siebie nawzajem.” 
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Rola UE w świecie 

Świat stoi przed poważnymi wyzwaniami. UE jest przekonana, że kwestie, takie jak zmiana klimatu 
i  pandemie można rozwiązać jedynie poprzez współpracę na całym świecie. UE chce wyraźnie prezentować 
swoje stanowisko na arenie światowej, obok m.in. Stanów Zjednoczonych i Chin. Jak to wygląda z punktu 
widzenia Niderlandów? 

Zalecenia – Nasza wizja roli UE w świecie 
56% Holendrów uważa, że rola UE w świecie to ważny temat i że UE powinna podejmować 
działania w  tym zakresie. 

1. Należy wykorzystywać siłę UE, zwłaszcza w najważniejszych kwestiach międzynarodowych 
Wielu Holendrów za największe osiągnięcie UE uważa fakt, że jej utworzenie pomogło Europejczykom żyć 
w pokoju od ponad 75 lat. Ponadto według Holendrów siła UE polega na wspólnym podejściu do 
poważnych wyzwań międzynarodowych. Należą do nich na przykład zmiana klimatu, pandemia 
koronawirusa i kwestie związane z uchodźcami. Państwa członkowskie mogą również wywierać większy 
wpływ na kraje spoza UE poprzez wspólne podejmowanie zobowiązań międzynarodowych jako UE. 
Uważamy, że Niderlandy są za małe, aby rozwiązywać te problemy na własną rękę. Z drugiej strony 
Holendrzy chcą, aby ich kraj nadal dokonywał własnych wyborów dostosowanych do ich kultury i  własnych 
interesów. Współpraca w Europie powinna zatem koncentrować się na zapewnieniu wydajności i siły 
oddziaływania. 
 
„Zawieranie umów o współpracy międzynarodowej przez UE jest łatwiejsze niż przez pojedyncze kraje.” 

2. W obrębie Europy oraz poza nią należy dążyć do współpracy zamiast do konfliktu 
66% Holendrów uważa, że UE powinna tworzyć silniejszy blok względem innych międzynarodowych potęg. 
Obserwujemy pogorszenie się globalnej równowagi. Kraje takie jak Chiny i Rosja są coraz silniejsze 
w różnych dziedzinach. Zjawiska te bardzo nas martwią. UE musi w związku z tym zajmować się kwestiami, 
takimi jak np. bezpieczeństwo międzynarodowe i ochrona europejskiej gospodarki przed nieuczciwym 
handlem. W tym kontekście uważamy, że ważne jest, aby państwa członkowskie w większym stopniu 
i  szybciej uzgadniały swoje stanowisko, które dzięki temu będzie wyraźniej słyszalne. Fakt, że razem 
jesteśmy silniejsi jako kraje europejskie, nie oznacza, że chcemy częściej wdawać się w konflikty. W miarę 
możliwości chcemy również ściśle współpracować z krajami spoza Europy. 
 
„Poprzez zmniejszenie wewnętrznych różnic i konfliktów zwiększy się pozycja i  zdolność UE do działania na 
arenie międzynarodowej”. 

3. W przypadku konfliktów należy oferować pomoc w sposób rozważny 

Jeśli chodzi o zwiększenie roli UE w świecie, 50% Holendrów uznaje rozwiązywanie konfliktów na świecie za 
ważną kwestię. Trudno znaleźć najlepszy sposób rozwiązania tych konfliktów. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazały, że interwencje wojskowe nie zawsze są skuteczne. Może to na przykład prowadzić 
do nieoczekiwanie wysokich kosztów i dodatkowych przepływów uchodźców. Ze względu na te lokalne 
skutki państwa powinny same mieć możliwość decydowania, czy wziąć udział w wojnie. Ogólnie pozytywnie 
postrzegamy ściślejszą współpracę między europejskimi armiami: uważamy, że ważne jest, aby Europa 
była w stanie skutecznie się bronić. Ale zawsze opowiadamy się za tym, by konflikty rozwiązywać bez użycia 
przemocy. 
 
„Podczas ewakuacji w Afganistanie każde państwo realizowało swój własny plan. Można było przecież ją 
przeprowadzić lepiej?” 
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Dyskusje i pomysły zgromadzone online i w terenie 
„UE musi najpierw poukładać własne sprawy, zanim zacznie pouczać innych.” 
 
„Europejczycy masowo kupują chińskie produkty, pomagając w ten sposób samym Chinom.” 
 
„USA nadal mają ogromne znaczenie dla obrony Europy.” 
 
„Członkostwo w UE oznacza również obecność przy stole negocjacyjnym. A co za tym idzie, możliwość 
uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji.” 
 
„UE nie może nadal postrzegać się jako odizolowany podmiot, gdyż nim nie jest. Jest to oparte na 
współpracy stowarzyszenie państw europejskich i w taki też sposób musi postępować.” 
 
POMYSŁ: „Podobnie jak regularnie organizowany jest międzynarodowy szczyt klimatyczny, tak należałoby 
organizować konferencję na temat praw człowieka.” 
 
POMYSŁ: „Europejskie armie muszą być skuteczniejsze, na przykład poprzez większe wspólne zakupy 
sprzętu.” 
 

 
Marokańsko-holenderskie kobiety: „Należy intensywniej bronić praw człowieka.” 
 
Femmes for Freedom (Kobiety na rzecz Wolności) to holenderska fundacja działająca przeciwko 
przymusowym małżeństwom, represjom seksualnym i złemu traktowaniu finansowemu dziewcząt 
i  kobiet ze środowisk dwukulturowych. Razem z tą fundacją zorganizowano spotkanie z grupą 
marokańsko-holenderskich kobiet. Uczestnicy uważają, że UE jest obecnie zbyt zależna od Rosji 
i Chin. Ktoś powiedział, że „widać, że UE po prostu nic nie śmie zrobić ze strachu przed sankcjami.” 
Jako przykład podano produkcję leków, która często może być znacznie tańsza. „W przypadku 
konfliktu Chiny mogą zakręcić kurek i zostajemy z niczym” – powiedział jeden z uczestników. 
Omawiano również kwestię praw człowieka. „Wszyscy udajemy, że jest to dla nas ważne, ale 
przymykamy oko na to, co Chiny robią Ujgurom”, powiedziała jedna z osób. 
 

 
 
Uczniowie technikum w Alkmaar: „Żadnej wspólnej armii” 
 
Uczniowie technikum im. Jara Arentsza w Alkmaar dyskutowali podczas dialogu tematycznego 
o  zaletach i wadach wspólnej europejskiej armii. Uczestnicy dialogu wskazali, że nie opowiadają 
się za realizacją tego pomysłu. „Jeżeli kraj UE wszedłby w konflikt z krajem spoza UE, musielibyśmy 
automatycznie wziąć udział w wojnie. Uważam, że kraje powinny mieć możliwość samodzielnego 
decydowania w tej sprawie”, ktoś powiedział. Rozmawiano również o możliwości wybuchu trzeciej 
wojny światowej. Uczniowie nie uważają tego za bardzo prawdopodobne, ale jeśli już miałoby do 
niej dojść, to myślą, że udałoby się szybko znaleźć rozwiązanie. „Armie mogą dobrze ze sobą 
współpracować. Według mnie europejska armia nie jest potrzebna.” 
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Opis metodologii badania 

„Kijk op Europa” składa się z różnych, wzajemnie powiązanych form dialogu, w ramach których 
zgromadziliśmy opinie i pomysły obywateli Niderlandów na temat przyszłości Europy i UE. W niniejszym 
rozdziale przedstawiono metodologię, jaką zastosowano, by zapewnić, że poszczególne wzajemnie 
powiązane formy dialogu są zgodne z wytycznymi mającymi zastosowanie do krajowych paneli 
obywatelskich w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Poszczególne formy dialogu 

Zastosowano następujące formy dialogu: 
1. Badanie panelu obywateli 

Badanie online przeprowadzone wśród reprezentatywnej grupy ludności Niderlandów. 
2. Dialogi tematyczne online 

Dialogi, w ramach których z różnymi grupami Holendrów w sposób bardziej dogłębny omówiono wyniki 
pierwszego sprawozdania okresowego pt. „Nasza wizja Europy: wstępne spostrzeżenia i pytania 
uzupełniające” (8 października 2021 r.). 

3. Dialogi ze szczególnymi grupami 
Spotkania z Holendrami, którzy z reguły nie biorą udziału w badaniach (online) i panelach. 

4. Dialogi z młodymi ludźmi 
Spotkania poświęcone tematom europejskim, które są najistotniejsze dla młodych ludzi. 

5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 
Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. 
Ponadto w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz 
przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 

 
 

1. Badanie panelu obywateli 

Prowadzony w Niderlandach dialog obywatelski „Kijk op Europa” rozpoczął się 1 września 2021 r. od 
badania panelu. W niniejszym opisie metodologii pokrótce opisano projekt i przebieg tego badania panelu. 

Cel i populacja docelowa 

Dialog „Kijk op Europa” rozpoczął się od internetowego kwestionariusza na temat tego, co Holendrzy sądzą 
o przyszłości Europy. Kwestionariusz został przedłożony reprezentatywnemu panelowi, a następnie 
udostępniony wszystkim Holendrom (w tym mieszkającym za granicą). Ponadto każdy zainteresowany mógł 
uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – internetowym narzędziu zawierającym 20  stwierdzeń. 
Wyniki badania panelu wykorzystane zostaną w kilku dialogach tematycznych w ramach działań 
następczych po dialogu obywatelskim „Kijk op Europa”. 
 
Populacja docelowa badania panelu obejmuje wszystkich Holendrów w wieku co najmniej 18 lat, którzy 
w  momencie rozpoczęcia badania byli zarejestrowani jako rezydenci w rejestrze ewidencji ludności 
(Basisregistratie Personen – BRP). Według centralnego biura statystycznego (CBS) 1 stycznia 2021 r. ta 
populacja docelowa liczyła 14 190 874 osoby. Za dolną granicę przyjęto 18 lat – wiek uprawniający do 
wzięcia udziału w wyborach. Grupę tę określamy jako populację badania panelu. 
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Prace w terenie 
W celu uzyskania statystycznego obrazu „obywatela Niderlandów” wykorzystano ogólnokrajowy panel 
składający się z ponad 100 000 członków (certyfikowany przez ISO, grupę Research Keurmerk, niderlandzkie 
Stowarzyszenie Badań Rynku (Marktonderzoek Associatie)). Członkowie ci zgłosili się do panelu, by móc 
regularnie przedstawiać swoje poglądy na wiele rozmaitych tematów. Są to osoby, które pragną 
uczestniczyć w szerokiej debacie, a dodatkowo za wypełnianie kwestionariuszy otrzymują wynagrodzenie. 
Z różnych badań naukowych wynika, że otrzymywanie wynagrodzenia za wypełnienie kwestionariusza nie 
wpływa znacząco na odpowiedzi respondentów (źródło: Does use of survey incentives degrade data 
quality? („Czy stosowanie zachęt w ramach badań wpływa negatywnie na jakość danych?”) Cole, J. S., 
Sarraf, S. A., Wang, X., 2015 r.). 
 
Badanie rozpoczęło się 11 sierpnia 2021 r., a zakończyło 19 września 2021 r. Wszystkie dane zgromadzono 
za pośrednictwem internetu. Każdy członek panelu badawczego otrzymał e-mail z osobistym linkiem do 
internetowego kwestionariusza. Po dwóch tygodniach uczestnicy panelu otrzymali przypomnienie. 
Zaproszenia do udziału wysyłano w partiach i warstwowo (ze zwróceniem uwagi na równomierny rozkład 
subpopulacji) do czasu osiągnięcia wymaganej liczby respondentów. 

Dobór próby i rozkład 

Projekt badania zakłada, że aby zapewniona została dobra wiarygodność statystyczna, w badaniu musi 
wziąć udział co najmniej 3 600 respondentów. Ponadto liczba ta zapewnia dobry rozkład rozmaitych cech 
charakteryzujących populację. Nie ma jednego rodzaju obywatela Niderlandów. W związku z tym z góry 
zapewniono, by próba obejmowała dobry rozkład określonych cech. Niderlandy są stosunkowo małym 
państwem, ale na płaszczyźnie regionalnej opinie mogą się różnić. Postawa wobec określonych tematów 
i  stopień zainteresowania nimi mogą (częściowo) wynikać z miejsca zamieszkania. I tak na przykład osoby 
mieszkające na obszarach wiejskich mogą podchodzić do kwestii, takich jak bezpieczeństwo, inaczej niż 
osoby mieszkające na obszarach miejskich. Z badań przeprowadzonych przez biuro planowania społeczno-
kulturalnego (Sociaal Cultureel Planbureau) wynika również, że osoby o wyższym wykształceniu są z reguły 
pozytywniej nastawione do UE niż osoby o niższym wykształceniu oraz że młodzi ludzie są bardziej prounijni 
niż osoby starsze (źródło: Wat willen Nederlanders van de Europese Unie? („Czego chcą Holendrzy od Unii 
Europejskiej?”) Sociaal en Cultureel Planbureau, Haga, 2019 r.). 
 
Dlatego też z góry określiliśmy kwoty dotyczące trzech następujących cech, zapewniając w ten sposób 
reprezentatywny rozkład próby: (1) region (wg podziału COROP), (2) wiek i (3) poziom wykształcenia. 
Rozkład próby przedstawiono również na podstawie następujących cech indywidualnych: płeć, 
pochodzenie, zajęcie, sympatie polityczne. 
 
Obszary COROP zostały opracowane w oparciu o koncepcję regionów węzłowych (gdzie „węzeł” to główny 
ośrodek, w którym świadczone są usługi lub który pełni funkcje regionalne), których granice wyznaczono na 
podstawie tras dojazdu do pracy. W niektórych przypadkach odsunięto tę koncepcję, tak aby obszary te 
przebiegały zgodnie z granicami prowincji. Po przeklasyfikowaniu gmin przekraczających granice COROP 
klasyfikacja została skorygowana (źródło: CBS). W regionach COROP zapewniamy dobry rozkład w grupach 
wiekowych, które ustalono następująco: 18–34 lata, 35–54 lata, 55–75 lat i ponad 75 lat. 
 
Ponadto zapewniliśmy reprezentatywny rozkład poziomu wykształcenia. W próbie podział respondentów 
odpowiada krajowemu podziałowi wg najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia. Podział ten 
przedstawia się następująco: 
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Najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia  

niski: wykształcenie podstawowe, wykształcenie 
przedzawodowe na poziomie średnim (VMBO), wykształcenie 
ogólne na poziomie średnim (HAVO/VWO) klasy 1–3, 
wykształcenie zawodowe na poziomie średnim (MBO) klasa 1 

32,1% 

średni: wykształcenie ogólne na poziomie średnim 
(HAVO/VWO) klasy 4–5, wykształcenie zawodowe na 
poziomie średnim (MBO) klasy 2–4 

44,6% 

wysoki: wykształcenie wyższe zawodowe (HBO) lub 
uniwersyteckie (WO) 

22,9% 

nieznany  0,4% 

Odpowiedzi 

W badaniu panelu wzięło udział łącznie 4 086 respondentów. Dzięki temu osiągnięto cel w postaci 
3 600 wypełnionych kwestionariuszy. 
 
Odpowiedzi w podziale na obszary COROP 
i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lat ponad 
75 lat 

Północna część prowincji Drenthe 11 14 17 5 

Południowo-wschodnia część prowincji 
Drenthe 

10 12 14 4 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Drenthe 

7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Północna część Fryzji 20 22 25 8 

Południowo-wschodnia część Fryzji 12 13 14 3 

Południowo-zachodnia część Fryzji 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Południowo-zachodnia część Geldrii 16 18 20 5 

Delfzijl i okolice 2 4 5 1 

Wschodnia część prowincji Groningen 7 10 12 3 

Pozostały obszar prowincji Groningen 36 26 28 8 

Środkowa część Limburgii 13 17 21 7 
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Odpowiedzi w podziale na obszary COROP 
i wiek 

18–34 lata 35–54 lata 55–75 lat ponad 
75 lat 

Północna część Limburgii 17 20 23 7 

Południowa część Limburgii 38 40 52 17 

Środkowa część Brabancji Północnej 34 35 35 11 

Północno-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

41 43 51 14 

Zachodnia część Brabancji Północnej 40 47 49 15 

Południowo-wschodnia część Brabancji 
Północnej 

55 56 58 18 

Aglomeracja Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar i okolice 14 19 19 6 

Wielki Amsterdam 116 104 88 23 

Gooi i Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Północna część Holandii Północnej 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Północna część prowincji Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Południowo-zachodnia część prowincji 
Overijssel 

10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Pozostały obszar Zelandii 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Aglomeracja Lejdy i Bollenstreek 30 31 31 10 

Aglomeracja Hagi 63 70 57 18 

Delft i Westland 19 15 15 4 

Wielki Rijnmond 103 107 99 31 

Wschodnia część Holandii Południowej 22 24 25 8 

Południowo-wschodnia część Holandii 
Południowej 

24 26 26 9 
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Odpowiedzi w podziale na poziom wykształcenia   

niski 1382 34% 

średni 1747 43% 

wysoki 915 22% 

nieznany  42 1% 

Wiarygodność i reprezentatywność 

Biorąc pod uwagę wynoszącą 4 086 liczbę respondentów, możliwe jest formułowanie stwierdzeń na temat 
populacji na poziomie wiarygodności 95% i przy marginesie błędu wynoszącym 1,53%. Poziom 
wiarygodności i margines błędu wyników określa się na podstawie rozmiaru próby. Im większa próba, tym 
bardziej wiarygodne i/lub dokładniejsze wyniki mogą zostać uogólnione dla populacji. 
 
Poziom wiarygodności definiuje się jako 1 (100%) pomniejszony o poziom istotności. Powszechnie 
przyjmuje się, że poziom istotności wynosi 5%. Poziom wiarygodności wynosi wówczas 95%. Oznacza to, że 
gdyby badanie zostało powtórzone w ten sam sposób i w tych samych okolicznościach, w 95% przypadków 
wyniki wyglądałyby tak samo. 
Dokładność (wyrażona jako margines błędu) wskazuje przedział wartości, w którym znajduje się prawdziwa 
wartość w odniesieniu do populacji. Innymi słowy: w jakim stopniu wyniki uzyskane na podstawie próby 
maksymalnie odbiegają od wyników, które by uzyskano, gdyby zgromadzić odpowiedzi całej populacji? 
Margines błędu wynoszący 1,53% oznacza, że rzeczywista wartość w odniesieniu do całej populacji może 
być o maksymalnie 1,53% wyższa lub niższa od wartości próby. Jeżeli wynik badania próby wskazuje, że 50% 
respondentów uważa dany temat za istotny, to wówczas odsetek ten jest co najwyżej o  1,53% wyższy lub 
o 1,53% niższy od tych 50%, tj. wynosi od 48,47% do 51,53%. Margines błędu w  wysokości do 5% jest 
powszechny i ogólnie akceptowany w (statystycznych) badaniach ilościowych. 
 
Oprócz wiarygodności ważna jest również reprezentatywność próby. Ponieważ zaproszenia do uczestnictwa 
wysłano w partiach i warstwowo, wyniki są reprezentatywne w odniesieniu do poszczególnych obszarów 
COROP i do grup wiekowych w obrębie każdego obszaru COROP. Odpowiedzi są również reprezentatywne 
w odniesieniu do poziomu wykształcenia względem krajowego rozkładu najwyższego osiągniętego poziomu 
wykształcenia. 

Pozostałe cechy indywidualne 

Uczestnikom badania panelu zadano szereg dodatkowych pytań ogólnych. Pytano o płeć, stosunek do UE, 
pochodzenie, zajęcie w życiu codziennym oraz o to, na jaką partię polityczną głosowałaby dana osoba, 
gdyby wybory odbywały się teraz. 
 
49% uczestników to mężczyźni, 50% to kobiety, a 1% woli nie odpowiadać na to pytanie. 
 
51% uczestników pozytywnie odnosi się do członkostwa Niderlandów w UE, 13% odnosi się do niego 
negatywnie, a 36% – neutralnie lub nie ma zdania na ten temat. 
 
95% uczestników urodziło się w Niderlandach. W przypadku 89% uczestników oboje rodzice urodzili się 
w  Niderlandach. W przypadku 5% uczestników oboje rodzice urodzili się za granicą. 
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Obecne sympatie polityczne uczestników 

Partia % 

Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji 
(VVD) 

14% 

Partia Wolności (PVV) 13% 

Partia Socjalistyczna (SP) 8% 

Demokraci 66 (D66) 6% 

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) 6% 

Partia Pracy (PvdA) 6% 

Partia na rzecz Zwierząt (Partij voor de Dieren) 4% 

Zielona Lewica (GroenLinks) 4% 

Unia Chrześcijańska (ChristenUnie) 3% 

Właściwa Odpowiedź (JA21) 3% 

Chłopski Ruch Obywatelski 
(BoerBurgerBeweging) 

2% 

Forum na rzecz Demokracji (Forum voor 
Democratie) 

2% 

Polityczna Partia Protestantów (SGP) 2% 

Volt 2% 

Myślcie (DENK) 1% 

Grupa Van Haga 1% 

BIJ1 1% 

Partia Den Haan 0% 

Inne 2% 

Brak odpowiedzi 3% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 13% 

Nie biorę udziału w wyborach 5% 

Czym głównie zajmują się Państwo obecnie w życiu codziennym? 

Zajęcie % 

Uczniowie/studenci 6% 



 

 

 

330 

Zajęcie % 

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu 
pracy 

16% 

Osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy 31% 

Osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek 

3% 

Osoby zajmujące się gospodarstwem domowym 5% 

Osoby poszukujące pracy 2% 

Wolontariusze 2% 

Osoby niezdolne do podjęcia pracy 6% 

Emeryci 27% 

Inne 1% 

Wolę nie udzielać odpowiedzi 1% 

Kwestionariusz 

Kwestionariusz i niniejsze sprawozdanie zostały przygotowane przez niezależną organizację zewnętrzną na 
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwestionariusz ma strukturę modułową i zawiera następujące 
bloki pytań, zgodnie z tematami określonymi na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy: 
Ważne tematy i rola Europy 
Zmiana klimatu i środowisko 
Zdrowie 
Gospodarka i zatrudnienie 
Rola Unii Europejskiej w świecie 
Bezpieczeństwo i praworządność 
Świat cyfrowy 
Demokracja europejska 
Migracja i uchodźcy 
Edukacja/Kultura/Młodzież/Sport 
 
Przy opracowywaniu kwestionariusza wiele uwagi poświęcono jakości, wiarygodności i adekwatności pytań. 
Dołożono starań, by pytania, tezy i dylematy sformułować w sposób neutralny i obiektywny. Ponadto 
pytania skontrolowano pod kątem zrozumiałości języka (poziom znajomości języka B1). 
 
Kwestionariusz został przetestowany w ramach badania jakościowego w bezpośrednim kontakcie 
z  respondentami testowymi z grupy docelowej. W ten sposób zbadano, w jaki sposób pytania są odbierane 
przez różne typy respondentów. Pytania, które okazały się zbyt skomplikowane, poprawiono. 
Metody analizy 
W przedmiotowym badaniu wykorzystano dwie metody analizy: 
Analizy jednowymiarowe 
Do opisania zmiennych w badaniu wykorzystuje się statystyki opisowe. W przedmiotowym badaniu użyto 
częstotliwości i średnich. 
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Analizy dwuwymiarowe 
W analizach dwuwymiarowych analizuje się związek między dwiema zmiennymi, w tym przypadku związek 
między znaczeniem różnych tematów i opinią, czy UE powinna podejmować działania w danej dziedzinie, 
a cechą indywidualną – wiekiem. Za pomocą szacowania istotności zbadano, czy różne grupy wiekowe 
przypisują danemu tematowi odmienne znaczenie oraz czy ich opinie na temat tego, w jakim stopniu UE 
powinna podejmować działania w danej dziedzinie, różnią się. 

Sprawozdawczość i kompletność 

W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono wyniki wszystkich pytań zadanych respondentom w badaniu 
panelu. W przypadku niektórych pytań uczestnicy mogli udzielać odpowiedzi „otwartych” (tj. takich, które 
nie zostały z góry sklasyfikowane). Otwarte odpowiedzi zostały następnie sklasyfikowane i uwzględnione 
w publikacji. Pomysły przedstawione przez uczestników w otwartych uwagach wykorzystano jako wkład 
w  różnych dialogach tematycznych w ramach działań następczych dialogu obywatelskiego „Kijk op Europa”. 
 

2. Dialogi tematyczne online 

Podczas ośmiu dialogów tematycznych online pogłębiono najważniejsze tematy Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy. Celem tych dialogów było ustalenie, dlaczego ludzie sądzą to, co sądzą, oraz jakie 
motywy i odczucia się za tym kryją. Jakie żywimy obawy i jakie szanse widzimy? Podczas wchodzących 
w  skład dialogu sesji uczestnicy mogli również przedstawić sugestie i pomysły na te tematy, a także 
poruszyć kwestie, które nie są omawiane w ramach konferencji, ale są dla nich ważne. 
 
Dialogi tematyczne odbyły się w dniach 12 i 14 października oraz 9 i 11 listopada. W październiku 
zorganizowano cztery dialogi tematyczne online poświęcone tematom ujętym w klastrze „Gospodarka 
i  demokracja”. W listopadzie zorganizowano cztery dialogi tematyczne online poświęcone tematom ujętym 
w klastrze „Klimat oraz UE na świecie”. W każdej sesji dialogu uczestniczyło średnio 29 osób (łącznie 231). 
Uczestnicy zostali wyłonieni spośród członków panelu (zob. pkt 1) i za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. 
 

3. Dialogi ze szczególnymi grupami 

O niektórych grupach Holendrów wiadomo, że rzadziej biorą udział w (internetowych) badaniach 
i  panelach. Aby uzyskać reprezentatywny „głos Holendrów”, ważne było, by także te osoby mogły wyrazić 
swoje pomysły i opinie. Dlatego na potrzeby dialogu „Kijk op Europa” zorganizowaliśmy też szereg dialogów 
w terenie. (Między innymi) zebrane przez nas opinie i pomysły zostały wykorzystane do sformułowania 
zaleceń. 

Grupy docelowe 

Niełatwo jest jednoznacznie zdefiniować trudniej dostępne grupy. Z badań i doświadczeń wiemy, że 
Holendrzy o korzeniach innych niż zachodnioeuropejskie są zdecydowanie mniej skłonni do udziału 
w  badaniach i dyskusjach. Ponieważ chodzi o dużą grupę (14% Holendrów1), zdecydowaliśmy się zaprosić 
ich do udziału w dialogu „Kijk op Europa”. Z tych samych względów zwróciliśmy się do osób słabo 
wykształconych. Również to jest duża grupa (2,5 mln Holendrów2), która częściowo pokrywa się z grupą 
migrantów (39%). Ponadto przeprowadzono dialog z grupą, która jest mało widoczna w sondażach 
i  dyskusjach, krytycznie odnosi się do Europy, ale pod względem zawodowym często się z nią styka. Jeśli 
chodzi o przedsiębiorców, na rozmówców wybraliśmy rolników. 
 
Do wyżej wymienionych grup zwrócono się za pośrednictwem organizacji, których są członkami, takich jak 
organizacje migrantów, grupy interesów i zrzeszenia zawodowe. Ponieważ liczbę dialogów ograniczyliśmy 
do ośmiu, nie mogliśmy uwzględnić wszystkich. W związku z tym wybór uczestników jest w pewnym sensie 
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arbitralny. Dokonując tego wyboru, braliśmy również pod uwagę chęć uczestnictwa i mobilizowania 
swojego otoczenia oraz kwestie praktyczne, takie jak dostępność w poszczególnych dniach i miejscach. 
 
W terenie przeprowadzono dialogi z członkami następujących organizacji: 
• fundacja Hakder, społeczność Alewitów, Schiedam 
• fundacja Asha, społeczność pochodzących z Indii Surinamczyków, Utrecht (2 sesje dialogu) 
• Piëzo, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organizacja działająca na rzecz osób słabo wykształconych, Utrecht 
• BoerenNatuur, stowarzyszenie spółdzielni rolniczych 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, społeczność marokańska, Utrecht 
• Femmes for Freedom, organizacja działająca na rzecz kobiet ze środowisk migracyjnych, Haga 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 osób. 
 

4. Dialogi z młodymi ludźmi 

Młodzi ludzie są priorytetową grupą docelową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby aktywnie 
zachęcać ich do udziału w dialogu obywatelskim „Kijk op Europa” oraz szczególnie uwzględnić opinie 
i  pomysły tej grupy, w ramach dialogu zorganizowano sześć fizycznych spotkań z młodymi ludźmi. 
 
Spotkania odbyły się w następujących instytucjach: 
• stowarzyszenie studentów historii, Uniwersytet w Lejdzie 
• szkoła średnia Dr. Knippenbergcollege w Helmond 
• „CoalitionY”, platforma młodzieżowa SER (Rada Społeczno-Gospodarcza) 
• szkoła zawodowa Graafschap College, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, technikum, Alkmaar 
• Krajowa Rada Młodzieży (spotkanie odbyło się poza jej siedzibą) 
 
W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 110 młodych ludzi. 

Zastosowane techniki rozmów 

W ramach dialogów tematycznych online, dialogów ze szczególnymi grupami oraz dialogów z młodymi 
ludźmi stosowana była tzw. „metoda sokratyczna”. Metoda ta jest stosowana od wielu lat podczas Dnia 
Dialogu, kiedy to ludzie z całego kraju rozmawiają ze sobą o kwestiach, które są dla nich istotne. 
W  metodzie sokratycznej moderator kieruje się następującymi zasadami: 
 
• pozwól każdemu opowiedzieć swoją historię 
• nie odpowiadaj bezpośrednio inną historią 
• wszyscy rozmówcy powinni być traktowani z szacunkiem 
• mów z własnej perspektywy („ja uważam” zamiast „mówi się”) 
• jeśli rozmowa jest zbyt ogólnikowa, poproś o wyjaśnienia 
• nie spiesz się z osądami, najpierw przeanalizuj sprawę 
• dopuszczaj chwile milczenia, jeśli uczestnicy potrzebują się zastanowić 
 
W dialogach oparto się na rytmie: rozbieżność – zbieżność – rozbieżność. Punktem wyjścia jest to, że 
najpierw musi być rozbieżność (należy uwzględnić odczucia i opinie poszczególnych osób), następnie 
możliwe jest zbliżenie stanowisk (należy rozmawiać o ewentualnych kierunkach), a na koniec możliwa jest 
ponowna rozbieżność (np. przy gromadzeniu zaleceń poszczególnych osób). Doświadczenie i teoria 
pokazują, że prowadzony w tym rytmie dialog jest optymalny. 
 
Wszystkie dialogi prowadzili profesjonalni moderatorzy. 
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5. Otwarte badanie online: Kwestionariusz i „Wybierz przyszłość” 

Kwestionariusz przeznaczony do badania panelu mogli również wypełnić wszyscy Holendrzy, w tym ci 
mieszkający za granicą. Kwestionariusz był dostępny od 1 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. Ponadto 
w tym samym okresie każdy obywatel Niderlandów mógł uczestniczyć w inicjatywie „Wybierz przyszłość” – 
internetowym narzędziu zawierającym 20 stwierdzeń. 
Odpowiedzi i praktyka 
Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało łącznie 1 967 osób, a 6 968 osób ustosunkowało się 
do wszystkich 20 tez w narzędziu „Wybierz przyszłość”. Zarówno kwestionariusz, jak i narzędzie były 
ogólnodostępne: uczestnictwa nie ograniczono żadnymi z góry określonymi warunkami ani kryteriami. 
Z  myślą o zachęceniu jak największej liczby osób w kwestionariuszu przewidziano możliwość pomijania 
pytań (nie było pytań obowiązkowych). Respondenci o wiele częściej niż uczestnicy badania 
reprezentatywnego panelu zaznaczali opcję „Wolę nie udzielać odpowiedzi”. 
Indywidualne cechy respondentów otwartego kwestionariusza i narzędzia „Wybierz przyszłość” różnią się 
pod wieloma względami od cech uczestników badania reprezentatywnego panelu. W przeciwieństwie do 
wyników badania panelu wyniki otwartego kwestionariusza i wspomnianego narzędzia nie są 
reprezentatywne. Wyniki otwartego badania online wykorzystano jako uzupełnienie badania panelu. Dają 
one wgląd w nastroje i pomysły, które są w Holandii rozpowszechnione. Propozycje usprawnień 
sformułowane w otwartych polach tekstowych zostały wykorzystane w części „Dyskusje i pomysły 
zgromadzone online i w terenie”. Narzędzie „Wybierz przyszłość” zastosowano, by lepiej zrozumieć niektóre 
odczucia obecne wśród Holendrów. Jego wyniki zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu zaleceń. Ze 
względu na wymóg reprezentatywności wyniki otwartego badania online zostały w niniejszym 
sprawozdaniu uwzględnione w ograniczonym stopniu. 
 
 
 
Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
www.kijkopeuropa.nl 
 

 

 



III – Wyniki wydarzeń krajowych 

 

• Belgia 

• Bułgaria 

• Czechy 

• Dania 

• Niemcy 

• Estonia 

• Irlandia 

• Grecja 

• Hiszpania 

• Francja 

• Chorwacja 

• Włochy 

• Cypr 

• Łotwa 

• Litwa 

• Luksemburg 

• Węgry 

• Malta 

• Holandia 

• Austria 

• Polska 

• Portugalia 

• Rumunia 

• Słowenia 

• Słowacja 

• Finlandia 

• Szwecja 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/belgium
https://futureu.europa.eu/pages/bulgaria
https://futureu.europa.eu/pages/czechia
https://futureu.europa.eu/pages/denmark
https://futureu.europa.eu/pages/germany
https://futureu.europa.eu/pages/estonia
https://futureu.europa.eu/pages/ireland
https://futureu.europa.eu/pages/greece
https://futureu.europa.eu/pages/spain
https://futureu.europa.eu/pages/france
https://futureu.europa.eu/pages/croatia
https://futureu.europa.eu/pages/italy
https://futureu.europa.eu/pages/cyprus
https://futureu.europa.eu/pages/latvia
https://futureu.europa.eu/pages/lithuania
https://futureu.europa.eu/pages/luxembourg
https://futureu.europa.eu/pages/hungary
https://futureu.europa.eu/pages/malta
https://futureu.europa.eu/pages/netherlands
https://futureu.europa.eu/pages/austria
https://futureu.europa.eu/pages/poland
https://futureu.europa.eu/pages/portugal
https://futureu.europa.eu/pages/romania
https://futureu.europa.eu/pages/slovenia
https://futureu.europa.eu/pages/slovakia
https://futureu.europa.eu/pages/finland
https://futureu.europa.eu/pages/sweden


IV – Sprawozdanie z wielojęzycznej platformy cyfrowej 

 

Wielojęzyczna platforma cyfrowa Konferencji w sprawie przyszłości Europy – 

sprawozdanie z lutego 2022 r.  

 

 

_________________________ 

  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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