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Inicjując Konferencję w sprawie przyszłości Europy, 

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska 

dały obywatelom UE z wszystkich 27 państw 

członkowskich możliwość włączenia się w debatę na 

temat wyzwań i priorytetów, którymi należy się zająć, 

by wspólnie zbudować Europę gotową na przyszłe 

wyzwania. W ramach konferencji 19 kwietnia 2021 r. 

uruchomiona została wielojęzyczna platforma cyfrowa 

(zwaną dalej „platformą”) (futureu.europa.eu), która 

będzie aktywna przez cały czas trwania konferencji. 

Platforma jest jednym z kluczowych elementów 

konferencji. Dzięki niej każdy obywatel UE może 

zabrać głos, w którymkolwiek z 24 unijnych języków 

urzędowych. Obywatele mogą przedstawiać swoje 

pomysły oraz popierać pomysły innych osób 

i zamieszczać komentarze na ich temat. Platforma jest 

również miejscem, w którym każdy może opublikować 

informacje o wydarzeniach organizowanych 

w ramach konferencji i poinformować o ich wynikach. 

Wszystkie wpisy zamieszczane na platformie są 

zbierane i analizowane, a następnie stanowią wkład 

w prace europejskich paneli obywatelskich i w sesje 

plenarnych konferencji. 

Dotychczas opublikowane zostały trzy sprawozdania 

okresowe obejmujące wpisy zamieszczone na 

platformie do 3 listopada 2021 r. 

Celem niniejszego sprawozdania jest omówienie 

kolejnych wpisów, zamieszczonych do 

20 lutego 2022 r. Bardziej szczegółowe informacje na 

temat wpisów na platformie w podziale na państwa 

członkowskie znajdują się w sprawozdaniu 

Wprowadzenie 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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uzupełniającym udostępnionym na platformie w tym 

samym czasie. 

Podczas lektury niniejszego sprawozdania należy 

pamiętać, że wpisy zamieszczane na platformie są 

odzwierciedleniem poglądów ich autorów i nie 

powinny być postrzegane jako poglądy ogółu 

obywateli UE. Ustalenia zawarte w niniejszym 

sprawozdaniu w żaden sposób nie przesądzają 

o wyniku dyskusji prowadzonych w ramach 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Będą one 

przedmiotem dalszej dyskusji i oceny podczas sesji 

plenarnej z uwzględnieniem prac europejskich paneli 

obywatelskich. 

Wyniki analizy zostały zaprezentowane 

w sprawozdaniu w podziale na tematy wskazane na 

platformie: 

‒ 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. 

Pomysły zamieszczone na platformie w części „Inne 

pomysły” zostały uwzględnione w ramach jednego 

z dziewięciu wyżej wymienionych tematów, 

a w przypadku kwestii przekrojowych – w ramach 

kilku tematów. 

Przy każdym z tematów przedstawione zostały 

pogrupowane tematycznie pomysły i zrelacjonowane 

wydarzenia. Skorzystano w tym celu z systemu 

analizy tekstów pozwalającego identyfikować 

wielokrotne wystąpienia podobnego pomysłu 

w różnych językach. Zidentyfikowane zagadnienia 

i podzagadnienia są przedstawione według 

częstotliwości występowania, którą ocenił analityk za 

pomocą wspomnianego systemu analizy tekstów. 

Ramka na początku każdego tematu zawiera 

przykłady wydarzeń na dany temat, głównie wydarzeń 

nowych, dodanych od czasu ostatniego 

sprawozdania. Każdemu z tematów towarzyszy 

„mapa myśli”, która w obrazowy sposób przedstawia 

analizę treści w podziale na zagadnienia 

i podzagadnienia. 

 

Nota metodologiczna 

Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na analizie 
jakościowej wpisów znajdujących się na platformie. 
Opiera się ona na pomysłach, relacjach z wydarzeń 
i komentarzach zamieszczanych przez autorów 
wpisów i daje szeroki przegląd zawartości platformy. 
W praktyce w ramach każdego tematu zespół 
badawczy dokonał manualnej analizy tekstu oraz 
pogrupowania proponowanych pomysłów 
i zrelacjonowanych zakończonych wydarzeń, przy 
czym posłużył się komputerowym narzędziem do 
tworzenia klastrów. Następnie przygotowane zostało 
streszczenie wspólnych zagadnień i ewentualnych 
podzagadnień. Analiza pogrupowanych zagadnień 
i podzagadnień prowadzona jest w ramach 
uprzednio zdefiniowanych tematów. Oznacza to, że 
pomysły przekrojowe lub pomysły zgłoszone 
w ramach kilku tematów lub w ramach „Innych 
pomysłów” mogą pojawiać się w niniejszym 
sprawozdaniu wielokrotnie w kontekście stosownych 
tematów. Podejście to ma dać całościowy obraz 
każdego z tematów konferencji.  

Kwestie poruszone przez niewielką liczbę osób 
zostały uwzględnione w niniejszej analizie, o ile 
oferują nową perspektywę w porównaniu 
z perspektywą prezentowaną przez innych. Chodzi 
o to, by w sposób ogólny zarysować zakres 
i różnorodność pomysłów proponowanych obecnie 
na platformie, a nie koncentrować się na elementach 
ilościowych. W sprawozdaniu wskazano jednak 
zagadnienia, podzagadnienia i pomysły, które 
często się powtarzają bądź zebrały dużo wyrazów 
poparcia lub komentarzy. Pozwala to zarysować 
bieżący stan dyskusji na platformie i pokazać 
kwestie, które cieszą się dużym zainteresowaniem 
lub są przedmiotem intensywnej debaty. Elementy 
ilościowe posłużyły też do ustalenia kolejności, 
w jakiej tematy przedstawione są w niniejszym 
sprawozdaniu.  

Elementy ilościowe (liczba pomysłów, komentarzy, 
wyrazów poparcia i wydarzeń) zostały również 
wykorzystane do opracowania przeglądu wpisów 
i sporządzenia wykazu obecnie najszerzej 
popieranych i komentowanych pomysłów w podziale 
na tematy przedstawionego w załączniku I. 

Należy również zauważyć, że w analizie zawartej 
w niniejszym sprawozdaniu termin „wpisy” 
obejmuje łącznie pomysły, komentarze i relacje 
z wydarzeń. 

Szczegółowe informacje na temat metodologii 
znajdują się w załączniku II. 



   
 

 

   

 

Niniejsze sprawozdanie podsumowuje aktywność 

odnotowaną na wielojęzycznej cyfrowej platformie 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy od czasu jej 

uruchomienia do 20 lutego 2022 r. 

W analizowanym okresie w ramach wszystkich 

10 tematów na platformie zamieszczone zostały 

43 734 wpisy: 16 274 pomysły, 21 264 komentarze 

i 6 196 wydarzeń. 

Choć nowych wpisów było dość dużo, w większości 

konsolidowały one wcześniejsze zagadnienia 

i podzagadnienia. Spowodowały jednak w przypadku 

kilku tematów nieznaczną zmianę hierarchii 

zagadnień w zależności od tego, jak często 

zagadnienia te były poruszane. 

W kilku przypadkach zidentyfikowano nowe 

zagadnienia. Odnotowano na przykład nowe 

zagadnienia w ramach tematu „Edukacja, kultura, 

młodzież i sport”, gdzie w ciągu ostatniego okresu 

nowe wpisy doprowadziły do wzmocnienia 

i poszerzenia wcześniej odnotowanych podzagadnień 

i przekształcenia ich w samodzielne zagadnienia. 

Chodzi o następujące zagadnienia: niepewność 

zatrudnienia i bezrobocie osób młodych, zawody 

kreatywne i akademickie, dostęp do szkolnictwa 

wyższego i kultury oraz inkluzywność w sporcie. To 

samo dotyczy tematu „Zdrowie”, gdzie 

podzagadnienia odnoszące się do opieki 

okołonowotworowej i pracowników służby zdrowia 

zyskały na znaczeniu i przekształciły się 

w samodzielne zagadnienia. 

Streszczenie  
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Zmiana klimatu 

i środowisko 

Autorzy wpisów są zaniepokojeni zmianą klimatu i jej 
skutkami oraz innymi licznymi wyzwaniami 
środowiskowymi. Najczęściej poruszane zagadnienia 
dotyczą emisji oraz energii odnawialnej. Autorzy 
zasadniczo chcą szybszej transformacji ekologicznej, 
obejmującej pilne i konkretne środki ze strony UE 
i rządów. Proponują np. promowanie bardziej 
ekologicznej produkcji energii i bardziej ekologicznego 
transportu, zmianę zwyczajów konsumpcyjnych, 
bardziej zrównoważone rolnictwo, promowanie 
bioróżnorodności i przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom. Autorzy podkreślają, że 
potrzebna jest edukacja i komunikacja na szczeblu UE 
i proponują inicjatywy w tym względzie. Niektórzy 
autorzy wpisów poruszali kwestię sprawiedliwości 
społecznej w kontekście polityki klimatycznej. 
Zgłaszane pomysły można pogrupować według 
następujących zagadnień: 

‒ Autorzy wpisów apelują do rządów i UE 

przede wszystkim o pilne działania w ramach 

silniejszej europejskiej polityki środowiskowej 

na rzecz walki ze zmianą klimatu. 

Przedstawiają szereg sugestii dotyczących 

rozwiązania problemu emisji oraz omawiają 

najlepsze praktyki i sposoby przyspieszenia 

transformacji ekologicznej i wdrożenia 

zielonego ładu na szczeblu lokalnym 

i regionalnym; 

‒ W ramach zagadnienia „Energia” autorzy 

zdecydowanie opowiadają się za większym 

użyciem energii odnawialnej i większą 

dywersyfikacją energetyczną poprzez 

badania i innowacje z wykorzystaniem 

alternatywnych źródeł energii, zarówno 

w przypadku gospodarstw domowych, jak 

i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Niektórzy jednak zwracali uwagę na problem 

akceptacji społecznej. Toczy się też burzliwa 

debata na temat energii jądrowej; 

‒ Użytkownicy chcą środków zachęcających do 

rozwijania i stosowania alternatywnych, 

przyjaznych środowisku środków transportu. 

Sugerują, by zachęcać do korzystania 

z transportu publicznego, i apelują 

o zwiększenie badań i inwestycji w dziedzinie 

alternatywnych rozwiązań transportowych; 

‒ W ramach zagadnienia „Konsumpcja” autorzy 

apelują o bardziej zdecydowane środki 

względem odpadów i marnotrawienia 

żywności oraz na rzecz promowania 

recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym 

– zarówno w stosunku do producentów, jak 

i do konsumentów. Domagają się też środków 

promujących bardziej zrównoważoną 

konsumpcję w różnych sektorach: od 

turystyki, poprzez branżę odzieżową, po 

produkcję urządzeń elektronicznych. Autorzy 

wyrażają również zaniepokojenie skutkami 

środowiskowymi transformacji cyfrowej, np. 

rozwoju kryptowalut; 

‒ Jeżeli chodzi o promowanie bioróżnorodności 

i dobrostan zwierząt, pojawiły się apele 

o ponowne zalesianie, powstrzymanie 

wylesiania, ochronę gatunków zagrożonych 

oraz rozwój obiektów badawczych 

związanych z bioróżnorodnością; 

‒ W ramach zagadnienia „Rolnictwo” jednym 

z istotnych podzagadnień jest apel 

o wyeliminowanie użycia pestycydów oraz 

ogólnie o przyjęcie przyjaźniejszych 

środowisku praktyk rolniczych. Inne środki 

związane ze środowiskiem obejmują 

promowanie lokalnego rolnictwa, 

bioróżnorodności, diet wegetariańskich 

i wegańskich oraz uczciwych cen dla 

rolników; 

‒ Sposoby i środki zwalczania zanieczyszczeń 

uznawanych za jedno ze źródeł presji na 

środowisko. Proponowane są rozwiązania 

mające na celu walkę z zanieczyszczeniem 

wody, zanieczyszczającym stosowaniem 

plastiku – w tym apele o zakazanie tworzyw 

sztucznych jednorazowego użytku – a także 

z zanieczyszczeniem świetlnym; 

‒ Powstrzymanie dotacji szkodliwych dla 

środowiska, takich jak dotacje na paliwa 

kopalne lub szkodliwe połowy, oraz 

propozycje środków podatkowych mających 

skłonić do zmiany zachowań i promowania 

zrównoważonej konsumpcji, np. podatku 

zrównoważonościowego; 

‒ Autorzy chcą więcej działań na rzecz zmiany 

zachowań i postaw poprzez intensywniejsze 

kampanie uwrażliwiające, edukację 

i komunikację; 

‒ Specjalnym zagadnieniem jest 

mieszkalnictwo i budownictwo: pomysły 

dotyczą zrównoważonego mieszkalnictwa, 

materiałów budowlanych przyjaznych 

środowisku i „nowego europejskiego 

Bauhausu”; 
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‒ W ramach tematu „Transformacja cyfrowa” 

autorzy poruszają kwestię związków między 

cyfryzacją a zmianą klimatu. 

 

Zdrowie 

Temat „Zdrowie” obejmuje liczne zagadnienia. 

Najczęściej – pod wpływem doświadczenia COVID-

19 i jego skutków – autorzy apelują o równy dostęp do 

wysokiej jakości opieki zdrowotnej w całej UE 

i zgłaszają pomysł ściślejszej współpracy między 

państwami członkowskimi, większej harmonizacji 

i integracji, np. poprzez ogólnounijne standardy 

jakości opieki. Autorzy apelują o zwiększenie badań 

i inwestycji w dziedzinie medycyny i przedstawiają 

różnorodne pomysły na ogólną poprawę zdrowia 

publicznego. Główne zagadnienia: 

‒ Środki zapewniające wszystkim dostęp do 

niedrogiej, dobrej jakościowo opieki 

zdrowotnej. Wyraźnie wspomina się 

o zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej 

w zakresie zdrowia psychicznego. Wśród 

sugestii jest m.in. przystępny cenowo 

europejski system ubezpieczenia 

zdrowotnego; 

‒ Większa współpraca i integracja, wzmocniony 

unijny system opieki zdrowotnej lub nawet 

szersze kompetencje UE w sprawach zdrowia 

publicznego; 

‒ Zintegrowane strategie wobec wspólnych 

unijnych wyzwań zdrowotnych, takich jak 

nowotwory, zdrowie psychiczne, 

zapobieganie samobójstwom, choroby 

rzadkie itp.; 

‒ Zasoby i środki promujące kompetencje 

zdrowotne, zdrowy tryb życia i zdrowe 

odżywianie, w tym zasoby 

i środki w dziedzinie zdrowia psychicznego, 

oraz różnorodne sposoby zniechęcania do 

konsumpcji niezdrowych wyrobów, takich jak 

tytoń. Użytkownicy apelują do UE o większe 

inwestycje w szereg środków profilaktycznych 

związanych ze zdrowiem; 

‒ Zapotrzebowanie na koordynowane przez UE 

innowacje i inwestycje w dziedzinie badań 

nad zdrowiem, w szczególności w związku ze 

starzeniem się unijnego społeczeństwa; 

‒ W ramach zagadnienia „Podejścia do 

medycyny” omawiane pomysły to m.in. opieka 

paliatywna i terminalna, uwzględnienie 

naturalnych środków leczniczych czy bardziej 

holistyczne podejścia do medycyny; 

‒ Możliwości i zagrożenia zdrowotne związane 

z rosnącą w ostatnich dekadach cyfryzacją; 

wśród możliwości wymienia się integrację 

europejskich systemów e-zdrowia, a wśród 

zagrożeń – niebezpieczeństwo uzależnienia 

cyfrowego; 

‒ Ocena skutków COVID-19, w tym ocena 

reakcji takich jak certyfikat covid, potrzeba 

dowartościowania pracy pracowników służby 

zdrowia oraz wnioski na potrzeby 

przygotowań do przyszłych pandemii i ich 

zwalczania; 

‒ Rzadziej pojawiające się zagadnienia 

odnoszą się do środków dotyczących zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego, takich jak 

walka z ubóstwem menstruacyjnym, edukacja 

seksualna i prawo do aborcji, a także opieki 

okołonowotworowej, zwłaszcza w kontekście 

profilaktyki, wczesnej diagnostyki i łączenia 

zasobów w całej UE. 

 

Silniejsza 

gospodarka, 

sprawiedliwość 

społeczna, zatrudnienie 

W ramach tytułowego tematu często wskazywano, że 

ważne jest, by Europa stała się bardziej inkluzywna 

i sprawiedliwsza społecznie, zwłaszcza w świetle 

pandemii COVID-19. We wpisach znalazły się też 

różnorodne sugestie stymulowania wzrostu 

gospodarczego w UE, np. poprzez badania 

i innowacje, dalsze wzmacnianie jednolitego rynku 

oraz różnorodne środki mające na celu wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw i branż 

strategicznych. Dodatkowo autorzy wpisów uważają, 

że dobrostan różnych grup, zwłaszcza znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji, ma kluczowe znaczenie 

dla pomyślnego funkcjonowania UE i jej dalszego 
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rozwoju. Najważniejsze zagadnienia w ramach tego 

tematu to: 

‒ Sugestie dotyczące budowania bardziej 

inkluzywnej i sprawiedliwszej społecznie 

Europy, zgodnie z „Europejskim filarem praw 

socjalnych”, np. środków ochrony socjalnej, 

eliminacji luki płacowej, środków redukcji 

ubóstwa, równości płci, zapewnienia praw 

osób z niepełnosprawnościami, kwestii praw 

i reprezentacji osób LGBTIQ. Wśród 

konkretnych pomysłów autorzy wpisów 

wymieniają jednolite podejście UE do 

zabezpieczenia społecznego, wprowadzenie 

parytetów płci we władzach spółek oraz 

indeks równości społecznej; 

‒ Odbudowa gospodarcza, w tym obawy 

związane z rosnącym długiem publicznym 

w UE, dyskusje o roli Europejskiego Banku 

Centralnego, apele o przegląd paktu 

stabilności i wzrostu oraz o rozszerzenie 

Instrumentu na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności, a także 

różnorodne sugestie dotyczące wspierania 

lokalnej produkcji i konsumpcji z myślą 

o wzmocnieniu rynku wewnętrznego i unijnej 

gospodarki; 

‒ Stymulowanie tworzenia miejsc pracy 

poprzez inwestycje w innowacje, edukację, 

cyfryzację, badania i rozwój, ale także 

ustanowienie zielonej gospodarki. 

Szczególną uwagę zwraca się na wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw jako 

innowatorów; 

‒ Autorzy wpisów uważają, że dla osiągnięcia 

sprawiedliwości społecznej ważne są środki 

zabezpieczenia społecznego. Bezwarunkowy 

dochód podstawowy jest najczęściej 

zgłaszanym pomysłem. Podobnie poruszane 

jest zagadnienie skoordynowanych polityk 

i świadczeń emerytalnych w państwach 

członkowskich UE oraz innych interwencji 

mających ograniczyć ubóstwo w UE. 

Postuluje się, by wziąć pod uwagę przemiany 

demograficzne w UE w ogólniejszym ujęciu. 

Pojawiły się także (również w ramach innych 

tematów) apele o wspólną unijną cyfrową 

kartę ubezpieczenia społecznego oraz 

o możliwość przenoszenia praw socjalnych 

przez mobilnych Europejczyków; 

‒ Różnorodne formy opodatkowania służące 

sprawiedliwej i inkluzywnej gospodarce, takie 

jak środki podatkowe zapewniające uczciwą 

konkurencję między firmami, podatki 

środowiskowe oraz ogólnounijny podatek 

minimalny mający przeciwdziałać rajom 

podatkowym; 

‒ Autorzy wpisów rozważają również wspólną 

politykę podatkową, w tym europejską 

reformę fiskalną służącą zacieśnianiu 

przyszłej jedności Europy, m.in. więcej 

unijnych zasobów własnych lub budżet 

niezależny od państw członkowskich, oraz 

przedstawiają sugestie bardziej 

wzmacniające jednolity rynek; 

‒ Propozycje poprawy warunków pracy, takie 

jak elastyczna praca oraz prawo do bycia 

offline, a także konkretne środki bardziej 

ułatwiające mobilność zawodową w UE. 

Poruszana była zwłaszcza kwestia 

bezrobocia osób młodych i zgłoszonych 

zostało kilka sugestii wspierania osób 

młodych we wchodzeniu na rynek pracy; 

‒ Niektóre pomysły kwestionują obecny model 

gospodarczy i przemawiają za bardziej 

inkluzywnym i sprawiedliwym europejskim 

modelem socjalnym; rozważany jest np. 

model gospodarczy wykraczający poza PKB. 

UE w 

świecie 

W ramach tytułowego tematu poruszonych zostało 

szereg zagadnień związanych z polityką zagraniczną. 

Najczęściej powtarzano apele o silniejszą obecność 

UE na globalnej arenie politycznej, zgodną z jej 

podstawowymi wartościami. Autorzy wpisów zgłaszali 

kwestię autonomii strategicznej i często byli zdania, że 

UE powinna w bardziej zdecydowany sposób 

korzystać zarówno z miękkiej, jak i z twardej siły, choć 

niektórzy mieli w tej kwestii wątpliwości. Główne 

zagadnienia to: 

‒ Wpisy na temat ogólnych celów unijnej polityki 

zagranicznej, w tym apele o wspólną unijną 

politykę zagraniczną broniącą praw człowieka 

i wartości demokratycznych na całym świecie; 

‒ Opracowanie sposobów i mechanizmów 

wzmacniania wizerunku UE i dbania, by była 

traktowana poważnie na globalnej scenie 
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politycznej, w tym znacząca dyskusja 

o wspólnej polityce obronnej pozwalającej na 

interwencje, ale też na odgrywanie roli 

odstraszającej i prezentowanie siły 

geopolitycznej względem innych podmiotów 

globalnych; 

‒ Utworzenie unijnej armii i związane z tym 

scentralizowane instytucje obronne lub 

wojskowe; 

‒ Zastanowienie się nad zasadą 

jednomyślności w decyzjach z zakresu 

polityki zagranicznej i udzielenie większych 

uprawnień Parlamentowi Europejskiemu; 

‒ Działania na rzecz większej widoczności UE, 

w tym pomysły dotyczące unijnej 

reprezentacji dyplomatycznej, np. pojedyncze 

miejsce UE w Radzie Bezpieczeństwa ONZ; 

‒ Korzystanie z miękkiej siły na rzecz 

multilateralizmu poprzez wzmocnienie polityk 

handlowych; 

‒ Dalsze rozszerzenie, zwłaszcza o kraje 

Bałkanów Zachodnich; 

‒ Sprzyjanie strategicznej autonomii UE 

i większa koncentracja na pierwotnej funkcji 

UE, czyli wspólnym rynku gospodarczym; 

‒ Bardziej asertywna postawa wobec Chin, 

zwłaszcza przyjęcie strategii UE w dziedzinie 

inwestycji zagranicznych. 

 

Wartości i prawa, 

praworządność, 

bezpieczeństwo 

Autorzy wpisów przedstawiają pomysły dotyczące 

równości oraz różnorodnych praw i wolności 

i przywołują pojęcie wartości europejskich jako zasady 

przewodniej kształtowania przez UE polityki. 

Ponieważ jedną z kluczowych wartości UE jest 

równość, istnieje silne poparcie dla głębszych działań 

na rzecz inkluzywnego społeczeństwa; autorzy 

wpisów apelują zwłaszcza o większą równość płci, 

uznanie praw osób LGBTIQ oraz integrację 

mniejszości etnicznych i osób 

z niepełnosprawnościami. Innym powracającym 

pomysłem w ramach tytułowego tematu jest potrzeba 

podtrzymywania i obrony praworządności. Główne 

zagadnienia i pomysły: 

‒ Dyskusje dotyczyły ogólnego dbania o prawa 

człowieka i sposobów uczynienia ich 

egzekwowalnymi oraz różnorodnych praw 

i wolności. W ramach tego tematu często 

wspomina się o prawach obywatelskich 

i politycznych, w tym najczęściej o prawie do 

prywatności oraz o wolności słowa, a także 

o ich ograniczeniach (dezinformacja, mowa 

nienawiści). Pojawia się kwestia praw 

ekonomicznych i socjalnych, podobnie jak 

w ramach tematu „Silniejsza gospodarka”; 

‒ Mowa jest także o walce z dyskryminacją oraz 

o sposobach i środkach budowania 

równiejszych i bardziej inkluzywnych 

społeczeństw, zwłaszcza dla osób 

z niepełnosprawnościami, osób starszych 

oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Duża liczba pomysłów dotyczy dążenia do 

równości płci, np. zapewnienia równości płac, 

oraz większej ochrony praw i wolności osób 

LGBTIQ; 

‒ Szereg konkretnych sugestii odnosi się do 

lepszej ochrony praworządności w UE; wśród 

propozycji wymienia się mechanizm 

przeglądu czy wprowadzenie strategii kar 

wobec krajów naruszających praworządność, 

np. obniżenia dotacji czy odebrania prawa 

głosu w Radzie. Niektórzy autorzy wpisów są 

jednak krytyczni, gdyż postrzegają to jako 

ingerowanie przez UE w wewnętrzne sprawy 

państw członkowskich; 

‒ Część wpisów skupiła się na unijnych 

wartościach, takich jak prawa człowieka, 

wolność, równość, demokracja, 

praworządność, pluralizm, solidarność, 

równość płci; według autorów Unia powinna 

się nimi kierować w polityce wewnętrznej 

i w kontaktach zagranicznych, a nawet 

zapisać je w unijnej konstytucji; 

‒ Wspominano także o roli wartości 

chrześcijańskich: część autorów zaznaczała, 

że nie należy lekceważyć bardziej 

konserwatywnych głosów i postaw w UE; 

‒ W ramach tematu „UE w świecie” 

i zagadnienia bezpieczeństwa niektórzy 

użytkownicy wspominali o pomyśle 

utworzenia unijnej armii i o potrzebie 

ściślejszej współpracy między krajami 

europejskimi w kwestiach bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 
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‒ Pojawiły się apele o surowsze 

regulacje zwiększające przejrzystość 

lobbingu i przeciwdziałające korupcji. 

Transformacja 
cyfrowa 

Autorzy wpisów generalnie zwracają uwagę, że należy 

ułatwiać transformację cyfrową w wielu dziedzinach, 

m.in. w administracji, gospodarce i opiece zdrowotnej, 

i że należy w nią inwestować. Wskazują jednak 

również na szereg wyzwań z tym związanych, takich 

jak aspekty etyczne, rosnąca luka cyfrowa, 

niedociągnięcia w ogólnym rozporządzeniu 

o ochronie danych osobowych (RODO) 

i cyberzagrożenia. Najczęściej wspomina się 

o potrzebie inwestowania w edukację cyfrową 

i rozwijania umiejętności w tej dziedzinie oraz 

o inwestowaniu w innowacje cyfrowe i o Europie 

suwerennej cyfrowo. Główne zagadnienia: 

‒ Dbanie, by obywatele UE posiadali 

umiejętności cyfrowe niezbędne w coraz 

bardziej cyfrowym świecie, oraz cyfryzacja 

systemu edukacji; 

‒ Sposoby i środki wspierania innowacji 

cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, 

oraz zwiększenie suwerenności cyfrowej. 

Obejmuje to różnorodne zagadnienia, takie 

jak zachęty do korzystania z otwartego 

oprogramowania, zrównoważona produkcja, 

media i platformy społecznościowe 

spełniające normy UE w zakresie 

prywatności, oraz w szerszym ujęciu – 

budowanie europejskiego ekosystemu 

cyfrowego, który byłby konkurencyjny 

i otwarty na świat, ale zarazem zapewniał 

bezpieczeństwo i poszanowanie prywatności; 

‒ Kilka narzędzi na potrzeby obywatelstwa 

cyfrowego i cyfrowej integracji UE, w tym 

sugestie dotyczące portali cyfrowych, 

ogólnoeuropejskiej identyfikacji za pomocą 

identyfikatora cyfrowego czy 

ogólnoeuropejskiej metody 

uwierzytelniania w celu dostępu do danych 

osobowych lub usług publicznych; 

‒ Użytkowników niepokoi zagadnienie 

prywatności i bezpieczeństwa danych: 

zgłaszają takie pomysły jak scentralizowane 

przechowywanie wrażliwych danych 

osobowych, zapewnienie bezpiecznych sieci 

publicznych z otwartym oprogramowaniem 

lub technologią blockchain, prace 

ustawodawcze mające zapewnić ochronę 

prywatności danych oraz scentralizowane 

podejście do ochrony UE przed 

cyberterroryzmem; 

‒ Prace nad włączeniem cyfrowym, w tym 

środki gwarantujące niedrogi i inkluzywny 

dostęp do przestrzeni cyfrowej oraz 

wspieranie umiejętności cyfrowych ludności 

o różnych profilach, a także zapewnienie 

geograficznej dostępności cyfrowej, w tym na 

obszarach wiejskich; 

‒ Trwałe środki transformacji cyfrowej, w tym 

cyfryzacja prowadząca do zmniejszenia 

zanieczyszczenia, i apele m.in. o trwały 

sprzęt cyfrowy, nadający się do naprawy; 

‒ Cyfryzacja gospodarki, w tym środki 

dotyczące kryptowaluty, oraz apel o cyfrowe 

euro; 

‒ Inwestowanie w edukację cyfrową i cyfrowy 

dobrostan w celu promowania zdrowego 

i świadomego korzystania z technologii. 

 

Demokracja 
europejska 

Pomysły zgłoszone w ramach tytułowego tematu 

obejmują szeroki zakres kwestii. Najczęściej 

poruszane zagadnienia dotyczą wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, przygotowania instytucji 

europejskich na przyszłość poprzez ich 

restrukturyzację oraz „federalizacji”. Szeroko 

omawiana jest potrzeba zwiększenia zaangażowania 

obywateli, tak by pomagali w kształtowaniu polityki. Za 

kluczowe uważa się zwiększenie wiedzy na temat 

spraw UE i budowanie wspólnej europejskiej 

tożsamości. Podobnie jak w przypadku innych 

tematów autorzy wpisów często podkreślają, że 

należy chronić demokrację i stać na straży 

praworządności w UE. Najważniejsze zagadnienia: 

‒ Jeśli chodzi o reprezentację, zmiany 

w sposobie przeprowadzania wyborów do 

Parlamentu Europejskiego jako droga do 

większego zaangażowania 

obywateli w unijne procesy decyzyjne, w tym 

propozycje transnarodowych list i kampanii 

wyborczych; proponuje się też bezpośredni 

wybór „prezydenta UE”; 
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‒ Wysoko plasuje się pomysł federalizacji. 

Dotyczące go wpisy są różnorodne: od apeli 

o podjęcie działań na rzecz unii federacyjnej 

w konkretnych obszarach po ustanowienie 

konstytucji europejskiej. Z drugiej strony 

niektórzy użytkownicy są sceptyczni lub 

apelują o decentralizację, z większymi 

uprawnieniami dla państw członkowskich; 

‒ Wśród sugestii są środki, dzięki którym 

konsultacje z obywatelami i ich 

zaangażowanie miałyby się stać strukturalną 

częścią zarządzania UE, co pozwoliłoby 

budować wśród obywateli poczucie 

odpowiedzialności za podejmowanie 

decyzji w UE. Propozycje dotyczą 

instytucjonalizacji zgromadzeń 

obywatelskich, tworzenia platform 

internetowych czy organizowania 

ogólnounijnych referendów; 

‒ Proponuje się reformy instytucjonalne mające 

zwiększyć skuteczność i przejrzystość 

instytucji UE oraz zbliżyć je do obywateli. 

Wpisy najczęściej sugerują stosowanie 

w Radzie głosowania większością 

kwalifikowaną zamiast jednomyślności 

(zwłaszcza w kwestii ochrony unijnych 

wartości) oraz ogólnie rozszerzenie roli 

Parlamentu Europejskiego; 

‒ Mechanizmy i środki służące lepszemu 

angażowaniu obywateli UE i dbaniu, by byli 

lepiej skomunikowani i lepiej informowani 

o UE i jej instytucjach i decyzjach. Wśród 

sugestii pojawiają się: lepsza komunikacja, 

zmniejszanie dystansu między posłami do 

Parlamentu Europejskiego a ich okręgami, 

wspólne unijne platformy medialne oraz 

wspieranie ducha europejskiego; ta ostatnia 

sugestia została również 

odnotowana w ramach tematu „Edukacja, 

kultura, młodzież i sport”; 

‒ Mechanizmy i sposoby ochrony wartości 

demokratycznych w kontekście lobbingu 

i korupcji oraz środki wobec rządów 

naruszających zasady demokracji. Obecna 

jest również kwestia walki z dezinformacją, 

poruszana także w ramach innych tematów. 

Migracja 

Choć we wpisach na tytułowy temat konsekwentnie 

pojawia się apel o wspólne unijne podejście do 

migracji, zawierają one w większym stopniu niż 

pozostałe tematy diametralnie różne opinie. Z jednej 

strony część interakcji obejmuje apel o większą 

solidarność i lepsze procedury integracyjne, z drugiej 

zaś inne wpisy dopominają się o szersze działania 

kontrolujące i zmniejszające migrację. Stanowisko 

pośrednie zajmuje grupa autorów, którzy chcieliby 

zachęcać do mobilności międzynarodowej, ale tylko 

między demokracjami rozwiniętymi gospodarczo. 

Najczęściej powracające zagadnienia to wspólna 

unijna polityka migracyjna, respektowanie praw 

człowieka w dziedzinie migracji, wspieranie integracji 

migrantów na różne sposoby, ale też pomysły 

surowszych kontroli granicznych i zarządzania 

migracją. Pomysły można streścić w następujący 

sposób: 

‒ Apele o wspólną politykę migracyjną, np. 

unijną politykę migracji zarobkowej, unijną 

politykę selektywnej migracji lub system 

punktowy; 

‒ Apele o politykę migracyjną respektującą 

prawa człowieka, w tym lepszą infrastrukturę 

recepcyjną, bezpieczniejsze szlaki 

migracyjne, a także bardziej humanitarne 

procedury azylowe i powrotowe; 

‒ Konkretne środki i sposoby ograniczania 

migracji lub różne formy kontrolowanej 

migracji, w tym surowsze kontrole graniczne 

i surowsza repatriacja; 

‒ Sposoby i środki ułatwiania i wspierania 

integracji migrantów i stałych rezydentów UE. 

Proponuje się m.in. naukę języków 

i wolontariat dla migrantów oraz kampanie 

informacyjne uwrażliwiające obywateli UE, tak 

by walczyć z rasizmem; 

‒ Sprzeciw wobec migracji w jakiejkolwiek 

formie, łączący ją z terroryzmem, 

zagrożeniem dla unijnej tożsamości 

kulturowej lub z bronią polityczną; 

‒ Lepiej zorganizowane i skoordynowane 

działania w zakresie kontroli granicznej: 

większe wsparcie dla Fronteksu i większa 

solidarność wśród państw członkowskich; 

‒ Potrzeba przeciwdziałania pierwotnym 

przyczynom migracji w krajach pochodzenia, 

np. szersze polityki rozwojowe i równe 

stosunki handlowe. W dyskusjach pojawia się 

również kwestia przeciwdziałania migracji 

klimatycznej. 
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Edukacja, kultura, 
młodzież i sport 

Zakres tytułowego tematu jest szeroki, dlatego 

obejmuje wiele zagadnień. Choć liczne pomysły na 

platformie odwołują się do młodzieży, najsilniejszy 

nacisk w ramach tego tematu pada na edukację 

i kulturę. Podobnie jak w innych miejscach na 

platformie wiele zgłoszonych zagadnień wiąże się 

z powtarzającymi się postulatami dotyczącymi 

wspólnej unijnej tożsamości, w tym wpisy na temat 

m.in. kontaktów, ekspozycji i mobilności. Wiele 

z zagadnień ma charakter przekrojowy i pojawia się 

na platformie również w ramach innych tematów: 

‒ Sposoby i środki sprzyjające kształtowaniu 

tożsamości europejskiej i poczuciu 

obywatelstwa europejskiego, w tym kluczowa 

rola mediów i europejskiego dziennikarstwa 

oraz europejskich 

produkcji w rozpowszechnianiu europejskich 

wartości i europejskiej kultury; 

‒ Za sprzyjające wspólnej europejskiej 

tożsamości i jej uznawaniu postrzega się też 

powszechniejszą naukę języków obcych lub 

obowiązkowe lekcje w szkołach o instytucjach 

UE i historii europejskiej. Liczne sugestie 

zgłaszane na platformie w ramach różnych 

tematów dotyczą jednego wspólnego języka; 

językiem tym miałyby być np. esperanto albo 

angielski. Szczególnie powszechny jest 

postulat uznania języka esperanto 

pojawiający w ramach różnych tematów, 

w tym w części „Inne pomysły”; 

‒ Sugestie sprzyjania mobilności wewnątrz UE, 

zwłaszcza w ramach edukacji, w tym m.in. 

rozszerzenie stypendiów Erasmus; 

‒ Kilka pomysłów dotyczyło dostosowania 

edukacji do przyszłych wyzwań; pojawiły się 

m.in. apele o cyfryzację, promowanie 

umiejętności miękkich obok 

umiejętności w dziedzinie nauk 

przyrodniczych, technologii, inżynierii 

i matematyki lub ogólnie umiejętności 

międzykulturowych; 

‒ Pomysły zgłaszane w ramach tytułowego 

tematu dotyczyły konkretnych działań 

związanych z młodzieżą i bezrobociem osób 

młodych, niepewnością zatrudnienia, 

potrzebami edukacyjnymi i szkoleniowymi lub 

konkretnym wsparciem na rzecz zatrudnienia 

młodych ludzi; 

‒ Zapewnienie równego dostępu do edukacji, 

zwłaszcza szkolnictwa wyższego; wspieranie 

w tym względzie przede wszystkim 

mieszkańców wsi, byłych więźniów, 

mniejszości etnicznych i osób 

z niepełnosprawnościami; 

‒ Potrzeba wspierania i ochrony branży kultury 

i branży kreatywnej za pomocą ram 

prawnych; 

‒ Sposoby i środki wsparcia pracowników 

akademickich i naukowców; 

‒ Mniej liczne pomysły dotyczą sportu w UE 

i sposobów zwiększania 

inkluzywności w sporcie. 
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Przegląd aktywności 
na platformie 

Od czasu jej uruchomienia 19 kwietnia 2021 r. do 

20 lutego 2022 r. na wielojęzycznej platformie 

cyfrowej zamieszczono łącznie 43 734 wpisy 

(pomysły, komentarze i wydarzenia). Podział wygląda 

następująco: 

‒ pomysły: 16 274 

‒ komentarze: 21 264 

‒ wydarzenia: 6 196 (z udziałem 

550 061 osób). 

Wykres trendu (zob. rys. Rys. 1) zawiera trzy punkty 

szczytowe pod względem liczby zamieszczanych 

pomysłów i komentarzy. Pierwszy zbiega się 

z momentem uruchomienia platformy, drugi – z Dniem 

Europy (9 maja), czyli inauguracją 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a trzeci jest 

widoczny w ostatnim tygodniu przed 20 lutego – 

terminem, po którym umieszczane wpisy nie mogły 

być uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. 

1. Przegląd wpisów na 

platformie  
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Rys. 1 – Oś czasu: dzienna liczba zamieszczanych pomysłów i komentarzy (19/04/2021 – 20/02/2022) 
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Przed dokonaniem wpisu na platformie należy podać 

informacje o kraju zamieszkania, wykształceniu, 

wieku, płci i zatrudnieniu. Dane te są przetwarzane 

anonimowo. Podanie tych informacji nie jest 

obowiązkowe, dlatego obraz uzyskany na ich 

podstawie jest niepełny. Dane te przedstawiono 

poniżej. Na przykład w przypadku 26,9% wpisów brak 

jest informacji o kraju zamieszkania autora. 

Wpisy pochodzą z wszystkich państw UE, co widać na 

rys. 2 przedstawiającym łączną liczbę wpisów 

z każdego kraju. Odnotowano też wpisy z państw 

nienależących do UE – stanowią one 1,2% wpisów. 

 

Rys. 2 – Liczba wpisów w podziale na kraje 
(19/04/2021 – 20/02/2022) 

Aby bardziej szczegółowo zobrazować liczbę wpisów 
proporcjonalnie do liczby ludności, na poniższym 
rysunku przestawiono liczbę wpisów z danego kraju 
w przeliczeniu na milion mieszkańców. 

Rys. 3 – Liczba wpisów na milion mieszkańców 

w podziale na kraje (19/04/2021 – 20/02/2022) 
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Przegląd wydarzeń 

 

W miarę postępów konferencji rośnie liczba 

organizowanych wydarzeń. Dzięki nim coraz więcej 

osób może się włączać w to oddolne działanie 

demokratyczne. Od czasu uruchomienia platformy 

cyfrowej do 20 lutego 2022 r. zostało na niej 

zarejestrowanych ogółem 6 196 wydarzeń. W myśl 

Karty konferencji (dostępna tutaj) podczas organizacji 

wydarzeń należy na pierwszym miejscu stawiać 

obywateli, wydarzenia zaś muszą być inkluzywne, 

dostępne dla wszystkich oraz muszą zapewniać 

różnorodność w debatach. Dla organizatorów 

wydarzeń przygotowane zostały przewodniki 

(dostępne tutaj). Aby wydarzenie faktycznie wniosło 

wkład w konferencję, na platformie cyfrowej należy 

umieścić sprawozdanie ze szczegółowymi wnioskami 

i konkretnymi pomysłami (zob. przewodniki). 

Sprawozdania te wraz z opisem wydarzenia 

i stosownymi pomysłami są uwzględniane w ogólnej 

analizie wpisów na platformie. 

Wydarzenia związane z konferencją są organizowane 

w różnych formatach, jeżeli chodzi o typ wydarzenia, 

jego skalę, profil uczestników lub organizatorów oraz 

zakres tematyczny. Niniejsza część przedstawia 

różnorodne typy wydarzeń, a ich treść omówiono pod 

stosownymi tematami platformy. 

Wydarzenia odbywają się online, fizycznie lub w trybie 

hybrydowym. Często mają formę debat lub 

warsztatów, tak jak szereg rozmów o przyszłości 

zorganizowanych w Hiszpanii, obejmujących m.in. 

warsztaty dla obywateli w sprawie dochodu 

podstawowego (zob. wydarzenie) lub 

przeprowadzone w małej miejscowości we Flandrii 

warsztaty dla obywateli na temat praktyk związanych 

z koncepcją zrównoważonego miasta (zob. 

wydarzenie). Niektóre wydarzenia przybierają bardziej 

klasyczną formę prezentacji, po której następuje sesja 

pytań i odpowiedzi, inne mają formę bardziej 

interaktywną. Część wydarzeń zarejestrowanych na 

platformie jest elementem bardziej długofalowych 

projektów konsultacyjnych, np. projekt „Decide 

Europe”: symulacja obrad ustawodawczych na 

szczeblu UE dla uczniów szkół średnich w Czechach 

i na Słowacji (zob. wydarzenie). Zdarzają się też 

nowatorskie formy, takie jak warsztaty, podczas 

których uczestnicy mogli formułować 

zalecenia w trakcie odgrywania ról (zob. wydarzenie), 

hakaton zorganizowany na Łotwie, podczas którego 

uczestnicy konkurowali ze sobą w zespołach, starając 

się stworzyć innowacyjne i zrównoważone 

rozwiązania (zob. wydarzenie), lub zorganizowane 

w Hiszpanii rozmowy na spacerze o zmianie klimatu 

(zob. wydarzenie). 

Jeżeli chodzi o uczestnictwo, niektóre wydarzenia są 

organizowane w celu uwzględnienia wkładu 

konkretnych kategorii uczestników, np. kobiet (zob. 

przykład wydarzenia), młodzieży (zob. przykład 

wydarzenia) lub osób z niepełnosprawnościami (zob. 

wydarzenie). Część wydarzeń jest organizowana na 

szczeblu społeczności lokalnej, np. wydarzenie 

partycypacyjne z udziałem mieszkańców określonego 

miasta lub regionu, tak jak w przypadku regionu 

Jönköping (zob. wydarzenie), lub z udziałem 

mieszkańców regionu transgranicznego, którzy 

omawiają wspólne wyzwanie, takie jak 

przystosowanie się do zmiany klimatu mającej wpływ 

na obszar na granicy hiszpańsko-portugalskiej (zob. 

wydarzenie). 

Jeżeli chodzi o tematy, niektóre wydarzenia dotyczą 

procesu konferencji lub szerzej – przyszłości Europy, 

np. wydarzenie w Niemczech będące ogólnym 

wprowadzeniem do konferencji (wydarzenie) lub 

wydarzenie na Łotwie łączące rozmowy z seniorami 

na tematy unijne z nauką umiejętności cyfrowych 

(wydarzenie). Inne wydarzenia koncentrują się na 

konkretnych tematach, np. wydarzenie dotyczące 

miast wspierających demokrację (zob. wydarzenie) 

czy wydarzenie na temat migracji organizowane przez 

uniwersytet w Kopenhadze (zob. wydarzenie). 

Wydarzenia przygotowywane są przez różnych 

organizatorów: oprócz obywateli UE, świata 

akademickiego, organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w Konferencję w sprawie przyszłości 

Europy włączają się organy krajowe, regionalne 

i lokalne oraz instytucje UE. Niektóre państwa 

członkowskie organizują krajowe panele 

obywatelskie, inne przeprowadzają lub wspierają 

różnorodne konsultacje innego typu. Wydarzenia są 

także organizowane przez przedstawicielstwa Komisji 

Europejskiej w państwach członkowskich, biura 

kontaktowe Parlamentu Europejskiego, Komitet 

Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny.  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pl
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=pl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7228/Step-by-step_guide_for_event_organisers_PL.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602?locale=pl
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Kto uczestniczy 
w debacie? 

Na podstawie profilu autorów wpisów, którzy podali 

informacje o kraju zamieszkania (73%), w tym o kraju 

trzecim, można wysnuć wnioski przedstawione 

poniżej. 

Niemal połowa autorów określiła się jako mężczyźni 

(49,1%), a 16,1% jako kobiety. Ponad jedna czwarta 

osób (33,9%) nie podała jednak informacji o płci, 

a 0,9% osób określiło się jako niebinarne, zatem dane 

przedstawiają jedynie ograniczony obraz. 

Aktywność poszczególnych grup wiekowych jest dość 

zróżnicowana. Autorami największej liczby wpisów są 

osoby w wieku 55–69 lat (18,3%), a następnie – 

osoby w wieku 25–39 lat (17,1%) i 40–54 lat (15,3%). 

Jeśli chodzi o status zawodowy, najaktywniejsi byli na 

platformie specjaliści (14,8%) i emeryci (11,2%). Dość 

aktywni byli też kierownicy (10,8%) i studenci (8,3%). 

Osoby samozatrudnione (8%), osoby pracujące 

fizycznie (5,3%) i osoby bezrobotne (2,7%) to grupy 

stosunkowo mniej aktywne na platformie. 38,2% 

autorów nie podało informacji o zatrudnieniu. 

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, najbardziej 

aktywne były osoby z wykształceniem wyższym 

(43,2%). Spośród danych społeczno-

demograficznych najmniej podano danych o edukacji 

(39,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 – Wiek, płeć, wykształcenie i zatrudnienie 

(19/04/2021 – 20/02/2022) 

 

 

 

 

 

  

Należy zauważyć, że przedstawione tutaj dane 

społeczno-demograficzne dają jedynie 

ograniczony obraz, gdyż na platformie profil mogą 

też założyć organizacje, które chcą zgłosić pomysł 

lub wydarzenie. Ponadto uczestnicy wydarzeń 

niekoniecznie rejestrują się na platformie i mogą 

nie być objęci statystykami.  
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Tematy o największej 
liczbie wpisów 

Od czasu uruchomienia platformy cyfrowej do 

20 lutego 2022 r. najwięcej wpisów (pomysłów, 

komentarzy i wydarzeń) zamieszczono w ramach 

tematu „Demokracja europejska” (7 504). „Zmiana 

klimatu i środowisko” zajmuje drugie miejsce pod 

względem liczby wpisów – z 7 315 wpisami. Na 

trzecim miejscu znalazł się temat „Inne pomysły”, na 

czwartym – „Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo”, a na piątym – „Silniejsza 

gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” 

(zob. rys. 5). 

Niektóre tematy generują więcej komentarzy, 

pomysłów lub wydarzeń niż inne, np. najwięcej 

komentarzy zamieszczono w ramach tematu 

„Demokracja europejska” (4 248). Temat „Zmiana 

klimatu i środowisko” zgromadził najwięcej pomysłów 

(3 168) i wydarzeń (1 125). Na drugim miejscu pod 

względem liczby wydarzeń (997) znalazł się temat 

„Edukacja, kultura, młodzież i sport”. 
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Rys. 5 – Wpisy na platformie wg tematów (19/04/2021 – 20/02/2022) 
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Sytuacja w ostatnim 
okresie 

 

Między 4 listopada 2021 r. a 20 lutego 2022 r. na 

platformie zamieszczono 14 772 wpisy, w tym: 

 6 977 pomysłów 

 5 226 komentarzy 

 2 569 wydarzeń. 

Analiza wpisów w podziale na kraje pokazuje, że 

nadal najwięcej pochodzi z Niemiec (1 290), 

a następnie z Węgier (1 244). Trzecie miejsce pod 

względem liczby wpisów zajmuje Hiszpania (1 119). 

Wysoko wciąż plasują się Włochy (czwarte miejsce) 

i Francja (piąte miejsce) z odpowiednio 

1 036 i 1 012 wpisami. 

Jeśli chodzi o liczbę wpisów w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców, w ostatnim okresie największą 

aktywność zanotował Luksemburg, ze szczególnie 

wysokim poziomem aktywności – 143,1 wpisu na 

milion mieszkańców. Na drugim miejscu znalazły się 

Węgry z aktywnością 127,3 wpisu na milion 

mieszkańców. Wysoki wskaźnik wpisów na milion 

mieszkańców odnotowały też Estonia, Belgia 

i Słowenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5 – Liczba wpisów w podziale na kraje (04/11/2021 

– 20/02/2022) 
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Rys. 6 – Liczba wpisów na milion mieszkańców w podziale 

na kraje (04/11/2021 – 20/02/2022) 
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Najpopularniejsze 
tematy od 
4 listopada do 

20 lutego 2022 r. 

„Demokracja europejska” i „Zmiana klimatu 

i środowisko” nadal były najpopularniejszymi 

tematami. Dotyczyło ich odpowiednio 

2 397 i 2 469 wpisów. 

Wbrew tendencji dotyczącej całego okresu 

w minionym okresie temat „Wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo” zyskał na 

popularności (awans z czwartego miejsca na trzecie), 

gromadząc 2 221 wpisów, natomiast temat „Inne 

pomysły” spadł z trzeciego miejsca na szóste 

(1 284 wpisy). Inne tematy cieszące się popularnością 

to nadal „Edukacja, kultura, młodzież i sport” oraz 

„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie” (czwarte i piąte miejsce w minionym 

okresie z liczbą wpisów wynoszącą odpowiednio 

1 721 i 1 504). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 7 – Porównawczy przegląd wpisów wg tematu w ostatnim okresie i ogółem 
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Od momentu powstania platformy temat „Zmiana 

klimatu i środowisko” zgromadził ogółem 

7 315 komentarzy, pomysłów i wydarzeń 

(3 168 pomysłów, 3 022 komentarze 

i 1 125 wydarzeń). W swoich wpisach autorzy 

generalnie wyrażają zaniepokojenie globalnym 

ociepleniem i jego skutkami i apelują do rządów 

o pilne i konkretne działania na rzecz walki ze zmianą 

klimatu. W zamieszczonych sugestiach często za 

kwestię kluczową uznaje się redukcję emisji, a także 

ułatwianie transformacji ekologicznej, osiągnięcie 

neutralności klimatycznej i promowanie energii ze 

źródeł odnawialnych, w szczególności paneli 

słonecznych. Powszechnie zgłaszane są też 

rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu 

(głównie systemów kolejowych) oraz propozycje 

dotyczące walki ze zmianą klimatu związane 

z konsumpcją, np. w zakresie recyklingu, opakowań 

i tworzyw sztucznych. Obywatele apelują 

o zaangażowanie do wszystkich grup społecznych; 

zależnie od propozycji mogą to być osoby 

indywidualne, sektor handlu, rządy lub decydenci. 

Poszczególne pomysły można pogrupować według 

następujących zagadnień: 

 Walka ze zmianą klimatu i zielony ład 

 Energia 

 Transport 

 Konsumpcja 

 Bioróżnorodność oraz dobrostan zwierząt 

2. Zmiana klimatu 
i środowisko 
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 Rolnictwo 

 Zanieczyszczenie 

 Subsydia, opodatkowanie 

 Zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 

 Mieszkalnictwo i budownictwo 

Wydarzenia 

Od początku konferencji 1 125 wydarzeń 

zorganizowanych w całej Europie obejmowało debatę 

o zmianie klimatu i środowisku. Najczęściej omawianą 

przy tej okazji kwestią był europejski zielony ład, czyli 

plan uczynienia z Europy do 2050 r. pierwszego 

w świecie bloku neutralnego klimatycznie, ze 

wszystkimi tego skutkami dla różnych sektorów. Inne 

często omawiane sprawy to praktyki związane 

z koncepcją zrównoważonego miasta, gospodarka 

o obiegu zamkniętym i skutki zmiany klimatu, 

a następnie zrównoważone rolnictwo, redukcja emisji, 

transformacja energetyczna, zalesianie i „miękka” 

mobilność. Obrazu dopełniają rzadziej omawiane, lecz 

ważne elementy: gospodarowanie odpadami, 

bioróżnorodność, edukacja na temat 

zrównoważonego rozwoju, odzyskiwanie żywności itd. 

Przykładami wydarzeń partycypacyjnych są dialog 

obywatelski na temat zrównoważonej konsumpcji 

(zob. wydarzenie) i zorganizowana w niewielkim 

węgierskim mieście Eger dyskusja o programach 

ograniczania zużycia energii przeprowadzona przez 

stowarzyszenie obywatelskie (zob. wydarzenie). 

Transgraniczna grupa robocza z udziałem obywateli 

Niemiec i Francji zamieszkujących dwa sąsiadujące 

regiony omówiła szeroki zakres zagadnień, od 

rolnictwa na małą skalę po gospodarkę o obiegu 

zamkniętym (zob. wydarzenie). Ponadto szeregiem 

pomysłów zarejestrowanych na platformie 

zaowocowały warsztaty dla obywateli poświęcone 

praktykom związanym z koncepcją zrównoważonego 

miasta i przystosowywaniu miast do celów 

klimatycznych (zob. przykład wydarzenia). 

Niektóre wydarzenia był powiązane z szerszymi 

inicjatywami, np. Dniem Sprzątania Świata czy 

Europejskim Tygodniem Redukcji Odpadów (zob. 

przykład wydarzenia), i pomogły w opracowaniu kilku 

propozycji dotyczących kwestii, którym były 

poświęcone. W ramach zorganizowanych we Francji 

warsztatów dla obywateli o ponownym zalesianiu 

Europy odbyło się też wspólne sadzenie drzew (zob. 

wydarzenie). 

Podczas kilku wydarzeń poruszano kwestię 

transformacji ekologicznej uwzględniającej 

sprawiedliwość społeczną oraz słabsze grupy 

ludności; zwracano przy tym uwagę, że polityki 

klimatyczne powinny mieć wymiar redystrybucyjny 

(zob. przykład wydarzenia). W Dublinie odbyły się 

interaktywne warsztaty, podczas których omawiano 

zobowiązania z COP 26. Uczestnicy zasadniczo 

zgodzili się, że cele wyznaczone na COP 26 nie są 

wystarczająco ambitne, i uznali, że UE powinna była 

zrobić więcej, by pomóc w porozumieniu między 

krajami o różnych programach (zob. wydarzenie). 

Niekiedy też podczas wydarzeń zmiana klimatu 

i środowisko były omawiane w związku z szerszymi 

kwestiami, takimi jak budowanie odpornych 

i inkluzywnych społeczności (zob. wydarzenie). 

Walka ze zmianą 

klimatu i zielony ład 

Autorzy wpisów często wyrażają zaniepokojenie 

zmianą klimatu i jej skutkami oraz wzywają rządy i UE 

do pilnych działań i wprowadzenia silniejszej 

europejskiej polityki środowiskowej, która pozwoli 

walczyć ze zmianą klimatu (zob. przykład pomysłu 

i wydarzenia). Sugestie dotyczą redukcji emisji, 

osiągnięcia neutralności klimatycznej, 

walki z zanieczyszczeniem i transformacji 

ekologicznej, które to kwestie zgłaszane są również 

w ramach różnych zagadnień przedstawionych dalej. 

Jeśli chodzi o emisje, jedną z najczęściej omawianych 

kwestii jest ich opodatkowanie. Chodzi konkretnie 

o zachęcenie przedsiębiorstw do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych, tak by decydowały się na 

wykorzystywanie tańszych odnawialnych źródeł 

energii, a także o skłonienie klientów do dokonywania 

bardziej zrównoważonych wyborów (zob. przykład 

pomysłu). Kolejną propozycją jest obniżenie 

maksymalnego dozwolonego poziomu emisji gazów 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?locale=pl
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cieplarnianych. W obecnym mieszczą się wysoko 

wydajne elektrownie węglowe i gazowe, tymczasem 

nadal przyczyniają się one do zanieczyszczenia (zob. 

pomysł). Poruszana jest także potrzeba 

wprowadzenia granicznego podatku od emisji 

dwutlenku węgla i powiązanych środków (zob. 

przykład wydarzenia). 

Autorzy wpisów wspominali o układzie 

o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, inicjatywie 

społeczeństwa obywatelskiego mającej ograniczyć 

użycie takich paliw. Zalecali, by UE przyłączyła się do 

układu równolegle z porozumieniem paryskim (zob. 

pomysł). 

Jeden z uczestników apeluje o większe inwestycje 

w rozwój technologii wychwytywania i składowania 

dwutlenku węgla (zob. pomysł). 

W całej Europie organizowano debaty o zielonym 

ładzie i szerzej o transformacji ekologicznej, by 

przedyskutować kluczowe priorytety, sprawdzone 

rozwiązania i sposoby jego wdrażania na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, a także alternatywne modele 

biznesowe (zob. przykłady: wydarzenie i wydarzenie). 

Szereg wpisów mówi o społecznych i gospodarczych 

skutkach wdrażania zielonego ładu jako unijnej 

strategii służącej skierowaniu Europy na ścieżkę 

transformacji prowadzącej do osiągnięcia neutralnego 

klimatycznie, sprawiedliwego i dostatniego 

społeczeństwa. Pojawiają się np. apele o podejście 

bardziej inkluzywne społecznie i apel o wyważoną 

strategię, której wymiar gospodarczy, społeczny 

i środowiskowy muszą być oceniane i wdrażane 

równocześnie i strategicznie; pojawiają się przy tym 

wzmianki o szybko rosnących cenach 

energii w Europie (zob. pomysł). Pomysłem 

cieszącym się dużym poparciem na platformie jest 

propozycja, by UE wypracowała zdecydowane 

i inkluzywne podejście do zarządzania, angażujące 

zarówno pracowników, jak i związki zawodowe 

w kształtowanie i wdrażanie polityk przystosowania 

się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach. 

Podkreśla się, że unijna strategia przeciwdziałania 

zmianie klimatu powinna obejmować konkretne środki 

polityczne, które pozwolą na utrzymanie miejsc pracy 

oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

a także aktywne polityki rynku pracy oraz możliwości 

przekwalifikowania się i szkolenia zapobiegające 

utracie miejsc pracy (zob. pomysł). 

W ogólniejszym ujęciu proponuje się utworzenie 

tablicy wyników w celu monitorowania wpływu 

środków i dostarczania dowodów na postępy we 

wdrażaniu zielonego ładu na szczeblu regionalnym 

(zob. pomysł). 

 

Energia 

Innym zagadnieniem budzącym duże zainteresowanie 

i poruszanym w związku z tematem zmiany klimatu 

jest energia. Autorzy wpisów na platformie sugerują 

zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych zarówno na małą, jak i na dużą skalę, 

np. poprzez europejską współpracę energetyczną 

(zob. wydarzenie). Obok energii odnawialnej 

w dyskusjach pojawia się energia jądrowa, w tym 

apele o jej ograniczenie albo opracowanie 

bezpiecznej energii jądrowej i jej użycie w krajach 

i miejscach, w których nie można wykorzystywać 

energii odnawialnej (zob. przykład pomysłu). Ponadto 

na platformie konferencji krytykę wzbudził niedawny 

plan Komisji Europejskiej, by zaklasyfikować energię 

jądrową i gaz ziemny jako zielone inwestycje (zob. 

przykład pomysłu). Z drugiej strony jednak większość 

autorów wpisów w tej kwestii jest przeciwnego zdania 

i twierdzi, że energia jądrowa jest najlepszym 

sposobem na dekarbonizację (zob. przykład 

pomysłu). 

Jednocześnie apeluje się o badania nad 

alternatywnymi źródłami energii (zob. przykład 

wydarzenia), takimi jak synteza termojądrowa, energia 

geotermalna czy technologie wodorowe, które 

znacząco przyczyniłyby się do dywersyfikacji 

energetycznej (zob. przykład pomysłu). Autorzy 

wpisów podkreślają jednak, że nawet alternatywne 

źródła, takie jak energia wiatrowa, muszą być 

akceptowane przez miejscowe społeczności oraz że 

należy zadbać o to, by źródła te miały pozytywny 

wpływ na bioróżnorodność, ludzi i krajobraz (zob. 

przykład pomysłu). 

Pomysły zamieszczone w ramach podzagadnienia 

dotyczącego ogrzewania efektywnego energetycznie 

i przyjaznego środowisku obejmują wykorzystywanie 

pieców wielopaliwowych (zob. pomysł) lub lokalnej 

sieci ciepłowniczej opartej na niewykorzystanych 

źródłach ciepła, takich jak energia geotermalna (zob. 

pomysł). 

Uczestnicy generalnie apelują o większą rozliczalność 

i zaangażowanie ze strony firm i przedsiębiorstw 

handlowych, np. zredukowanie niepotrzebnego 

sztucznego oświetlenia, przykładowo w witrynach 

sklepowych w centrach handlowych po ich zamknięciu 

(zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100?locale=pl
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Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną mieszkań, 

autorzy wpisów opowiadają się za przejściem na 

indywidualne zużycie energii w blokach (zob. pomysł). 

Inną sugestią jest mikrokogeneracja 

energii w mieszkaniach (zob. pomysł). 

 

Transport 
Inna często pojawiająca się grupa 

pomysłów dotyczy transportu 

i niejednokrotnie wiąże się z kwestią 

zanieczyszczeń. Niektóre z przedstawionych poniżej 

propozycji dotyczą wprowadzenia zmian w systemach 

transportu w celu ich ograniczenia. 

Pomysły zmian w systemach transportu w celu 

ograniczenia zanieczyszczeń obejmują przede 

wszystkim apel o zakazanie w UE lotów na krótkich 

dystansach (zob. przykład pomysłu). Autorzy wpisów 

zwracają uwagę, że już teraz można zaobserwować 

kurczenie się sektora lotnictwa wskutek pandemii. 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje silne poparcie dla 

usprawnienia systemów transportu publicznego 

w Europie (zob. przykład pomysłu) jako bardziej 

przyjaznej środowisku alternatywy dla lotów na 

krótkich dystansach. Intensywna debata dotyczy 

w szczególności wspólnej europejskiej sieci kolejowej 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia). Jedna ze 

zgłoszonych propozycji odnosi się do europejskiej 

wyszukiwarki połączeń kolejowych (Euro 

Trainscanner), która zachęcałaby do podróżowania 

pociągiem (zob. pomysł). Inny pomysł sugeruje 

wprowadzenie zintegrowanego biletu, który 

obowiązywałby w UE i w miastach dostępny byłby 

nieodpłatnie (zob. pomysł). Podczas jednego 

z wydarzeń zorganizowanych w ramach 

Europejskiego Roku Kolei pojawiły się propozycje 

rozbudowy sieci szybkich pociągów i tworzenia 

transgranicznych połączeń kolejowych (zob. 

wydarzenie). 

Inne pomysły dotyczą wspólnej sieci rowerowej. 

Proponuje się np. rozbudowę tras rowerowych lub 

utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci takich tras (zob. 

przykład pomysłu). Zaproponowano ponadto 

wprowadzenie obowiązku tworzenia ścieżek 

rowerowych przez gminy jako integralnej części dróg, 

tak jak ma to już miejsce w przypadku chodników dla 

pieszych (zob. pomysł). 

Inna grupa pomysłów skupia się na innowacjach 

i rozwoju pojazdów elektrycznych, takich jak 

samochody i rowery, oraz ich integracji z istniejącym 

otoczeniem, np. poprzez zapewnienie sieci stacji 

ładowania (zob. pomysł i pomysł). Jeden 

z uczestników twierdzi jednak, że samochody 

elektryczne wiążą się z kosztami środowiskowymi 

i humanitarnymi, i sugeruje, by zamiast tego 

ograniczyć wagę i szybkość pojazdów w celu redukcji 

CO2 (zob. pomysł). 

Jeśli chodzi o dekarbonizację transportu i uczynienie 

go bardziej przyjaznym dla środowiska, uczestnicy 

podkreślają również, że dla wspierania transportu 

morskiego i kolejowego ważne są projekty 

transgraniczne (zob. przykład pomysłu). Apeluje się 

także o opracowanie programów promujących 

badania i rozwój oraz innowacje na potrzeby produkcji 

środków transportu, zarówno publicznych, jak 

i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, które nie 

powodują zanieczyszczeń i są w 100% 

samowystarczalne energetycznie (zob. przykład 

pomysłu). 

 

Konsumpcja 
Zagadnienie konsumpcji obejmuje 

szereg podzagadnień, a pomysły 

skupiają się na najróżniejszych 

rodzajach odpadów materialnych 

i wskazują na zrównoważone praktyki mające 

zredukować ilość takich odpadów. Autorzy wpisów 

gremialnie apelują o zmianę obecnego systemu 

masowej konsumpcji towarów i usług. Pomysłem 

cieszącym się dużym poparciem i odzwierciedlającym 

powszechne odczucie jest apel o promowanie w tym 

celu gospodarki o obiegu zamkniętym (zob. pomysł). 

Za kluczowe dla zmiany wzorców konsumpcji 

i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym uważa 

się prawo do naprawy. Uczestnicy apelują 

o projektowanie produktów umożliwiających naprawę 

oraz o wprowadzenie indeksu naprawy i ogólnounijnej 

etykiety naprawy (zob. pomysł). Wpływ pandemii 

skłonił ludzi również do przemyślenia kwestii 

globalnych łańcuchów dostaw i do opowiedzenia się 

za ich skróceniem (zob. pomysł). Niektórzy autorzy 

wpisów idą nawet o krok dalej, proponując 

wprowadzenie limitów kwotowych, by ograniczyć 

konsumpcję i produkcję (zob. przykład pomysłu). 

W odniesieniu do marnotrawienia żywności jedna 

z autorek zwróciła uwagę, że 40% całej żywności 

produkowanej na świecie nigdy nie trafia na stoły i że 

taka żywność powoduje 10% ogółu światowych emisji 

gazów cieplarnianych. W związku z tym proponuje 

zaprzestanie marnotrawienia żywności, np. przez 

wspieranie darowizn (zob. pomysł). 

Szereg autorów wpisów sygnalizuje problem znacznej 

ilości wytwarzanych odpadów i proponuje kilka 

środków, by przeciwdziałać powstawaniu odpadów i je 

eliminować. To np. recycling (zob. przykład pomysłu) 

oraz pakowanie produktów w sposób, który skutkuje 

zerowym lub niskim poziomem odpadów w celu 

zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska 

(zob. przykład pomysłu). Pomysł cieszący się dużą 

aprobatą to unijny program na rzecz zwrotnych 

opakowań żywności z materiałów nadających się do 

recyklingu (zob. pomysł). Jedna z autorek 

zasugerowała, że należy szerzej informować 

o recyklingu i zachęcać do stosowania tej praktyki od 
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wczesnego wieku (zob. pomysł). Inna proponuje 

wprowadzenie zintegrowanego europejskiego 

systemu zwrotu butelek, opartego na modelu 

niemieckim (zob. pomysł). W ramach podzagadnienia 

dotyczącego odpadów wspomina się także o zakazie 

outsourcingu odpadów z UE (zob. pomysł). 

W ramach podzaganienia dotyczącego wpływu 

konsumpcji na środowisko poruszono kwestię 

zgodności towarów importowanych z normami UE. 

Przykładowo w jednym z wpisów zasugerowano 

zakazanie importu wołowiny z Brazylii, ponieważ nie 

odznacza się tym samym poziomem 

identyfikowalności co wołowina z UE (zob. pomysł). 

Inny często powracający pomysł dotyczy bardziej 

zaawansowanego systemu etykietowania produktów 

(zob. przykład pomysłu), który zakładałby 

zamieszczanie szczegółowych informacji o wpływie 

produkcji na środowisko lub wskazywanie, czy 

produkty zawierają mikrodrobiny plastiku, a zatem na 

dłuższą metę negatywnie oddziałują na zdrowie 

konsumentów (zob. przykład pomysłu). Wysoko 

ceniony pomysł to punktacja klimatyczna produktów, 

czyli obliczanie wpływu produktu na klimat na 

podstawie produkcji, transportu, profilu 

przedsiębiorstwa itp. (zob. pomysł). 

Ostatnia grupa pomysłów dotyczy taniej odzieży 

niskiej jakości i przemysłu tekstylnego, a mianowicie 

tego, w jaki sposób uczynić te sektory bardziej 

przyjaznymi dla środowiska; autorzy wpisów zwracają 

uwagę na ogromną ilość zasobów wykorzystywanych 

do produkcji odzieży oraz na fakt, że odzież często nie 

nadaje się do recyklingu (zob. przykład pomysłu). 

Podczas warsztatów dla obywateli w Hiszpanii 

pojawiło się kilka pomysłów dotyczących zużycia 

wody. Autorzy wpisów podkreślają, że należy 

poprawić systemy dystrybucji i zbierania wody w celu 

zapobiegania jej marnotrawieniu (zob. wydarzenie). 

Użytkownicy platformy kładą też nacisk na potrzebę 

promowania zielonej i zrównoważonej turystyki 

zamiast turystyki masowej, która ma ich zdaniem 

znaczny wpływ na zasoby naturalne i kulturowe (zob. 

przykład wydarzenia). 

Ostatnia grupa komentarzy i pomysłów w ramach tego 

zagadnienia dotyczy odpadów generowanych przez 

nowe urządzenia elektroniczne; pojawiają się apele 

o przedłużenie obowiązkowej gwarancji dla takich 

urządzeń oraz o zapewnienie możliwości naprawy 

(zob. przykład pomysłu), a także o utworzenie 

platformy współpracy, która pozwoliłaby na ponowne 

wykorzystywanie e-odpadów (zob. pomysł). Inna 

propozycja dotyczy opracowania programu 

pilotażowego, który umożliwiłby 35 mln unijnych 

rodzin zastąpienie urządzeń elektrycznych 

przedmiotami A+++ zgodnie z celem UE, którym jest 

transformacja ekologiczna (zob. pomysł). 

Niektórzy autorzy chcą również ograniczeń w zużyciu 

energii, zwłaszcza ze względu na to, że energia 

elektryczna jest w dużej mierze produkowana 

z wykorzystaniem paliw kopalnych, i proponują 

wprowadzenie miesięcznego limitu energii 

elektrycznej do zużycia, powyżej którego takie zużycie 

podlegałoby opodatkowaniu (zob. przykład pomysłu). 

Część autorów wyrażała niepokój w związku 

z rozwojem kryptowalut, gdyż wykorzystywany do ich 

wydobycia sprzęt powoduje masowe zużycie energii. 

Ich zdaniem im bardziej kopalnie kryptowalut stają się 

problemem globalnym, tym większe będą potrzebne 

ograniczenia i regulacje (zob. przykład pomysłu). 

Bioróżnorodność 
oraz dobrostan zwierząt 

Zachowanie bioróżnorodności i ochrona zwierząt 

z biegiem czasu stały się zagadnieniami coraz 

częściej poruszanymi w ramach konferencji – 

dotyczyło ich szereg wpisów. 

Zgłaszane pomysły wiązały się głównie 

z podzagadnieniem wylesiania. Jeden z pomysłów 

cieszących się największą aprobatą to apel 

o ponowne zalesianie w Europie w celu zapobiegania 

pustynnieniu (zob. pomysł) lub bardziej ogólnie 

o ochronę płuc planety, czyli puszczy amazońskiej 

i innych lasów deszczowych na świecie. Miałoby to nie 

tylko spowolnić globalne zanieczyszczenie 

dwutlenkiem węgla i ocalić gatunki, lecz także 

zmniejszyć presję migracyjną względem Europy (zob. 

przykład pomysłu). Sugestie polityczne obejmują 

zakaz importu produktów powodujących wylesianie 

(zob. pomysł). 

Za ważny element omawianego zagadnienia 
uznawano także ochronę fauny. Jeden z uczestników 
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zaproponował przyjęcie wspólnej polityki ochrony 
zagrożonych gatunków europejskich (zob. pomysł). 
Poparcie uzyskały pomysły powstrzymania handlu 
zwierzętami egzotycznymi jako zwierzętami 
domowymi (zob. pomysł), a także pomysły związane 
z ochroną zwierząt wodnych, w tym wdrożenie 
przepisów dotyczących ich dobrostanu (zob. przykład 
pomysłu). 

W ramach zagadnienia dotyczącego promowania 
bioróżnorodności zamieszczane wpisy sugerują 
sadzenie drzew we wszelkich „zapomnianych” 
miejscach, np. przy autostradach, węzłach drogowych 
itp., jako sposób na wychwytywanie CO2, 
wzmacnianie parowania terenowego, poprawę 
bioróżnorodności i regulacji przepływów wodnych 
(zob. pomysł). Podczas niektórych wydarzeń 
dyskutowano także o apelu o pozostawienie większej 
przestrzeni dla przyrody (zob. wydarzenie). W innym 
wpisie zasugerowano utworzenie europejskiej 
mobilnej stacji badań morskich w celu zdobycia 
podstawowej wiedzy o bioróżnorodności mórz (zob. 
pomysł). 

 

Rolnictwo 

Inne zagadnienie, którego dotyczyły liczne wpisy oraz 
dość szeroka aprobata, to rolnictwo. W ramach tego 
zagadnienia autorzy wpisów dość często wymieniają 
koncepcję rolnictwa ekologicznego i kwestię 
zwiększenia liczby małych gospodarstw (zob. przykład 
pomysłu) oraz domagają się zakazu stosowania 
pestycydów i chowu przemysłowego (zob. przykład 
pomysłu). Niektórzy autorzy wpisów idą o krok dalej, 
sugerując, że zakaz powinien dotyczyć także 
stosowania pestycydów przez osoby prywatne (zob. 
przykład pomysłu). O poparciu dla rolnictwa na małą 
skalę i rolnictwa ekologicznego oraz ogólnie 
przyszłości polityki rolnej UE świadczy uczestnictwo 
w debatach poświęconych tym konkretnym tematom 
(zob. przykład wydarzenia). 

Część pomysłów dotyczy ograniczenia 
zanieczyszczenia powodowanego przez rolnictwo 
i uczynienia rolnictwa bardziej zrównoważonym; 
w dyskusjach porusza się m.in. kwestię użycia folii 
plastikowych w rolnictwie (zob. pomysł) i sposobów 
zmniejszenia zużycia wody w tym sektorze (zob. 
pomysł). 

Inne pomysły sugerują, że UE powinna w większym 
stopniu promować dietę roślinną przez wzgląd na 
ochronę klimatu i środowiska. Niektórzy autorzy 
wpisów powołują się także na względy etyczne jako 
motywację do takich działań (zob. przykład pomysłu). 
Kwestia ta jest także poruszana w ramach tematu 
„Zdrowie”. 

Ponadto autorzy wpisów stanowczo podkreślają 
potrzebę zapewnienia suwerenności żywnościowej 
i bezpieczeństwa żywnościowego poprzez 
promowanie lokalnego rolnictwa. Dyskusje dotyczyły 
pasów żywnościowych wokół miast, sadzenia drzew 
owocowych na obszarach miejskich, wspierania 
nabywania gruntów przez producentów i rolników 
poprzez ograniczenie cen takich gruntów i in. (zob. 
pomysł). Ponadto propozycje obejmują ustanowienie 
kwot zakupu produktów lokalnych, które to kwoty 
miałyby zastosowanie do dużych międzynarodowych 
supermarketów (zob. pomysł). 

W ramach zagadnienia rolnictwa poruszana jest 
kwestia tego, jak rolnictwo powinno radzić sobie 
z zmiennymi warunkami klimatycznymi i być na nie 
przygotowane. Jeden z pomysłów przewiduje, że 
wielofunkcyjne, wysoce zróżnicowane systemy rolno-
leśne mogą wspomagać tworzenie się próchnicy oraz 
wzmacniać pojemność wodną gleby i zdolność do 
wiązania CO2, znacznie podnosząc stabilność 
i wydajność rolnictwa (zob. pomysł). Ponadto jedna 
z użytkowniczek platformy opowiada się za 
przejściem od rolnictwa intensywnego do agroekologii 
(zob. pomysł). 

I wreszcie, przedmiotem dyskusji jest dochód 
rolników; niektórzy uczestnicy apelują, by zamiast 
dotacji zapewnić rolnikom dochód gwarantowany, 
możliwy dzięki uczciwym cenom (zob. przykład 
pomysłu). 

 

Zanieczyszczenie 

Wśród źródeł presji na środowisko w kontekście 
globalnym wskazuje się zanieczyszczenie. Omawiane 
są różne rodzaje zanieczyszczeń i można wyróżnić 
następujące podzagadnienia: zanieczyszczenie 
wody, zanieczyszczenie plastikiem 
i zanieczyszczenie świetlne. 

W ramach podzagadnienia dotyczącego 
zanieczyszczenia wody duży nacisk kładzie się na to, 
by zapewnić przyszłe bezpieczeństwo zasobów wody 
pitnej i czyste ekosystemy. Ponadto zgłoszono 
konkretne propozycje dotyczące zwalczania 
zanieczyszczenia oceanów i rzek (zob. przykład 
wydarzenia), na przykład pomysł neutralizacji 
zakwaszania oceanów specjalnymi bakteriami (zob. 
pomysł). 

Znaczną część wszystkich wpisów stanowią wpisy 

poruszające kwestię zanieczyszczeń powodowanych 

plastikiem; dowodzą one, że opinia publiczna jest 
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coraz bardziej zaniepokojona nadmiernymi odpadami 

plastikowymi. Obok apelu o egzekwowanie 

i rozszerzenie zakazu stosowania jednorazowego 

plastiku (zob. przykład wydarzenia) użytkownicy 

proponują ograniczenie rodzajów plastiku używanego 

w opakowaniach do takich, które można poddać 

recyklingowi razem bez konieczności oddzielania 

komponentów (zob. przykład pomysłu). Ponadto jeden 

z pomysłów sugeruje tworzenie zakładów, które 

zajmowałyby się recyklingiem tworzyw sztucznych 

z rzek i oceanów (zob. pomysł). 

I wreszcie, niektóre pomysły zamieszczone na 

platformie dotyczą ograniczenia zanieczyszczenia 

świetlnego (zob. przykład pomysłu). 

 

Subsydia, 

opodatkowanie 
W ramach zagadnienia walki ze zmianą 

klimatu oprócz różnych pomysłów związanych 

z opodatkowaniem emisji zgłoszono szereg sugestii, 

by zaprzestać udzielania dotacji skutkujących 

szkodami dla środowiska, np. cieszący się dużą 

aprobatą postulat wstrzymania wszelkich dotacji do 

paliw kopalnych (zob. pomysł). W podobnym duchu 

inny pomysł to apel o zaprzestanie szkodliwych dotacji 

dla rybołówstwa (zob. pomysł). Z drugiej strony 

pojawiają się sugestie, by zwiększyć dotacje na 

projekty związane z bioróżnorodnością i zmianą 

klimatu lub fundusze UE na odnowę izolacji domów 

(zob. przykład pomysłu). 

Autorzy wpisów proponują również wprowadzenie 

podatku na rzecz zrównoważoności (zob. przykład 

pomysłu), który podniósłby koszty 

niezrównoważonych produktów, a tym samym 

uczyniłby takie produkty mniej atrakcyjnymi zarówno 

dla konsumentów, jak i dla producentów. Ponadto 

zapewniłoby to UE dodatkowe dochody, czyli „dochód 

klimatyczny” na inwestowanie w środki na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, takie jak zakup 

samochodów elektrycznych i instalacja paneli 

słonecznych w prywatnych domach (zob. pomysł). 

Zachęcanie do 

zmiany postaw 

i zachowań 
Kolejną kwestią, na którą zwraca się uwagę, jest 

edukowanie wszystkich pokoleń Europejczyków 

i podnoszenie ich świadomości (zob. wydarzenie). 

Chociaż większość pomysłów dotyczy edukowania 

młodych ludzi (zob. przykład pomysłu) – nawet od 

bardzo wczesnego wieku za pomocą ogródków 

edukacyjnych (zob. pomysł) – apeluje się również o to, 

by w inicjatywy dotyczące zmiany klimatu angażować 

także starszych Europejczyków, mając na względzie 

zwłaszcza starzenie się ludności Europy (zob. 

przykład pomysłu). Ponadto niektórzy autorzy wpisów 

podkreślają, że instytucje europejskie muszą 

prowadzić intensywniejszą komunikację dotyczącą 

odpowiedzialności ekologicznej. Proponują m.in. 

opracowanie pakietów komunikacyjnych pod hasłem 

„Bądź odpowiedzialnym ekologicznie 

Europejczykiem” i usprawnienie edukacji dotyczącej 

środowiska, tak by budować poczucie 

odpowiedzialności ekologicznej za własne sąsiedztwo 

(zob. pomysł). 

Mimo świadomości, że w ograniczaniu zmiany klimatu 

mają do odegrania rolę osoby indywidualne, niektórzy 

użytkownicy kładą nacisk na odpowiedzialność 

przedsiębiorstw i apelują o pociąganie do 

odpowiedzialności firm, które twierdzą, że są 

neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, 

a wciąż stosują niezrównoważone modele biznesowe 

(zob. pomysł). 

 

 

Mieszkalnictwo 

i budownictwo 
Kolejne zagadnienie dotyczy mieszkalnictwa 

i budownictwa i obejmuje podzagadnienie grupujące 

szereg pomysłów i wydarzeń odnoszących się do 

„Nowego europejskiego Bauhausu” (zob. 

wydarzenie), którego celem jest połączenie 

innowacyjnych, estetycznych projektów z konkretnymi 

działaniami na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz 

zadbanie, aby nasza przyszła przestrzeń życiowa była 

bardziej zrównoważona, tańsza i dostępniejsza. Inny 

pomysł to apel o kampanie uświadamiające na temat 

ekologicznego i zrównoważonego budownictwa 

wykorzystującego niskoemisyjne materiały budowlane 

(zob. pomysł). 

Podobnie dialog zorganizowany w Szwecji 

koncentruje się na sposobach rozwoju i promowania 

zrównoważonego mieszkalnictwa na obszarach 

wiejskich w celu uatrakcyjnienia życia na wsi (zob. 

wydarzenie). 

Jedna propozycja dotyczy europejskiego 

powiernictwa gruntów pozwalającego przywracać 
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829?locale=pl
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opuszczone tereny i budynki do bardziej naturalnego 

stanu z korzyścią dla bioróżnorodności i mieszkańców 

miast (zob. pomysł). 

Ponadto zastanawiano się też nad pomysłem 

ponownego wprowadzania do użytku używanych 

elementów i materiałów w sektorze budowlanym (zob. 

pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?locale=pl
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Rys. 8 – Mapa myśli – „Zmiana klimatu i środowisko” część 1 
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 Rys. 10 – Mapa myśli – „Zmiana klimatu i środowisko” część 2 
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W ramach tematu „Zdrowie” autorzy wpisów poruszają 

szeroki zakres zagadnień. Najczęściej zwracają 

uwagę, że należy zapewnić równy dostęp do wysokiej 

jakości opieki zdrowotnej, i sugerują większą 

harmonizację i integrację na szczeblu europejskim; 

wpływ na to mają również doświadczenia związane 

z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Wśród innych 

pomysłów są apele o większe inwestycje w zdrowie 

psychiczne czy w badania w dziedzinie zdrowia 

służące zwalczaniu obecnych wyzwań zdrowotnych 

ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się 

społeczeństwa; są także apele o inwestowanie 

w środki profilaktyczne, w tym promowanie zdrowego 

życia i przeciwdziałanie przyczynom problemów 

zdrowotnych, takim jak zanieczyszczenie powietrza. 

W ramach tego tematu zamieszczono 2 120 wpisów: 

962 pomysły, 943 komentarze i 215 wydarzeń. 

Odnotowane zagadnienia są uszeregowane według 

częstotliwości. Główne zagadnienia analizowane 

w ramach tego tematu to: 

 

 Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

 Zintegrowanie unijnych systemów opieki 

zdrowotnej 

 Zdrowy tryb życia 

 Badania w dziedzinie zdrowia 

 Profilaktyka zamiast leczenia 

 Zdrowe starzenie się i przeciwdziałanie 

starzeniu się 

 Podejścia do medycyny 

 Reakcja na COVID-19 

 Zdrowie w erze cyfrowej 

 Opieka okołonowotworowa 

 Pracownicy służby zdrowia 

 Zdrowie seksualne i reprodukcyjne 

 

 

3.  Zdrowie 
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Wydarzenia 
Od początku konferencji w państwach 

członkowskich UE zorganizowanych zostało 

215 wydarzeń dotyczących zdrowia. To jeden 

z tematów najrzadziej będących przedmiotem 

wydarzeń. Niektóre wydarzenia były skierowane do 

wyspecjalizowanych odbiorców i dotyczyły 

konkretnych zagadnień technicznych, inne zaś były 

dostępne dla szerszej publiczności. 

Podczas części wydarzeń – zorganizowanych 

z udziałem środowisk medycznych (zob. przykład 

wydarzenia) – zastanawiano się ogólnie nad 

przyszłością zdrowia w Europie. Tak było również 

podczas wydarzenia w hiszpańskim Oviedo, kiedy 

to dyskutowano o tym, jak poprawić lokalne usługi 

zdrowotne w Europie, tym razem z udziałem 

komisarz europejskiej (zob. wydarzenie). 

Jednym z często analizowanych zagadnień jest 

utworzenie europejskiej unii zdrowotnej; podkreśla 

się przy tym, że potrzebna jest skuteczniejsza 

współpraca między państwami członkowskimi 

i instytucjami na szczeblu UE. Podczas związanego 

z tym wydarzenia w Rumunii uczestnicy zwracali 

uwagę na znaczenie solidarności, a także 

odporności systemów teleinformatycznych na 

szczeblu UE (zob. wydarzenie). 

W wielu przypadkach debaty o przyszłości zdrowia 

odnosiły się do trwającej pandemii. Kwestią często 

wiązaną z pandemią jest zdrowie psychiczne. Był to 

przedmiot różnych wydarzeń organizowanych na 

Węgrzech (zob. przykład wydarzenia). 

Podczas zorganizowanej w Irlandii otwartej debaty 

omówiono różne stojące przed Europą problemy 

zdrowotne i zaproponowano szereg pomysłów, np. 

takich, aby w przyszłych unijnych projektach 

legislacyjnych uwzględnić terapie kreatywno-

artystyczne czy praktyki zwiększające dobrostan, 

propagować ogólnie większą współpracę 

transgraniczną oraz przyznawać pacjentom prawo 

rozporządzania swoimi danymi zdrowotnymi 

i kontrolę nad tymi danymi (zob. wydarzenie). 

W Polsce miało miejsce wydarzenie dotyczące 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (zob. 

przykład wydarzenia). Dyskutowano o potrzebie 

zapewnienia dostępu do antykoncepcji i prawie do 

przerwania ciąży. Uczestnicy poparli również 

pomysł ogólnoeuropejskiej kampanii na temat 

zdrowia seksualnego. 

Inne poruszane zagadnienia to m.in. walka 

z rakiem, w tym inicjatywy mające zwrócić uwagę 

na różne rodzaje nowotworów, oraz jedno 

wydarzenie proponujące zacieśnienie współpracy 

między państwami w zakresie badań klinicznych 

dotyczących patologii onkologicznych (zob. 

wydarzenie).  

 

Powszechny dostęp 
do opieki 

zdrowotnej 

Jednym z najczęściej powracających zagadnień 

w ramach tytułowego tematu jest apel o równy dostęp 

do niedrogiej i dobrej opieki zdrowotnej (zob. przykład 

bardzo popularnego pomysłu). 

W zgłoszonych pomysłach popiera się też ideę 

wprowadzenia europejskiego systemu ubezpieczenia 

zdrowotnego (zob. przykład pomysłu). Dużym 

poparciem cieszył się pomysł, by UE zapewniła 

wszystkim swoim mieszkańcom równy dostęp do 

przystępnych cenowo i dobrych jakościowo usług 

zdrowotnych i usług opieki społecznej świadczonych 

przez odporne, silne kadrowo i dobrze wyposażone 

systemy publiczne o powszechnym zasięgu (zob. 

pomysł). Szereg pomysłów dotyczy tego, aby UE 

przyznała fundusze pozwalające zapewnić wszystkim 

– bez względu na dochód i wiek – dostęp do opieki 

nad zdrowiem psychicznym (zob. przykład pomysłu). 

Sposobem na powszechną przystępność cenową 

opieki zdrowotnej miałaby też być deprywatyzacja 

sektora (zob. przykład pomysłu) oraz likwidacja 

podwójnej ścieżki publicznego i prywatnego dostępu 

do opieki zdrowotnej w UE (zob. pomysł). Inni 

pomysłodawcy zwracają uwagę na koszt leków 

i proponują sposoby, by były one cenowo przystępne 

dla wszystkich; sugerują w tym celu większe 

monitorowanie branży farmaceutycznej (zob. przykład 

pomysłu). 

Jeżeli chodzi o dostępność, grupa pomysłów 

dotyczyła kilku rozwiązań mających w praktyce 

zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej dla 

pacjentów o ograniczonej mobilności lub znajdujących 

się w oddalonych miejscach (zob. przykład pomysłu). 

Rozwój opieki zdrowotnej na oddalonych terenach 

mógłby polegać na wprowadzeniu autobusów 

medycznych, które pozwalałyby na błyskawiczny 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530?locale=pl
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i nieutrudniony dostęp do systemów medycznych 

(zob. pomysł). 

Ostatnie podzagadnienie dotyczy dostępu do opieki 

zdrowotnej z punktu widzenia równości. Autorzy 

wpisów wskazują, że niektóre grupy pacjentów często 

mają do czynienia z konkretnymi barierami 

społecznymi. Niektórzy użytkownicy platformy 

podkreślają, że należy skupić się na opiece 

pediatrycznej, zwłaszcza dla pacjentów chorych na 

raka (zob. przykład pomysłu); inna propozycja to 

zwiększyć ukierunkowane świadczenia dla osób 

z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Jeden 

z autorów wpisów apeluje o większy dostęp do 

specjalnych usług opieki zdrowotnej dla osób 

transpłciowych (zob. pomysł). 

W obecnym kontekście pandemii COVID-19 i coraz 

dłuższych list oczekujących na usługi zdrowia 

psychicznego szereg pomysłów dotyczy tego, aby UE 

przyznała fundusze pozwalające zapewnić wszystkim 

– bez względu na dochód i wiek – dostęp do opieki 

nad zdrowiem psychicznym (zob. przykład pomysłu). 

Podczas niemieckiego wydarzenia pt. „Zdrowie bez 

granic w starzejącym się społeczeństwie” 

dyskutowano o obecnych i przyszłych wyzwaniach dla 

europejskich systemów opieki zdrowotnej w obliczu 

dwóch megatrendów charakteryzujących dziedzinę 

zdrowia w obecnej epoce: starzenia się 

społeczeństwa i rewolucji technologicznej. 

Elementem tego wydarzenia było również 

zrozumienie, jak wykorzystać technologię w celu 

zapewnienia kompleksowej oferty zdrowotnej mimo 

starzenia się społeczeństwa (zob. wydarzenie). 

Uczestnicy wskazali trzy obszary działania: 

ustanowienie międzynarodowych programów szkoleń, 

przekraczanie granic geograficznych w badaniach 

naukowych i opiece zdrowotnej oraz poprawa modeli 

pracy (czas i zakres pracy), a zwłaszcza mechanizmy 

doceniania pracowników. 

 

 

Zintegrowanie 

unijnych systemów 

opieki zdrowotnej 
Wśród pomysłów związanych z tematem zdrowia 

jednym z najczęściej wymienianych jest integracja 

unijnych systemów opieki zdrowotnej, w tym 

ściślejsza współpraca państw członkowskich (zob. 

przykład pomysłu). Użytkownicy platformy opowiadają 

się za ściślejszą współpracą między państwami 

członkowskimi w celu wzmocnienia europejskich 

systemów opieki zdrowotnej (zob. przykład 

wydarzenia) i zapewnienia dobrej opieki zdrowotnej 

w całej UE. Wśród zgłoszonych pomysłów są: 

ustalenie ogólnounijnych standardów opieki (zob. 

przykład pomysłu oraz pomysłu), łączenie wiedzy 

medycznej i potencjału medycznego w sieć (zob. 

przykład pomysłu) czy też np. umożliwienie 

specjalistom intensywnej terapii swobodnego 

przemieszczania się i udzielania pomocy pacjentom 

w stanie krytycznym w całej UE (zob. przykład 

pomysłu). Są też propozycje, by uznawać w całej UE 

kwalifikacje pracowników opieki zdrowotnej, utworzyć 

europejską klinikę chorób rzadkich (zob. pomysł), 

usprawnić ramy prawne transplantacji i stworzyć 

jednolity system transplantacji i dawstwa narządów 

(zob. pomysł), a także by stworzyć europejską 

agencję do akredytowania placówek opieki zdrowotnej 

(zob. pomysł). W tym samym duchu jeden z autorów 

wpisów sugeruje uznanie chorób w całej UE w celu 

stworzenia bazy danych z metodami leczenia 

i ocenami i zbudowania w ten sposób ogólnounijnego 

systemu chorób (zob. pomysł). Inny pomysł dotyczy 

utworzenia korytarzy zdrowotnych między krajami 

sąsiadującymi (zob. przykład pomysłu). Pozwoliłoby to 

pracownikom służby zdrowia i pacjentom na 

przekraczanie granic w razie przyszłych lockdownów, 

a tym samym zapewniłoby dostęp do opieki 

zdrowotnej. 

W dyskusjach zwraca się też uwagę na to, że należy 

zwiększyć kompetencje UE w sprawach zdrowia 

publicznego (zob. przykład pomysłu i wydarzenia); 

wiele osób sugeruje i popiera zmianę traktatu 

z Lizbony (zob. przykład pomysłu). Inni proponują 

utworzenie Europejskiego Urzędu Zdrowia (zob. 

pomysł) lub zwiększenie roli Europejskiej Agencji 

Leków (zob. pomysł). Jeden z autorów sugeruje 

utworzenie europejskiego ministerstwa zdrowia (zob. 

pomysł) lub rzeczywistego urzędu koordynującego 

wszystkie unijne agencje zdrowotne i nadzorującego 

podaż leków, od prac koncepcyjnych po ich produkcję 

(zob. pomysł). Sugestie te są najczęściej 

przedstawiane w związku ze sposobem, w jaki 

państwa członkowskie radziły sobie z pandemią 

COVID-19, z występującymi w tym kontekście 

niedoborami sprzętu medycznego, z wyzwaniami 

dotyczącymi opracowywania szczepionek i ze 

wspólnymi zakupami szczepionek. Autorzy wpisów 

zwracają więc uwagę, że należy zwiększyć w UE lub 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073?locale=pl
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przenieść do UE zdolności do produkcji leków 

i wyrobów medycznych (zob. przykład pomysłu). 

Niektórzy autorzy wpisów apelują o zintegrowaną 

strategię wobec wspólnych unijnych wyzwań 

zdrowotnych, taką jak europejska strategia na rzecz 

zdrowia psychicznego (zob. przykład pomysłu) 

i zapobieganie samobójstwom (zob. przykład 

pomysłu) lub wspólne podejście do chorób rzadkich 

(zob. przykład pomysłu). W tym samym temacie 

uczestnicy krajowej debaty o zdrowiu zorganizowanej 

w Polsce zaproponowali, aby zmienić Traktat o Unii 

Europejskiej, tak by kwestie zdrowia psychicznego 

były regulowane z poziomu Unii (zob. wydarzenie). 

Zdaniem innych – gdy chodzi o zwalczanie raka 

i profilaktykę nowotworową – nie byłoby właściwe, 

żeby rozszerzać kompetencje Unii w materii zdrowia, 

gdyż państwa członkowskie są lepiej zorientowane 

w lokalnej sytuacji (zob. pomysł). Część pomysłów 

dotyczy opieki terminalnej: autorzy opowiadają się za 

jednolitą europejską strategią leczenia terminalnego 

(zob. pomysł), inni zaś za poprawą opieki paliatywnej 

dla pacjentów chorych na raka (zob. pomysł). 

 

Zdrowy tryb życia 
Innym często pojawiającym się 

zagadnieniem jest promowanie zdrowego trybu życia. 

Wielu użytkowników platformy widzi w UE podmiot 

dobrze umocowany do promowania zdrowego trybu 

życia wśród Europejczyków. Zdaniem niektórych 

pomysłodawców ważne jest, by promować dietę 

wegańską lub wegetariańską ze względu na ich 

korzyści zdrowotne i środowiskowe (zob. przykład 

pomysłu). W tym kontekście padają sugestie, by 

zwiększyć poziom opodatkowania mięsa oraz obniżyć 

stawkę VAT na zdrową żywność (zob. pomysł); są też 

głosy za ogólnym opodatkowaniem niezdrowych 

produktów żywnościowych (zob. przykład pomysłu). 

Jeden z użytkowników sugeruje dotowanie zdrowej 

i ekologicznej żywności, tak by osoby o niskich 

dochodach również mogły sobie na nią pozwolić (zob. 

pomysł). Mając na względzie skutki złej diety, inny 

użytkownik proponuje zwalczanie chorób zapalnych 

związanych z niewłaściwym odżywianiem i otyłością 

(zob. pomysł). 

Wśród propozycji na platformie wymienia się również 

wspieranie promowania kompetencji zdrowotnych 

i edukacji zdrowotnej (zob. przykład pomysłu oraz 

pomysłu) i wpajanie prozdrowotnych praktyk od 

najmłodszych lat jako jeden z kluczowych czynników 

warunkujących zdrowy tryb życia (zob. pomysł). 

W tym kontekście jeden z użytkowników skrytykował 

parametry stosowane w systemie Nutri-score (zob. 

pomysł). Oprócz edukacji i zdrowej diety autorzy 

wpisów szczególnie podkreślają znaczenie 

edukacji w kwestii zdrowia psychicznego (zob. 

przykład pomysłu). 

Korelacja między odżywianiem się a zdrowiem jest 

podnoszona w licznych wpisach, które mówią 

o zwiększeniu kontroli jakości żywności (zob. przykład 

pomysłu) lub o zakazie stosowania konkretnych 

produktów takich jak sztuczne tłuszcze trans (zob. 

pomysł). Wspomina się również o regulowaniu technik 

rolniczych mających wpływ na żywienie i zdrowie, 

takich jak używanie antybiotyków w chowie 

przemysłowym (zob. pomysł). Specjalne wydarzenie 

na Litwie, w którym wzięło udział 280 uczestników, 

było poświęcone opracowaniu zrównoważonej polityki 

żywnościowej UE (zob. wydarzenie). Uczestnicy 

twierdzili, że UE musi bardziej inwestować w rolnictwo 

ekologiczne poprzez specjalne wsparcie dla rolników. 

Zasadniczo uczestnicy podkreślają konieczność 

przyjęcia podejścia oddolnego w celu wdrażania 

zrównoważonej polityki rolnej. Podobne pomysły są 

także zgłaszane w ramach tematu „Zmiana klimatu 

i środowisko”. 

Szereg uczestników zwraca uwagę na to, że należy 

zniechęcać do konsumpcji wyrobów tytoniowych na 

szczeblu europejskim, czemu służyć miałoby 

zwiększenie ceny takich wyrobów i umożliwienie ich 

sprzedaży jedynie w aptekach (zob. przykład 

pomysłu); inni postulują bardziej konsekwentną walkę 

z narkotykami na szczeblu UE (zob. pomysł). Wśród 

uzależnień, z którym powinna walczyć UE, wymienia 

się także alkohol (zob. przykład pomysłu), w tym jeden 

użytkownik proponuje ograniczenie sprzedaży 

zarówno alkoholu, jak i papierosów do 

specjalistycznych sklepów (zob. pomysł). 

Kilkoro pomysłodawców sugeruje, aby znieść 

sezonową zmianę czasu, co ich zdaniem poprawiłoby 

ogólny stan zdrowia i bezpieczeństwa (zob. przykład 

pomysłu). 

 

Badania w dziedzinie 

zdrowia 
Badania naukowe w dziedzinie zdrowia 

to zagadnienie przekrojowe, które cieszy 

się znaczną uwagą i dotyczy wielu 

kwestii. Niezależnie od kwestii autorzy wpisów ogólnie 

bardzo popierają zwiększone inwestycje w tej 

dziedzinie, zwłaszcza w badania nad innowacyjnymi 

technologiami biomedycznymi. 

Część z nich proponuje pomysły mające stworzyć 

prężny ekosystem zdrowotny w Europie, promujący 
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i wspierający innowacje i badania w dziedzinie 

zdrowia (zob. przykład pomysłu). Sugestie mają różną 

formę, np. zdecydowanie popieranej propozycji 

zachęcania do badań nad patomechanizmami 

zespołu przewlekłego zmęczenia w ramach 

„Horyzontu Europa” (zob. pomysł) lub apelu 

o wspieranie badań nad chorobami 

neurodegeneracyjnymi (zob. pomysł). 

Jeżeli chodzi o instytucjonalną organizację badań na 

szczeblu UE, niektórzy autorzy wpisów proponują 

przejrzysty system zachęt w zakresie własności 

intelektualnej (zob. pomysł) lub utworzenie 

scentralizowanego Europejskiego Instytutu Badań 

w dziedzinie Zdrowia, który koordynowałby 

badania w dziedzinie zdrowia prowadzone przez 

instytuty krajowe i inwestował w badania nad lekami 

(zob. pomysł). Wśród innych pomysłów jest 

utworzenie europejskiego laboratorium ds. chorób 

zakaźnych (zob. pomysł). Jeden z użytkowników 

platformy podkreśla, że krajowe instytuty badawcze 

powinny połączyć siły, a zakup, produkcja 

i dostarczanie odzieży ochronnej i leków powinny być 

w większym stopniu zlokalizowane w Europie (zob. 

pomysł). Proponuje się również, by Europa połączyła 

siły z uniwersytetami w ramach badań nad 

opracowaniem nowego antybiotyku przeciwko 

superbakteriom (zob. przykład pomysłu). Zaleca się 

również zwiększenie świadomości na temat 

stosowania antybiotyków i ich nadużywania (zob. 

pomysł). Niektórzy obywatele apelują również 

o wprowadzenie przepisów zobowiązujących firmy 

farmaceutyczne, które rozprowadzają szczepionki, do 

publikowania pełnych danych z badań klinicznych tych 

szczepionek, by ułatwić ocenę ich bezpieczeństwa 

i skuteczności (zob. pomysł). 

Wśród problemów, które utrudniają prowadzenie 

efektywnych badań nad chorobami bardziej 

rozpowszechnionymi u kobiet, wskazuje się na 

nierówne traktowanie płci. Jedna z użytkowniczek 

wzywa UE do znalezienia rozwiązania w kwestii braku 

danych o kobietach w badaniach naukowych (zob. 

pomysł). 

Niektóre pomysły – m.in. bardzo popularna 

propozycja w części „Inne pomysły” – zawierają apel 

o plan działania na rzecz przejścia w kierunku nauki 

wolnej od zwierząt (zob. pomysł). 

 

Profilaktyka zamiast 

leczenia 
W ramach kategorii zdrowego trybu 

życia profilaktyka jest postrzegana jako obszar, 

w którym UE może i powinna skutecznie działać. 

Kilka pomysłów przedstawionych przez obywateli 

dotyczy propagowania wiedzy o zdrowiu psychicznym 

i jego stanach, takich jak wypalenie, stres, depresja 

i stany lękowe. Pojawia się apel o europejski plan 

w tej dziedzinie (zob. przykład pomysłu), zwłaszcza 

z uwagi na skutki COVID-19 (zob. przykład pomysłu). 

Kwestia ta jest uznawana za szczególnie palącą przez 

młodych ludzi. Zgłaszane są apele o europejską 

platformę zdrowia psychicznego młodych ludzi (zob. 

pomysł) oraz o większe inwestycje w badania (zob. 

pomysł) i w kampanie medialne o zdrowiu 

psychicznym (zob. pomysł). 

Jako nagląca wskazywana jest również kwestia 

wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 

obywateli (zob. pomysł), podobnie jak problem 

zanieczyszczenia hałasem, który proponuje się 

rozwiązać poprzez określenie rygorystycznych 

dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego 

przez opony samochodowe (zob. pomysł). Ponadto 

apeluje się o zmniejszenie narażenia na substancje 

wzbudzające szczególnie duże obawy, w tym PFAS 

(substancje per- i polifluoroalkilowe) (zob. pomysł). 

W ramach profilaktyki jeden z pomysłów prezentuje 

zalety technologii epigenetycznych dla promowania 

nowego ekologicznego humanizmu poprzez 

zwiększanie roli środowiska i żywności w ochronie 

zdrowia ludzi i społeczności (zob. pomysł). 

Znaczenie profilaktyki i badań profilaktycznych było 

też podkreślane podczas wydarzeń (zob. wydarzenie). 

Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że należy 

ustanowić europejski plan działania także dla chorób 

układu krążenia (zob. pomysł). 

Zdrowe starzenie 
się i  

przeciwdziałanie  
starzeniu się 

Niektórzy autorzy wpisów rozpatrują pomysły 

dotyczące zdrowego starzenia się i przeciwdziałania 

starzeniu się z różnych perspektyw. 

W związku ze starzeniem się 

społeczeństwa w Europie obywatele podkreślają, jak 

ważny jest dobry stan zdrowia osób w jesieni życia. 

Wskazują, że w tym celu potrzebne są dobre usługi 

opieki dla seniorów (zob. pomysł). Jednym 

z najczęściej popieranych i komentowanych 

pomysłów jest promowanie intensywnych badań 

naukowych i technologii dotyczących długiego 
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życia w zdrowiu, takich jak terapie odmładzające 

i badania kliniczne. Jako kluczowe postrzegane jest 

też wdrażanie skutecznych zobowiązań prawnych, 

budżetowych, regulacyjnych i instytucjonalnych 

w celu zwiększenia w UE średniej długości 

życia w zdrowiu (zob. pomysł). Idąc jeszcze dalej, 

jeden z użytkowników platformy sugeruje stosowanie 

krioniki, czyli krioprezerwacji pacjentów terminalnie 

chorych, jako metody dającej szansę na odłożenie 

leczenia do momentu znalezienia skutecznej metody 

(zob. pomysł). 

Postuluje się także przeciwdziałanie starzeniu się 

w celu pobudzania wzrostu gospodarczego w związku 

ze spadkiem liczby ludności aktywnej zawodowo (zob. 

pomysł). 

Jeden z użytkowników platformy sugeruje, że obszary 

wiejskie mogłyby stanowić ośrodki innowacji, jeśli 

chodzi o strategie zdrowego starzenia się, ponieważ 

na tych „obszarach doświadczających trudności” 

występują zwykle większe skupiska 

ludności w starszym wieku, a jakość opieki zdrowotnej 

nie jest tak wysoka jak na obszarach miejskich, 

a zatem potrzebne są tam innowacyjne rozwiązania 

(zob. pomysł). Inny pomysłodawca prezentuje 

koncepcję wspomaganych, wielopokoleniowych 

projektów mieszkaniowych (zob. pomysł). 

Uczestnicy jednego z wydarzeń na Litwie przyjęli 

interesującą perspektywę dotyczącą wieku: starali się 

zrozumieć różne wyobrażenia i postawy ludzi 

młodszych i starszych wobec kwestii zdrowotnych 

(zob. wydarzenie). Dwa najważniejsze wnioski z tego 

wydarzenia to z jednej strony znaczenie kampanii 

informacyjnych i uczenia się przez całe życie 

o kwestiach zdrowotnych, a z drugiej – kluczowa rola 

rodzin i wzajemnego wsparcia wobec problemów ze 

zdrowiem. 

 

Podejścia do 

medycyny 
Użytkownicy platformy czasem różnią się 

w poglądach na temat najlepszego podejścia do 

medycyny. Choć dyskusje w tej sprawie zazwyczaj 

ograniczają się do kilku uczestników, niektóre kwestie 

mogą docierać do szerszego grona odbiorców. Tak 

jest na przykład z leczeniem terminalnym. Jeden autor 

wpisów apeluje o szersze gromadzenie danych na 

temat wyborów terminalnych i o uznawanie 

testamentu życia w całej Unii Europejskiej (zob. 

pomysł). 

Jeden z pomysłów dotyczących opieki terminalnej 

koncentruje się na poprawie leczenia paliatywnego 

osób chorych na raka (zob. pomysł). 

Poza poparciem dla przepisów dotyczących końcówki 

życia inną często omawianą kwestią jest 

depenalizacja lekkich narkotyków do celów 

medycznych. Kilkoro obywateli domaga się zwłaszcza 

depenalizacji marihuany do celów medycznych 

i leczniczych (zob. pomysł i pomysł). 

Szeroko omawiany na platformie jest pomysł 

uwzględniania naturalnych środków leczniczych 

w medycynie, takich jak fitoterapia, homeopatia itd. 

w uzupełnieniu medycyny alopatycznej (zob. przykład 

pomysłu). Ponadto wskazuje się również na potrzebę 

przyjęcia bardziej całościowego podejścia do 

medycyny (zob. przykład pomysłu). W tym kontekście 

autorzy wpisów sugerują, że terapie niemedyczne 

mogą wyraźnie poprawiać zdrowie i samodzielność 

pacjentów (zob. przykład pomysłu). 

Inni autorzy wpisów zwracają uwagę, że należy 

praktykować medycynę opartą na dowodach 

i zapewniać dostęp do informacji naukowych w celu 

zwalczania fake newsów w medycynie (zob. przykład 

pomysłu). 

Reakcja na COVID-

19 
Pandemia niewątpliwie wywołała 

zainteresowanie i zaniepokojenie kwestiami zdrowia. 

Kwestia ta powraca w wielu pomysłach 

opublikowanych na platformie. Brak zasobów 

medycznych: czy to pracowników szpitali czy 

maseczek i szczepionek sprowokował debatę 

publiczną na temat koniecznej autonomii strategicznej 

UE w dziedzinie opieki zdrowotnej. Jeden z szerzej 

popieranych pomysłów dotyczy autonomii w produkcji 

podstawowych leków (zob. pomysł). 

Kwestią często poruszaną przez użytkowników są 

skutki COVID-19. Ogólnie uważają oni, że należy 

przywrócić racjonalną i naukową wiarygodność 

medycyny i polityki oraz zaufania do nich w związku 

z obserwowanym podczas pandemii szerokim 

rozpowszechnianiem się błędnych przekonań 

i fałszywych informacji. W dyskusjach nad środkami 

związanymi z COVID-19 uczestnicy są zgodni co do 

tego, że wszelkie takie środki należy wdrażać w UE 

w sposób oparty na dowodach, aby uzyskać jak 

najbardziej realistyczną analizę kosztów i korzyści 

(zob. pomysł). Jeden z użytkowników ostrzega 

zwłaszcza przed zaniedbywaniem lub opóźnianiem 

opieki nad pacjentami cierpiącymi na inne choroby 

w związku z przekształceniem placówek medycznych 

w celu przyjmowania pacjentów z COVID-19 (zob. 

pomysł). W myśl tego obywatele opowiadają się za 

zwiększeniem personelu medycznego (zob. przykład 

pomysłu). 
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Inne pomysły zwracają uwagę na to, że należy 

opracować inkluzywne strategie radzenia sobie 

z przyszłymi pandemiami w UE, chroniące prawa 

osób z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Jedną 

z propozycji jest przeprowadzenie badania nad 

sposobem, w jaki środki związane z COVID-

19 wpłynęły na rezydentów i pracowników domów 

opieki dla osób starszych w poszczególnych 

państwach UE. Miałoby to służyć zapoznaniu się 

z bezpośrednimi relacjami osób starszych (zob. 

pomysł). Ponadto jeden obywatel wzywa do zbadania 

skutków ubocznych i ukrytych efektów pandemii (zob. 

pomysł). 

Kilkoro użytkowników apeluje o większe wsparcie na 

rzecz zdrowia psychicznego, aby uporać się ze 

społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii, 

zwłaszcza wśród osób młodych (zob. przykład 

pomysłu i pomysłu). Z zagadnieniem tym było 

związanych szereg wydarzeń, np. dotyczących 

przyszłości europejskiego zdrowia publicznego po 

kryzysie COVID-19 (zob. wydarzenie). 

W kwestii programów szczepień opinie uczestników 

są zróżnicowane: z jednej strony pojawiają się 

propozycje uczynienia szczepień obowiązkowymi 

(zob. przykład pomysłu), z drugiej zaś sugestie, że 

obywatele powinni mieć swobodę wyboru (zob. 

przykład pomysłu). Inna osoba twierdzi, że nie należy 

nakładać na młodych ludzi obowiązku szczepienia i że 

UE nie powinna wywierać na nich presji, oferując 

możliwości łatwiejszych podróży międzynarodowych 

w zamian za poddanie się szczepieniu; uważa 

również, że w przypadku gdy wymagane są testy 

PCR, powinny być one dostępne bezpłatnie (zob. 

pomysł). Proponuje się także, aby państwa 

członkowskie UE zgodziły się na uznawanie 

odpowiednich norm WHO i krajowych dokumentów 

poświadczających poziom przeciwciał (lub przyjęcie 

szczepionki / dawki przypominającej) (zob. pomysł). 

Również certyfikat COVID jest przedmiotem 

intensywnej dyskusji. Ścierają się w niej osoby 

postulujące jego likwidację (zob. przykład pomysłu), 

obawiające się powstania dwóch kategorii obywateli 

(zob. pomysł) i sugerujące, że Europejczycy powinni 

opowiedzieć się za prawem do decyzji 

o nieszczepieniu się (zob. pomysł) ze zwolennikami 

paszportu covidowego i obowiązku szczepienia jako 

elementu wspólnych wysiłków mających na celu 

zwalczenie wirusa i zapewnienie stabilności 

systemów opieki zdrowotnej (zob. przykład pomysłu). 

Jeden z wpisów dotyczy procedur związanych 

z zakupem szczepionek na szczeblu UE. Zawiera on 

apel o większą jawność i przejrzystość umów 

z firmami farmaceutycznymi (zob. pomysł). 

Niektórzy autorzy wpisów apelują o większą 

solidarność oraz o ustanowienie globalnego 

partnerstwa i finansowania w celu zwalczania 

i eliminowania chorób na całym świecie oraz sugerują, 

że Europa może być światowym liderem w stawianiu 

czoła pandemiom, nowotworom i chorobom serca 

oraz ich pokonywaniu (zob. pomysł). Jeden 

z użytkowników platformy sugeruje, że Komisja 

Europejska we współpracy z WHO powinna 

promować nowe międzynarodowe porozumienie 

umożliwiające światową produkcję i dystrybucję leków 

w kontekście przyszłych pandemii (zob. pomysł). 

W innym wpisie podkreśla się natomiast potrzebę 

szczepienia w skali światowej, by zapobiec pojawianiu 

się nowych wariantów chorób (zob. pomysł). 

Jednocześnie autorzy wpisów proponują podjęcie 

środków mających na celu ochronę patentów 

przedsiębiorstw i sugerują, że Komisja Europejska 

mogłaby odgrywać znaczącą rolę mediatora 

i ambasadora (zob. pomysł). 

Zdrowie w erze 

cyfrowej 
Kwestia wykorzystania 

technologii w opiece zdrowotnej 

wzbudziła wśród użytkowników platformy 

intensywne dyskusje, m.in. na temat negatywnego 

wpływu cyfryzacji na ludzkie zdrowie, który to wpływ 

stanowi dla wielu ciemną stronę rewolucji cyfrowej. 

Grupa obywateli zaangażowała się w dyskusję 

o możliwościach i zagrożeniach związanych 

z nasilającą się w ostatnich dekadach cyfryzacją. 

Kilka pomysłów sugeruje, że cyfryzacja, 

kompatybilność i integracja europejskich systemów e-

zdrowia jest jednym ze sposobów, by zapewnić 

obywatelom dostęp do interoperacyjnej dokumentacji 

medycznej w całej UE (zob. przykład pomysłu). 

Użytkownicy powszechnie zwracają uwagę na 

stosowanie sztucznej inteligencji i kluczową rolę 

danych (zob. przykład pomysłu). Niektórzy autorzy 

wpisów są jednak ostrożni i podkreślają, że takie dane 

wrażliwe są podatne na zagrożenia i że należy 

ograniczyć zarówno na szczeblu krajowym, jak i na 

szczeblu europejskim wielkość zbiorów danych 

dotyczących zdrowia (zob. pomysł). Przykładowo 

jeden z obywateli apeluje o zakaz krajowych baz 

danych genetycznych ze względu na wysokie ryzyko 

naruszenia prawa do prywatności (zob. pomysł). 

Trwa też szersza dyskusja nad uzależnieniem 

cyfrowym i proponuje się unijny plan walki z tym 

zjawiskiem (zob. pomysł), a w celu ograniczenia 

interakcji odbywających się drogą cyfrową proponuje 

się wprowadzenie szkoleń dla uczniów, a także 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98?locale=pl
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kampanii informacyjnych skierowanych do osób 

dorosłych. Zwrócono także uwagę na kwestię 

uzależnienia cyfrowego, a zwłaszcza uzależnienia od 

gier wideo (zob. wydarzenie), i proponowano np. 

internetowe interfejsy samopomocy. Inny pomysł 

sugeruje priorytetowe potraktowanie finansowania 

badań nad ćwiczeniami fizycznymi, a w odniesieniu 

do e-zdrowia zwraca uwagę na rozwiązania cyfrowe, 

które pomagają obywatelom utrzymać aktywność 

fizyczną, a tym samym zwalczać różnorodne choroby 

przewlekłe spowodowane sedentaryzmem (zob. 

pomysł). 

 

Opieka 
okołonowotworowa 

Kwestią często poruszaną na platformie, 

zwłaszcza w odniesieniu do profilaktyki, ale też 

skutków społecznych i psychologicznych, są 

nowotwory (zob. przykład pomysłu). Także tutaj 

użytkownicy sugerują łączenie zasobów, po to by 

walczyć z rakiem w całej UE (zob. przykład pomysłu). 

Użytkownicy twierdzą, że potrzebne są wspólne 

działania na rzecz wczesnej diagnostyki (takie jak 

badania przesiewowe), które UE miałaby wesprzeć 

(zob. przykład pomysłu i pomysłu). 

Jeśli chodzi o profilaktykę nowotworową, jeden 

pomysłodawca sugeruje zakazanie solariów w celu 

zapobiegania rakowi skóry (zob. pomysł), inny zaś 

zwraca uwagę, że należy prowadzić profilaktykę 

rakową na obszarach wiejskich, gdzie często nie 

docierają kampanie profilaktyczne (zob. pomysł). 

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na przeszkodę 

w postaci stereotypów płciowych 

i stygmatyzacji w promowaniu zdrowego trybu życia 

i w profilaktyce wśród mężczyzn. Chcieliby, żeby UE 

opracowała ukierunkowane kampanie informacyjne, 

zwłaszcza na temat profilaktyki raka prostaty (zob. 

pomysł). 

 

 

Pracownicy służby 
zdrowia 

Kwestia warunków pracy w sektorze opieki zdrowotnej 

była poruszana przez użytkowników nie tylko 

w związku z tematem zdrowia, lecz także z kwestią 

migracji i płci (zob. np. rozdział „Migracja”). 

Użytkownicy zwracali uwagę na wkład kobiet 

pracujących w sektorze opieki zdrowotnej i na 

potrzebę ich wspierania poprzez inwestowanie 

w programy przywództwa i podnoszenia umiejętności 

(zob. pomysł). 

Pomysły dotyczące pracowników służby zdrowia 

wskazywały na złe warunki pracy w tym sektorze (zob. 

przykład pomysłu) i generalnie dotyczyły podniesienia 

płac i poprawy warunków pracy (zob. pomysł). 

Pandemia przyczyniła się również do uwypuklenia 

kluczowej roli społecznej pracowników służby 

zdrowia, co czasami wywołało szersze debaty na 

temat charakteru obecnych systemów opieki 

zdrowotnej oraz roli podmiotów prywatnych w tym 

sektorze, w tym wpływu prywatyzacji na warunki pracy 

(zob. pomysł). 

Według jednego pomysłu Europejski Rok 

Wolontariuszy byłby odpowiednim hołdem dla 

wysiłków i roli ochotników podczas pandemii COVID-

19 (zob. pomysł). 

 

Zdrowie seksualne 
i reprodukcyjne 

W pomysłach i wydarzeniach przewija się temat 

zapewnienia wszystkim kobietom dostępu do 

niedrogiej i dostępnej antykoncepcji (zob. 

wydarzenie). Część pomysłów dotyczy 

udostępniania w miejscach publicznych darmowych 

produktów do higieny menstruacyjnej, aby 

przeciwdziałać tzw. ubóstwu menstruacyjnemu (zob. 

przykład pomysłu). Inne propozycje sugerują 

obniżenie lub zniesienie podatków od produktów 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=pl
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zdrowotnych dla kobiet, takich jak podpaski (zob. 

pomysł). Ponadto zwracano uwagę na potrzebę 

większej liczby badań nad zdrowiem reprodukcyjnym 

kobiet oraz opracowania mniej inwazyjnych środków 

antykoncepcyjnych dla kobiet i mężczyzn (zob. 

pomysł), a także udostępnienie pigułki „dzień po” 

w każdym kraju bez recepty. Na platformie pojawiają 

się również opinie przeciwko prawu do aborcji (zob. 

pomysł). 

Pomysłodawcy dyskutują o potrzebie promowania 

edukacji seksualnej czy to za pośrednictwem 

ogólnoeuropejskiego podejścia, kampanii o zdrowiu 

seksualnym, czy też poprzez wspieranie aktywnych 

w tej dziedzinie instytucji pozarządowych (zob. 

przykład pomysłu). 

Podczas jednego z wydarzeń w Berlinie dyskutowano 

o przyszłych perspektywach, a zwłaszcza kwestiach 

etycznych związanych z zapłodnieniem in vitro (zob. 

wydarzenie). Jedna z propozycji sugeruje utworzenie 

sponsorowanych i promowanych przez UE klinik 

zdrowia seksualnego (zob. pomysł), inna zaś zwraca 

uwagę na znaczenie walki z HIV (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742?locale=pl
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Rys. 9 – Mapa myśli – „Zdrowie” część 1 
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Rys. 10 – Mapa myśli – „Zdrowie” część 2 
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 W ramach tematu „Silniejsza gospodarka, 

sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” do 

20 lutego 2022 r. nadesłano w sumie 

1 867 pomysłów, zamieszczono 2 037 komentarzy 

i zorganizowano 573 wydarzenia. Użytkownicy 

podkreślają, że ważne jest, by UE stała się bardziej 

inkluzywna i sprawiedliwsza społecznie, 

zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19, i wskazują 

na szereg dostrzegalnych wyzwań, takich jak brak 

wsparcia dla młodych Europejczyków i brak 

współpracy między państwami członkowskimi. 

Jednym z najczęściej proponowanych mechanizmów, 

mającym uczynić Europę bardziej inkluzywną 

i sprawiedliwszą społecznie, jest zagwarantowanie 

w całej UE bezwarunkowego dochodu 

podstawowego. Ponadto użytkownicy przedstawiają 

różne sugestie dotyczące stymulowania wzrostu 

gospodarczego w UE poprzez wprowadzenie polityk 

4. Silniejsza 
gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
zatrudnienie  
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gospodarczych, dalsze pogłębianie jednolitego rynku 

europejskiego, skupienie się na innowacjach oraz 

promowanie i wspieranie MŚP i strategicznych gałęzi 

przemysłu. Ponadto autorzy wpisów uważają, że 

transformacja ekologiczno-cyfrowa oferuje możliwości 

podnoszenia kwalifikacji europejskich pracowników 

i dostosowywania się do zmieniającego się rynku 

pracy, tak by europejska gospodarka była 

konkurencyjna i bardziej samowystarczalna. 

Poszczególne pomysły można pogrupować według 

następujących zagadnień: 

 Bardziej inkluzywna i sprawiedliwsza 
społecznie Europa 

 Odbudowa gospodarcza 
 Innowacje – pobudzanie wzrostu 

gospodarczego 
 Ochrona socjalna i zabezpieczenie społeczne 
 Opodatkowanie na rzecz sprawiedliwej 

gospodarki 
 Dalsze wzmacnianie europejskiego rynku 

wewnętrznego 
 Zwiększanie zatrudnienia 
 Zmiana obecnego modelu gospodarczego 
 Prawa i ochrona konsumentów 
 

Wydarzenia 
Odbyło się kilka wydarzeń partycypacyjnych, 
podczas których obywatele mogli wyrazić opinię na 
temat UE i obawy o przyszłość. Na przykład 
przeprowadzone we Włoszech warsztaty dla 
młodzieży na temat przyszłości Europy pozwoliły 
sformułować szereg pomysłów i propozycji 
dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków 
pracy, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji, ubóstwa 
i wykluczenia społecznego (zob. wydarzenie). 
Podobnie podczas krajowego 
wydarzenia w Portugalii debatowano o tym, jak 
stworzyć spójniejszą i bardziej socjalną Europę 
poprzez „głębokie zmiany” (zob. wydarzenie). 
Podczas konferencji pt. „Bułgarski głos dla Europy” 
rozmawiano o problemach, z którymi mierzy się 
branża turystyczna, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim (zob. wydarzenie). 
Kilka wydarzeń, takich jak warsztaty 
partycypacyjne, poświęconych było zrównoważonej 
turystyce oraz ochronie i eksponowaniu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego (zob. przykład 
wydarzenia). 

Grupa specjalistów społeczeństwa obywatelskiego 
przeprowadziła dyskusję o współpracy 
gospodarczej i perspektywach klastrów 
pozwalających skrócić odległość między 
światowymi łańcuchami wartości, produkcją 
i użytkowaniem (zob. wydarzenie). 

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu 
zorganizowała wydarzenie, podczas którego 
omawiany był jej dokument wskazujący siedem 
kluczowych priorytetów na rzecz silniejszej roli UE 
w przeciwdziałaniu podstawowym przyczynom 
ubóstwa i nierówności, m.in. apel o to, by tworzenie 
bardziej socjalnej Europy było centralnym 
elementem wszystkich polityk UE, oraz o lepszą 
ochronę praw człowieka i równości (zob. 
wydarzenie). 

Podczas warsztatów studenckich w Polsce 
dyskutowano o realności wprowadzenia płacy 
minimalnej na szczeblu UE. Studenci sformułowali 
szereg sugestii: od zapewnienia dobrej opieki 
zdrowotnej w całej UE przez współpracę 
transgraniczną po wprowadzenie płacy minimalnej 
w niektórych zawodach (zob. wydarzenie). Także 
w Danii jedno z wydarzeń było poświęcone temu, 
czy UE powinna ustalić płacę minimalną (zob. 
wydarzenie). 

Odbył się transgraniczny hakaton dotyczący 
mobilności zawodowej, współpracy 
transgranicznej, spójności i odporności, 
zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19 (zob. 
wydarzenie). Inny hakaton, zorganizowany 
w Luksemburgu z udziałem młodych 
przedsiębiorców, posłużył dyskusji o ich wizji 
przyszłości; jego kluczowe postulaty to: inwestować 
w cyfryzację, umiejętności cyfrowe 
i przedsiębiorczość kobiet, promować 
zrównoważony rozwój, a także wspierać 
przedsiębiorstwa, które pozytywnie wpływają na 
nasze społeczeństwa (zob. wydarzenie). 

Bardziej inkluzywna 
i sprawiedliwsza 
społecznie Europa 

Zagadnienie budowy inkluzywnej i sprawiedliwej 

społecznie gospodarki w Europie zgromadziło 

najwięcej pomysłów w ramach tytułowego tematu. 

Dotyczy ono wzmacniania spójności społecznej jako 

sposobu tworzenia silnej gospodarki (zob. pomysł). 

Duża część pomysłów w ramach tego zagadnienia 

generalnie postuluje rozszerzenie Europejskiego filaru 

praw socjalnych (zob. bardzo popularny pomysł) 

i jednolite podejście UE do zabezpieczenia 

społecznego: od rodzicielskiego i rodzinnego przez 

prawo do dostępnych mieszkań po polityki emerytalne 

(zob. przykład wydarzenia). Inni użytkownicy uznali 

Europejski filar praw socjalnych za drogowskaz 

w budowaniu socjalnej Europy i zaapelowali 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/126127?locale=pl
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110188?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134115?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/127316?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/107284?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/116756?locale=pl
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421?locale=pl
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o ustanowienie minimalnego celu w dziedzinie 

zatrudnienia, redukcji ubóstwa oraz edukacji 

i umiejętności (zob. pomysł). Z drugiej strony niektórzy 

użytkownicy uważają, że prawo pracy, systemy opieki 

społecznej i systemy emerytalne powinny pozostać 

w gestii państw członkowskich (zob. pomysł). 

Kilkoro autorów wpisów na platformie apelowało 

o bardziej sprawiedliwą społecznie Europę, którą 

można by zbudować np. poprzez opracowanie 

wskaźnika pomiaru równości społecznej (zob. 

przykład pomysłu). 

Jednym z szerzej omawianych podzagadnień 

w ramach tego zagadnienia jest potrzeba 

opracowania polityk na szczeblu instytucjonalnym, 

które zapewnią równość płci – a także na szczeblu 

kulturalnym i edukacyjnym (zob. przykład pomysłu). 

Jedną z sugestii jest ustanowienie parytetu płci na 

stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach 

(zob. pomysł). Konkretnie pomysły na rzecz równości 

dotyczą decyzji o urlopie rodzicielskim (zob. pomysł) 

i równych szans zatrudnienia (zob. pomysł). Zgodnie 

z tą myślą podczas jednej z dyskusji panelowych 

rozmawiano o wyzwaniach, z którymi mierzą się 

przedsiębiorczynie w otoczeniu biznesowym, 

nierównościach płacowych, możliwościach 

finansowania; zwracano uwagę na przykłady 

sprawdzonych rozwiązań na szczeblu lokalnym 

i krajowym (zob. wydarzenie i wydarzenie). Zwracano 

też uwagę na niepewność zatrudnienia kobiet 

podczas pandemii COVID-19 (zob. pomysł i pomysł). 

Dalsze pomysły to np. apel o równość 

płci w dziedzinie architektury i inżynierii lądowej (zob. 

pomysł). Jeden z pomysłów odnotowanych na 

platformie opowiada się za przyjęciem dyrektywy 

o równym traktowaniu we wszystkich sferach życia 

(zob. pomysł). Są też pomysły dotyczące 

przeciwdziałania napaściom na tle seksualnym 

i przemocy domowej, przy czym apeluje się 

w szczególności o inicjatywy na rzecz wspierania 

ofiar, np. poprzez stosowną aplikację (zob. pomysł). 

Jeżeli chodzi o promowanie bardziej inkluzywnej 

Europy, wielu autorów wpisów wspomina, że należy 

ułatwić integrację osób z niepełnosprawnościami, np. 

rozszerzając obowiązywanie krajowych kart 

niepełnosprawności na całą UE (zob. pomysł) 

i zwiększając dostępność obszarów turystycznych 

(zob. pomysł i wydarzenie). Istnieje także poparcie dla 

utworzenia sieci społecznej dla osób 

z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Ponadto 

niektóre pomysły koncentrują się na planowaniu 

urbanistycznym i sugerują tworzenie przestrzeni 

publicznych sprzyjających kontaktom 

międzypokoleniowym: parków, ośrodków kultury itd. 

(zob. przykład pomysłu). Był to też jeden z pomysłów 

wysuniętych podczas wydarzenia zorganizowanego 

w Hiszpanii, kiedy to obywatele mogli się dzielić 

opiniami o tym, jak ulepszyliby miasto, gdyby 

pełnili w nim władzę (zob. wydarzenie). 

Jeden z pomysłów dotyczył także zrównoważonych 

zasad urbanistycznych, które sprawiłyby, że centralną 

ideą odpornej i sprawiedliwej społecznie europejskiej 

gospodarki stałaby się jakość życia. Chodziłoby m.in. 

o promowanie lokalnych przedsiębiorstw 

i gospodarek, dostęp do transportu publicznego, 

dobrą jakość powietrza itd. (zob. pomysł i pomysł). 

Poparciem cieszy się pomysł pomocy osobom 

żyjącym poniżej progu ubóstwa oraz ograniczania 

nierówności (zob. przykład pomysłu). Kilka pomysłów 

zwraca uwagę, że należy dołożyć starań w zwalczaniu 

bezdomności (zob. przykład pomysłu) oraz opracować 

strategie integracji mniejszości romskich (zob. 

wydarzenie i wydarzenie), choć pojawiały się też 

bardziej sceptyczne głosy (zob. pomysł). 

Kilka pomysłów wspomina o konieczności 

wprowadzenia prawa do bycia offline (zob. przykład 

pomysłu i pomysłu). 

Kolejny pomysł opowiada się za rozszerzeniem 

obowiązywania niebieskiej karty dla obywateli państw 

trzecich po zakończeniu pierwotnego zatrudnienia 

(zob. pomysł). 

 

Odbudowa 
gospodarcza 

Odbudowa gospodarcza to jedno z zagadnień, które 

wywołało najwięcej interakcji. Użytkownicy platformy 

dzielili się spostrzeżeniami, że w celu odbudowy 

należy rozwijać rynek wewnętrzny, żeby zwiększyć 

jego konkurencyjność i sprzyjać innowacjom (zob. 

pomysł). Równolegle część pomysłodawców poparła 

ideę nowej umowy społecznej w Europie na rzecz 

sprawiedliwej odbudowy (zob. pomysł). Ponadto aby 

osiągnąć w Europie społeczną gospodarkę rynkową, 

jeden użytkownik apeluje o wzmocnienie dialogu 

społecznego i negocjacji zbiorowych (zob. pomysł). 

Wiele komentarzy i pomysłów na platformie stanowi 

przejaw niepokoju w związku z rosnącym długiem 

publicznym w UE (zob. przykład pomysłu 

i wydarzenia), m.in. dyskutowana jest rola 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wzywa się 

do przeglądu zasad paktu stabilności i wzrostu (zob. 

pomysł) lub wprowadzenia prawodawstwa 

dotyczącego zaburzeń równowagi na rachunku 

obrotów bieżących (zob. przykład pomysłu) oraz, 

ogólniej, do rozszerzenia i wzmocnienia mandatu 

EBC (zob. pomysł i pomysł). 
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Dyskusje skupiają się na unijnym planie odbudowy: 

autorzy wpisów zwracają uwagę na wyzwania 

związane z solidarnością państw UE i omawiają 

wyzwania związane z uruchomieniem funduszy (zob. 

przykład pomysłu i wydarzenia). Jednocześnie 

autorzy zaznaczają, że plany odbudowy należy 

wdrażać rygorystycznie, skutecznie i transparentnie 

(zob. przykład pomysłu). 

Autorzy wpisów często zgłaszają pomysł promowania 

konsumpcji i produkcji lokalnej z udziałem MŚP jako 

siły napędowej wzrostu; są one postrzegane jako 

kluczowe dla odbudowy gospodarczej UE. Z tego 

powodu obywatele zwracają uwagę, że należy 

eliminować bariery biurokratyczne dla przedsiębiorstw 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia) oraz uprościć 

biurokratyczne procedury dla zagranicznych start-

upów (zob. pomysł). Użytkownicy sugerują również, 

że fundusze UE powinny być kierowane także do MŚP 

(zob. przykład pomysłu). Zgodnie z ogólną tendencją 

w ramach tego zagadnienia pojawia się wiele apeli 

o zwiększenie produkcji towarów w UE zamiast ich 

importowania (zob. pomysł oraz pomysł). Jeden 

z pomysłodawców sugeruje, by wskazywać 

pochodzenie produktów sprzedawanych online i tym 

samym bardziej promować lokalną konsumpcję (zob. 

pomysł). 

W kontekście strategii odbudowy za zasadniczą 

wartość uchodzi spójność wraz z prawami socjalnymi 

online i zaspokajaniem potrzeb zatrudnieniowych 

młodych ludzi (zob. wydarzenie). Przykładowo jako 

strategia ożywiania gospodarki po kryzysie 

związanym z COVID-19 jest wskazywane także 

inwestowanie w przyszłe pokolenia (zob. pomysł). 

Podobnie, w odniesieniu do COVID-19, użytkownicy 

omawiają potrzebę finansowania ewentualnych 

przyszłych środków gotowości na wypadek pandemii 

(zob. przykład pomysłu). Zgodnie z tym podejściem 

jeden z wpisów wspomina o niedoborze pracowników 

służby zdrowia w Europie (zob. pomysł). Ponadto 

autorzy wpisów podkreślają, że należy przyznać 

fundusze publiczne na wsparcie drobnych 

producentów i przedsiębiorców, aby 

zrekompensować im wszelkie straty poniesione 

w wyniku zamykania rynku podczas pandemii (zob. 

pomysł). 

Innowacje – 
pobudzanie 

wzrostu gospodarczego 

Duża liczba wpisów w ramach przedmiotowego 

tematu wskazuje na innowacje jako jeden 

z podstawowych atutów gospodarki europejskiej. 

Autorzy wpisów proponują, by pobudzać wzrost 

poprzez inwestycje w badania nad zaawansowanymi 

technologiami, umiejętności, wiedzę i wiedzę fachową 

(sztuczna inteligencja, blockchain, nanotechnologia, 

przechowywanie energii, mięso wytwarzane 

w laboratorium itp.). Niektórzy rozważają zmianę 

w konkurencyjności: od minimalizacji kosztów do 

maksymalizacji wiedzy i do otwierania perspektyw 

pozwalających na ukonstytuowanie się europejskiej 

gospodarki wiedzy (zob. pomysł i pomysł). Ponadto 

kilka pomysłów wskazuje na potrzebę niezależności 

technologicznej, np. poprzez rozwój zdolności UE 

w zakresie produkcji sprzętu i zmniejszanie 

zależności przemysłowej i handlowej od krajów 

trzecich (zob. przykład pomysłu). 

Najczęstsze pomysły w ramach tego zagadnienia 

mówią o potrzebie wspierania małych i średnich 

przedsiębiorstw (zob. przykład pomysłu) oraz 

stymulowania przedsiębiorczości (zob. pomysł). 

Ogólnie rzecz biorąc, finansowanie przedsiębiorstw 

typu start-up oraz małych i średnich firm jest 

postrzegane jako ważna siła napędowa innowacji 

(zob. przykład pomysłu). Użytkownicy proponują 

praktyczne wspieranie MŚP za pośrednictwem np. 

unijnego funduszu zapewniającego kapitał 

początkowy dla MŚP (zob. pomysł) lub platformy 

handlu elektronicznego przeznaczonej dla 

europejskich MŚP (zob. pomysł). Inny użytkownik 

zwraca uwagę na przykład Chin, gdzie rozwój opiera 

się na ośrodkach innowacji i wzrostu, co w połączeniu 

z korzystnymi uregulowaniami administracyjnymi 

i podatkowymi sprzyja inwestycjom i tworzeniu start-

upów. Użytkownik wzywa do ponownego 

przemyślenia polityki europejskiej z uwzględnieniem 

takich przykładów (zob. pomysł). Inny sugeruje 

korzystne opodatkowywanie start-upów operujących 

w sektorach najnowocześniejszych technologii (zob. 

pomysł). 

Duża grupa wpisów wspomina o możliwości 

ustanawiania firm w małych miejscowościach 

i w regionach przygranicznych w Europie (zob. 

przykład pomysłu i wydarzenia), z uwzględnieniem 

ewentualności telepracy (zob. pomysł). Kilka 

pomysłów argumentuje za decentralizacją i lepszym 

zarządzaniem lokalnym (zob. pomysł i wydarzenie), 

m.in. by zmniejszać dysproporcje regionalne oraz 

drenaż mózgów z wielu regionów (zob. wydarzenie). 

Odbyło się także przeprowadzone w podobnym duchu 

wydarzenie na temat sposobów zatrzymywania 

młodych na wsi i w mniejszych miastach. 

W podobnym tonie dyskutowano podczas kilku innych 

wydarzeń o tym, jak waloryzować lokalny rozwój 

regionów w celu promowania zrównoważonej turystyki 

(zob. wydarzenie i wydarzenie). 
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Za sprawę najwyższej wagi uznaje się inwestycje 

w badania naukowe i edukację (zob. pomysł 

i pomysł), przy wspieraniu dzielenia się wiedzą 

poprzez otwartą sieć laboratoriów lub Europejską 

Agencję ds. Infrastruktury (zob. pomysł). Szeroko 

popierany pomysł stanowi apel, by UE wywiązała się 

z obietnicy przeznaczenia 3% PKB na badania 

i innowacje (zob. pomysł). Inna sugestia to rodzaj 

Spotify na potrzeby nauki – dostępna baza danych 

zawierająca modele do druku 3D (zob. pomysł), 

materiały do e-nauki i programy edukacyjne 

gromadzące rozwiązania, które sprawdziły się 

w świecie w profesjonalnej edukacji (zob. pomysł). 

Jeśli chodzi o badania naukowe, jedna z propozycji 

dotyczy ułatwień w uzyskiwaniu patentów za 

pośrednictwem funduszu patentowego (zob. pomysł). 

Pojawiają się także apele o utworzenie Europejskiego 

Wysokiego Urzędu ds. Zdrowia, który powinien 

zachęcać do publicznych i prywatnych badań 

w dziedzinie zdrowia (zob. pomysł). Ponadto jeden 

z obywateli sądzi, że dla pobudzania innowacji 

potrzebna jest większą swoboda normalizacyjna, 

która zmniejszałaby odpowiedzialność prawną wobec 

innowacyjnych podejść oferujących rozwiązania 

alternatywne (zob. pomysł). Liczne propozycje 

dotyczą promowania badań i innowacji w celu 

pobudzania rozwoju kluczowych technologii 

prorozwojowych w Europie (zob. pomysł). 

Inne pomysły pokazują, że gospodarka cyfrowa jest 

postrzegana jako warunek wstępny innowacji 

i wzrostu; prowadzone są przy tym dyskusje na temat 

kryptowaluty (zob. przykład pomysłu) i lokalnych walut 

cyfrowych, które mogłyby być wykorzystywane 

równolegle do euro (zob. przykład pomysłu). Jeśli 

chodzi o kryptowaluty, użytkownicy uważają, że 

potrzebne są przepisy chroniące obywateli (zob. 

przykład pomysłu). 

O innowacjach i wzroście dyskutuje się też w związku 

ze środowiskiem, zmianą klimatu i transformacją 

ekologiczną (zob. pomysł). Na platformie pojawiają się 

pomysły dotyczące celów neutralności klimatycznej 

i potencjalnej czołowej roli UE we wprowadzaniu 

i finansowym zasilaniu (globalnej) zielonej gospodarki 

(zob. przykład pomysłu). Przykładowo jeden 

z obywateli sugeruje, by uzupełnić transformację 

ekologiczną śledzeniem celów planu polityki 

przemysłowej za pomocą wskaźników ilościowych 

pozwalających monitorować porównawczo 

europejską strategię przemysłową w ujęciu globalnym 

(zob. pomysł). Inna użytkowniczka platformy wskazuje 

na perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji 

do poprawy efektywności energetycznej firm (zob. 

pomysł). 

W ramach kilku pomysłów omawia się praktyczne 

wdrażanie zielonej gospodarki; dotyczą one np. 

inwestycji w rolnictwo ekologiczne czy inicjatyw 

w ramach strategii „Od pola do stołu” (zob. pomysł). 

Inny użytkownik sugeruje prowadzenie bardziej 

ekologicznej gospodarki przy jednoczesnym podjęciu 

kwestii bezpieczeństwa żywnościowego za pomocą 

inteligentnych technologii rolniczych (zob. pomysł). 

Jeden obywatel tłumaczy jednak, że wdrażanie 

zielonego ładu nie powinno negatywnie wpływać na 

obywateli UE (zob. pomysł). Z punktu widzenia 

przedsiębiorstw kilka pomysłów omawia środki 

mające zachęcić firmy do transformacji ekologicznej 

i wesprzeć je w tym działaniu (zob. wydarzenie), np. 

za pomocą jasnych, wiążących celów w konkretnych 

sektorach (zob. pomysł). Równocześnie środki 

miałyby zapobiegać przyjmowaniu przez firmy 

strategii nieuczciwego zielonego PR (zob. pomysł). 

Inne sugestie odnoszą się do wzmocnienia przemysłu 

lotniczego i kosmicznego jako sposobu stymulowania 

innowacyjnych technologii, np. poprzez zwiększenie 

finansowania Europejskiej Agencji Kosmicznej (zob. 

pomysł i pomysł). 

Ochrona socjalna 
i zabezpieczenie 

społeczne 

Najczęściej powtarzającym się podzagadnieniem, 

w ramach którego komentuje się i popiera wiele 

pomysłów, jest wprowadzenie bezwarunkowego 

dochodu podstawowego mającego zapewnić każdej 

osobie możliwość uczestnictwa w życiu społecznym 

(zob. pomysł i pomysł). Oprócz bezwarunkowego 

dochodu podstawowego powtarza się apel o środki 

przeciwdziałania bezrobociu (osób młodych), takie jak 

programy doskonalenia umiejętności (zob. przykład 

pomysłu) i wprowadzenie europejskiego funduszu dla 

bezrobotnych (zob. pomysł). Zagadnienie bezrobocia 

osób młodych pojawia się także w ramach innych 

tematów. 

Ponadto, w powiązaniu z tym podzagadnieniem, 

pojawiła się grupa pomysłów dotyczących luk 

płacowych w UE: sugeruje się ograniczanie różnic 

w wynagrodzeniach w ramach jednego 

przedsiębiorstwa (zob. przykład pomysłu) oraz ogólnie 

apeluje o więcej środków zapobiegania ubóstwu i jego 

zwalczania (zob. przykład pomysłu). Jeden 

z użytkowników podkreśla, że finansowanie 

świadczeń socjalnych musi opierać się na silnej bazie 

ekonomicznej (zob. pomysł). 

W świetle starzenia się społeczeństwa niektórzy 

użytkownicy zwracają uwagę, że należy zająć się 

długoterminową opieką zdrowotną w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i godności osobom 
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starszym (zob. pomysł) oraz podjąć problem izolacji 

społecznej osób starszych (zob. pomysł). Chcą 

zachęcać do solidarności międzypokoleniowej, aby 

zapobiec odsuwaniu na bok starszego pokolenia (zob. 

pomysł). Jeden z użytkowników apeluje też 

o likwidację luki cyfrowej wśród osób starszych, tak by 

miały one umiejętności niezbędne do dopełnienia 

formalności administracyjnych oraz dostęp do 

zasobów socjalnych i zdrowotnych, ogólnych 

informacji i działań kulturalnych (zob. pomysł). 

W podobnym duchu wielu autorów wpisów pisze 

o potrzebie skoordynowanych polityk emerytalnych 

i emerytur we wszystkich państwach członkowskich 

UE (zob. przykład pomysłu) i sugeruje ustanowienie 

jednolitego systemu emerytalnego dla mobilnych 

obywateli (zob. przykład pomysłu). Użytkownicy 

sugerują także reformę emerytalną (zob. przykład 

pomysłu). 

Inna grupa pomysłów koncentruje się na problemie 

ubóstwa dzieci i osób starszych (zob. przykład 

pomysłu). Zagrożone ubóstwem są często emerytki, 

gdyż pełnią one zazwyczaj rolę opiekunek, a lata 

takiej pracy nie są uwzględniane w emeryturach (zob. 

pomysł). 

Kolejnym podnoszonym przez użytkowników 

podzagadnieniem jest prawo do dostępnych, 

przystępnych cenowo mieszkań (zob. przykład 

pomysłu). Jeden z użytkowników apeluje o zachęty 

przeciwdziałające obecnemu spadkowi 

demograficznemu, takie jak ulga podatkowa 

zmniejszająca presję finansową na młode rodziny 

o niskim dochodzie (zob. pomysł). Inni apelują 

ogólniej, by UE i państwa członkowskie uwzględniły 

transformację demograficzną (zob. przykład pomysłu), 

czy nawet ustanowiły odpowiedni instytut zajmujący 

się tą dziedziną (zob. pomysł). 

I wreszcie zgłoszono szereg pomysłów o bardziej 

administracyjnym charakterze, np. zaproponowano 

wprowadzenie cyfrowej (wspólnej dla całej UE) karty 

ubezpieczenia społecznego i możliwości 

przenoszenia praw socjalnych dla mobilnych 

Europejczyków; zagadnienie to pojawia się także 

w ramach innych tematów na platformie (zob. przykład 

pomysłu). W podobnym duchu jeden z autorów 

opowiada się za demokratycznym cyfrowym euro 

i uniwersalną podstawową dywidendą, która mogłaby 

być finansowana z dochodów EBC z obligacji i akcji 

nabywanych w ramach operacji otwartego rynku, 

poprzez licencje cyfrowe lub inwestycje bezpośrednie 

(zob. pomysł). 

 

Opodatkowanie na rzecz 
sprawiedliwej 
gospodarki 

Szerokim zagadnieniem są sugestie 

przeciwdziałania problemom 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym za 

pomocą przepisów podatkowych. 

Dominująca grupa pomysłów zakłada większą 

sprawiedliwość podatkową, sprawiedliwe 

opodatkowanie oraz zwalczanie oszustw 

podatkowych. Proponuje się np. wprowadzenie 

środków przeciwko unikaniu opodatkowania, 

wprowadzenie podatku od transakcji finansowych 

(zob. pomysł). Wielu użytkowników wysuwa pomysły, 

jak zapobiegać dumpingowi socjalnemu poprzez 

harmonizowanie przepisów podatkowych i płac 

minimalnych we wszystkich państwach członkowskich 

(zob. przykład pomysłu i pomysłu). Jeden z często 

komentowanych i popieranych pomysłów dotyczy 

wprowadzenia ogólnoświatowego lub unijnego 

podatku minimalnego w celu zaradzenia problemowi 

rajów podatkowych (zob. pomysł). Proponuje się też 

promowanie konwergencji europejskiej w podatkach 

bezpośrednich (zob. pomysł). Inny pomysł to 

propozycja zmiany metodologii tworzenia wykazu 

jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej (zob. 

pomysł). W wielu wpisach pojawia się pytanie, jak 

skutecznie opodatkować duże przedsiębiorstwa 

technologiczne i korporacje cyfrowe (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). 

Znaczna grupa pomysłodawców opowiada się za 

harmonizacją podatków i stworzeniem unii fiskalnej, 

aby lepiej dystrybuować bogactwo 

w społeczeństwach europejskich (zob. przykład 

pomysłu). W tym kontekście na platformie wskazano 

różnorodne ewentualne środki podatkowe mające 

służyć inkluzywnej i sprawiedliwej gospodarce (zob. 

przykład pomysłu). Kwestie związane 

z opodatkowaniem dotyczą obecnie następujących 

spraw: po pierwsze, chodzi o środki podatkowe 

mające promować uczciwą konkurencję między 

przedsiębiorstwami, np. wprowadzenie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (VAT) dla 

sektora e-handlu albo wymaganie od przedsiębiorców 

płacenia VAT wyłącznie w kraju macierzystym (zob. 

pomysł). Po drugie, chodzi o opodatkowanie związane 

ze środowiskiem i zmianą klimatu: formułowane są 

m.in. apele o wprowadzenie mechanizmu 

dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 

emisji CO2 (zob. przykład pomysłu) lub podatku na 

rzecz zrównoważonego rozwoju (zob. przykład 

pomysłu). Wspólne podatki, takie jak opodatkowanie 

śladu węglowego, to także – według użytkowników – 
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sposób na niwelowanie nierówności między 

państwami UE i poprawy funkcjonowania jednolitego 

rynku (zob. pomysł). W tym kontekście odbyło się 

wydarzenie, podczas którego zwracano uwagę, że 

należy zreformować unijne przepisy budżetowe 

mające zastosowanie do państw członkowskich, po to 

by zapewnić zrównoważoną odbudowę po COVID-

19 i zagwarantować inwestycje publiczne potrzebne 

w ramach transformacji ekologiczno-cyfrowej (zob. 

wydarzenie). 

Po trzecie, pojawiły się apele o opodatkowanie 

towarów konsumpcyjnych w sposób uzależniony od 

warunków produkcji (warunki zatrudnienia, surowce, 

płace), aby promować sprawiedliwy handel zamiast 

wolnego handlu (zob. przykład pomysłu). Ostatnia 

grupa proponowanych środków podatkowych dotyczy 

różnorodnych kwestii, na przykład opodatkowania 

promującego równość płci – zaproponowano m.in., by 

dozwolone było stosowanie zerowej lub obniżonej 

stawki VAT na produkty higieniczne dla kobiet (zob. 

pomysł). 

Dalsze wzmacnianie 

europejskiego rynku 

wewnętrznego 
Część wpisów dotyczy potrzeby dalszego 

wzmacniania europejskiego rynku wewnętrznego: 

zdaniem autorów należy skoncentrować się na 

polityce gospodarczej, podczas gdy Komisja coraz 

bardziej koncentruje się na innych dziedzinach polityki 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia). Zdaniem wielu 

użytkowników jednolity unijny rynek towarów, usług, 

kapitału i osób jest jedną z cenniejszych zdobyczy UE 

(zob. przykład pomysłu). 

W niektórych wpisach podkreśla się wartość 

i znaczenie paneuropejskiego łączenia lokalnych 

ekosystemów, z których każdy rozwinął różne rodzaje 

wiedzy i fachowych umiejętności (zob. pomysł). 

Ponadto wiele wpisów zwraca uwagę, że pojawia się 

okazja, by z uwagi na znaczny wzrost kosztów 

transportu kontenerowego ściągnąć z powrotem do 

UE międzynarodowe fabryki – np. produkujące 

mikrochipy – wcześniej ulokowane w krajach 

Azji z powodu niższych kosztów produkcji (zob. 

pomysł i pomysł). Jeden obywatel proponuje 

opracowanie polityki gospodarczej mającej przyciągać 

do UE globalne firmy w ramach europejskiej polityki 

przedsiębiorczości; polityka taka miałaby 

przewidywać jednolite opodatkowanie w całej UE 

(zob. pomysł). 

Ogólnie rzecz biorąc, w pomysłach powtarza się 

stwierdzenie, że państwa członkowskie powinny lepiej 

egzekwować obowiązujące przepisy wspólnotowe 

w dziedzinie gospodarki i unikać protekcjonizmu, tak 

by jednolity rynek stał się bardziej atrakcyjny 

i konkurencyjny (zob. pomysł). Inne pomysły 

opowiadają się za tym, by zwiększyć funkcje EBC 

(zob. przykład pomysłu), ograniczyć interesy 

lobbystów w UE (zob. przykład pomysłu) i poszerzyć 

wzajemne związki między państwami. Pojawia się też 

kwestia poprawy połączeń z obszarami wiejskimi 

(zob. pomysł). 

Wspólne podatki (takie jak opodatkowanie śladu 

węglowego) i wspólna waluta to także – według 

użytkowników – sposób na niwelowanie nierówności 

między państwami UE i poprawę funkcjonowania 

jednolitego rynku (zob. pomysł). W tym kontekście 

odbyło się wydarzenie, podczas którego zwracano 

uwagę, że należy zreformować unijne przepisy 

budżetowe mające zastosowanie do państw 

członkowskich, po to by zapewnić zrównoważoną 

odbudowę po COVID-19 i zagwarantować inwestycje 

publiczne potrzebne w ramach transformacji 

ekologiczno-cyfrowej (zob. wydarzenie). 

Jedna użytkowniczka podkreśla, że należy 

zharmonizować reguły jednolitego rynku, by 

zwiększyć funkcjonowanie transgranicznego handlu. 

Ponadto należy ocenić – według kryteriów testu MŚP 

– perspektywy wzrostu i rozbudowy MŚP, tak by 

przepisy odpowiadały prawdziwym potrzebom 

przedsiębiorców i obywateli (zob. pomysł). 

Kilka pomysłów akcentuje turystykę jako sektor 

strategiczny dla wzrostu europejskiej gospodarki (zob. 

pomysł). 

Jeden pomysłodawca twierdzi, że przyjęcie esperanto 

jako języka europejskiego byłoby korzystne 

gospodarczo (zob. pomysł). 

Zwiększanie 
zatrudnienia 

Podczas dyskusji o zwiększaniu zatrudnienia, autorzy 

wpisów wskazują na szereg kwestii: od potrzeby 

podnoszenia kwalifikacji pracowników, przez 

adaptację do zmieniającego się rynku pracy 

i konieczność rozwiązania problemu bezrobocia 

wśród osób młodych, po przystosowanie się do 

warunków COVID-19. 

Użytkownicy podkreślają znaczenie wspierania 

młodych ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do 

rynku pracy (zob. przykład wydarzenia). Najbardziej 

rzucającą się w oczy kwestią w ramach tego 

zagadnienia jest bezrobocie osób młodych (zob. 

przykład pomysłu), a zwłaszcza problem osób 

niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących 
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© Kantar Public 2022 50 

(zob. pomysł). Użytkownicy zwracają uwagę, że 

stanowiska najniższego szczebla są niedostępne dla 

osób wchodzących na rynek pracy, gdyż 

paradoksalnie wymagają one doświadczenia 

zawodowego (zob. pomysł). Jeden z pomysłów 

sugeruje włączenie niektórych umiejętności twardych 

do programów studiów, aby wzmocnić umiejętności 

ukierunkowane na pracę (zob. pomysł). Pada też 

nacisk na rozwój kariery zawodowej: formułowane są 

apele o programy i środki ułatwiające dostęp do 

unijnego rynku pracy, obejmujące staże w różnych 

państwach członkowskich oraz internetową platformę 

z ofertami pracy (zob. przykład pomysłu). Np. projekt 

Upskilling Pathways ma na celu umieszczenie 

możliwości szkolenia i uczenia się w centrum 

europejskiej społecznej gospodarki rynkowej (zob. 

pomysł). 

Sugestie przedstawione na platformie obejmują też 

dostosowanie kwalifikacji akademickich do rynku 

pracy, co zwiększyłoby szanse studentów na 

zatrudnienie (zob. pomysł). Aby zaradzić niedoborom 

wykwalifikowanych pracowników oraz ogólniej 

niedoborowi umiejętności potrzebnych do cyfryzacji 

rynku pracy (zob. pomysł), jeden z użytkowników 

sugeruje ułatwienie uznawania szkoleń odbytych za 

granicą (zob. pomysł). Inna grupa pomysłów 

związanych z zagadnieniem innowacji to apele 

o tworzenie miejsc pracy odpowiadających 

transformacji ekologiczno-cyfrowej (zob. przykład 

pomysłu). 

Z drugiej strony użytkownicy podkreślają także, że 

należy zapewnić większe możliwości rozwoju 

zawodowego w dziedzinach technicznych, w których 

wymagane są bardziej praktyczne umiejętności (zob. 

pomysł). Część użytkowników zwraca przy tym uwagę 

na brak szkoleń zawodowych i nauki policealnej, 

przez co firmy nie mogą znaleźć wykwalifikowanych 

pracowników (zob. pomysł). Przykładowo jeden 

z użytkowników wezwał do promowania miejsc pracy 

w rzemiośle, jako sposobu ukazywania młodemu 

pokoleniu fundamentalnych wartości zamiast 

promowania wyłącznie zatrudnienia w sektorze IT 

(zob. pomysł). 

Za gospodarczo korzystne uważa się też zwiększanie 

mobilności pracowników w UE (zob. pomysł), co 

jednak jest również postrzegane jako powód drenażu 

mózgów w niektórych krajach (zob. wydarzenie). 

Jeden użytkownik proponuje generować wartościowe 

miejsca pracy na bazie merytokracji (zob. pomysł). 

Jeżeli chodzi o warunki pracy, użytkownicy 

opowiadają się za poszerzeniem telepracy 

i elastycznych rozwiązań, aby zredukować czas 

dojazdów pracowników i koszty infrastruktury biurowej 

ponoszone przez pracodawców (zob. pomysł), 

umożliwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym, 

ograniczać wyludnianie wsi (zob. pomysł) oraz 

zmniejszać emisje dzięki mniejszemu ruchowi (zob. 

pomysł). Dalsze sugestie to m.in. wprowadzenie 

krótszego tygodnia pracy (zob. przykład pomysłu), 

zakaz bezpłatnych staży, obowiązkowych godzin 

nadliczbowych i umów niegwarantujących pewności 

zatrudnienia (zob. przykład pomysłu) lub 

inwestowanie w infrastrukturę opieki nad 

dziećmi w celu łatwiejszego godzenia życia 

prywatnego z zawodowym. 

Ponadto rozrósł się pomysł 

rezygnacji z przechodzenia na czas letni – 

użytkownicy dyskutowali o gospodarczych 

i społecznych korzyściach płynących z eliminacji tej 

praktyki (zob. przykład pomysłu). 

Zmiana obecnego 
modelu  
 gospodarczego 

Wiele pomysłów w ramach tego zagadnienia ma za 

cel redukcję nierówności w gospodarkach UE (zob. 

przykład pomysłu). Sprawa ta jest uznawana za 

kluczową obok dążeń do zwiększenia równowagi 

społecznej poprzez wzmocnioną współpracę 

międzyregionalną (zob. pomysł). 

Niektórzy pomysłodawcy optują za stworzeniem 

przepisów o dywersyfikacji źródeł surowców i towarów 

przetworzonych dla europejskiego przemysłu, tak by 

promować model europejskiego kapitalizmu (zob. 

pomysł i pomysł). 

Kilkoro użytkowników podkreśla także, że należy 

rozważyć model gospodarczy wykraczający poza 

PKB, sprzyjający inkluzywnemu i równemu 

dobrobytowi w Europie (zob. przykład pomysłu, 

wydarzenia i wydarzenia), o wskaźnikach wzrostu 

szerszych niż samo PKB (zob. wydarzenie). 

W podobnym duchu jeden z obywateli dowodzi, że 

ramy regulacyjne jednolitego rynku powinny 

w większym stopniu zachęcać firmy do działań na 

rzecz społeczeństwa i środowiska (zob. pomysł 

i wydarzenie). Równocześnie jeden pomysł wskazuje, 

że należy odpowiednio dopasować politykę pieniężną 

do koncepcji „systematyki środowiskowej” 

i „systematyki społecznej” (zob. pomysł). Organizacje 

trzeciego sektora opowiadają się za tym, aby część 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960?locale=pl
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pakietu NextGenerationEU przeznaczyć na dobrobyt 

społeczny i spójność terytorialną (zob. pomysł). 

Jedna z propozycji sugeruje informowanie, w jakim 

stopniu różne nawyki transportowe wpływają na ślad 

węglowy, tak by obywatele mogli świadomie wybierać 

najmniej zanieczyszczający środek transportu (zob. 

pomysł i wydarzenie). Podobnie inny użytkownik 

proponuje wprowadzenie systemu emisyjnych kart 

kredytowych na potrzeby lotów w UE, aby regulować 

i ograniczać podróże lotnicze (zob. pomysł). 

W ramach tego zagadnienia obecny europejski 

system gospodarczy jest omawiany z perspektywy 

bardziej ideologicznej. Z jednej strony autorzy wpisów 

proponują jako podstawę model kapitalistyczny 

i wolnorynkowy, w tym większą wewnętrzną 

konkurencję, mniejsze obciążenia regulacyjne, mniej 

dotacji i nadmiernych stawek podatkowych (zob. 

przykład pomysłu). Grupa autorów apeluje o bardziej 

liberalną gospodarkę. Ich sugestie obejmują 

w szczególności zmniejszenie biurokracji, cofnięcie 

przywilejów politykom i pracownikom UE (zob. 

przykład pomysłu), obniżenie podatków dla klasy 

niższej i średniej, wspieranie przedsiębiorczości oraz 

rozwój małych i średnich firm, które będą z kolei 

tworzyć miejsca pracy (zob. przykład pomysłu). 

Jak wspomniano wcześniej, inni użytkownicy 

opowiadają się za gospodarką bardziej 

skoncentrowaną na człowieku, i zwracają uwagę na 

dostrzegalne wady obecnego modelu gospodarczego, 

takie jak brak przejrzystości warunków pracy 

i pochodzenia towarów w całym łańcuchu 

produkcyjnym (zob. przykład pomysłu). 

W ramach tej dyskusji jeden z pomysłów koncentruje 

się na teorii „degrowth” jako sposobie na odbudowę 

równowagi między człowiekiem a naturą 

w przeciwieństwie do niekontrolowanego wzrostu 

(zob. pomysł). Inna użytkowniczka proponuje przyjąć 

za punkt odniesienia ekonomiczny model obwarzanka 

(zob. pomysł). Kilkoro pomysłodawców popiera 

inicjatywy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym 

(zob. pomysł i pomysł). Więcej pomysłów co do 

gospodarki o obiegu zamkniętym pojawiło się pod 

tematem „Zmiana klimatu i środowisko”. 
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Rys. 11 – Mapa myśli – „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” część 1 
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Rys. 12 – Mapa myśli – „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” część 2 
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Pomysły zarejestrowane w ramach tematu „UE 

w świecie” obejmują rozmaite zagadnienia powiązane 

z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa: od handlu, 

przez rożne inne elementy miękkiej siły, po 

obronność. Ogólnie rzecz biorąc, autorzy wpisów 

najczęściej apelują o silniejszą obecność UE na 

światowej arenie politycznej: w ramach polityki 

sąsiedztwa oraz w stosunkach np. z krajami Afryki, 

Pacyfiku i Ameryki Łacińskiej. Użytkownicy platformy 

uważają, że UE powinna odważniej korzystać 

zarówno z miękkiej, jak i z twardej siły. Od momentu 

powstania platformy temat ten wygenerował łącznie 

3 361 wpisów, tzn. 1 222 pomysły, 1 696 komentarzy 

i 443 wydarzenia. Poszczególne pomysły można 

pogrupować według następujących zagadnień: 

 

 

 Ogólne cele polityki zagranicznej UE 

 Obronność i siły zbrojne 

 Podejmowanie decyzji 

 Polityka sąsiedztwa i stosunki z innymi 

 Rozszerzenie 

 Polityki handlowe 

 

 

 

 

 

 

5. UE w świecie 
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Wydarzenia 
Podczas wielu wydarzeń w ramach 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy ogólnym 

tematem dyskusji była przyszłość UE w świecie. 

W Polsce odbyła się krajowa debata o roli UE 

w sprawach zagranicznych, w której udział wzięli 

przedstawiciele różnych środowisk społecznych 

(zob. wydarzenie); inne wydarzenie o podobnym 

formacie miało miejsce w Niemczech, kiedy to 

dyskutowano o sprawach związanych ze wspólną 

europejską obroną oraz o utworzeniu wspólnej 

europejskiej armii (zob. wydarzenie). 

Podczas licznych wydarzeń dyskutowano 

o przyszłym rozszerzeniu Unii Europejskiej. Jednak 

kwestia tego, czy UE powinna dalej się rozszerzać, 

pozostaje przedmiotem debaty. Poparcie dla 

rozszerzenia o Bałkany Zachodnie było 

szczególnie widoczne podczas wydarzeń 

organizowanych na Węgrzech (zob. przykład 

wydarzenia), gdy tymczasem podczas 

wydarzenia w Słowenii prezentowana była bardziej 

zniuansowana wizja: mówcy skupili się na 

przyczynach wolniejszego procesu 

rozszerzenia w ostatniej dekadzie (zob. 

wydarzenie). 

Duże zainteresowanie opinii publicznej wzbudziły 

pewne niedawne wydarzenia geopolityczne, którym 

poświęcono liczniejsze wydarzenia w całej Unii. 

Dotyczy to wycofania się USA z Afganistanu (zob. 

wydarzenie), ale również roli Unii Europejskiej 

w obecnej sytuacji geopolitycznej cechującej się 

rywalizacją między Chinami a USA (zob. 

wydarzenie). Po wyborach prezydenckich w USA 

wiele wydarzeń było poświęconych stanowi 

amerykańskiej polityki i obecnym stosunkom 

między UE a USA (zob. przykład wydarzenia). 

Ważnymi tematami dyskusji pozostawały kwestie 

takie jak napięte stosunki z Rosją i sytuacja 

polityczna w krajach Europy Wschodniej. 

Pozarządowy Ukraiński Ośrodek Wolności 

Obywatelskich zorganizował internetową inicjatywę 

solidarności z białoruskimi studentami (zob. 

wydarzenie), inne wydarzenie online zaś miało 

pomóc zrozumieć wzrost autorytaryzmu 

i antyeuropejskości w Europie Wschodniej 

i Południowo-Wschodniej z perspektywy ekspertów 

mieszkających w tych regionach (zob. wydarzenie). 

Podczas zorganizowanego w Hadze wydarzenia 

(dialogu politycznego) rozmawiano o światowym 

handlu i światowej infrastrukturze (zob. 

wydarzenie). Uczestnicy wymienili opinie na temat 

„Global Gateway” – planu Komisji Europejskiej, by 

zwiększyć światową konektywność w sektorze 

cyfrowym, energetycznym i transportowym. Zajęto 

stanowisko, że planu tego nie należy promować 

jedynie jako odpowiedzi na chińską inicjatywę 

„Jeden pas, jeden szlak”. Oprócz analizy 

potencjalnych pułapek planu i sposobów ich 

uniknięcia podkreślono jego potencjał w kwestii 

redukowania śladu węglowego w światowym 

handlu. 

Ogólne cele polityki 
zagranicznej UE 

Wiele wpisów w temacie „UE w świecie” postuluje, 

żeby UE wzmocniła swoją rolę jako podmiotu 

globalnego, przyczyniała się do światowego 

multilateralizmu, a także by broniła demokracji 

i wykorzystywała swoją miękką siłę przeciwko 

rosnącemu w świecie autorytaryzmowi (zob. przykład 

pomysłu). Większość pomysłodawców najchętniej 

widziałaby bardziej zjednoczoną UE w obliczu 

różnych globalnych wyzwań, takich jak łamanie praw 

człowieka czy zmiana klimatu (zob. przykład 

pomysłu). 

Dyskusje o roli UE w świecie odnosiły się w dużej 

mierze do kryzysu afgańskiego i ukraińskiego. Autorzy 

wpisów zwracali uwagę na to, jak ważną zmianę 

geopolityczną spowodowało coraz bardziej widoczne 

wycofywanie się USA ze spraw i konfliktów 

zagranicznych. Wielu autorów wpisów uważa powrót 

talibów do władzy za porażkę Zachodu i za sygnał, że 

nadszedł czas, by UE wzięła na siebie rolę 

w sprawach polityki zagranicznej, niezależnie od 

sojuszu strategicznego z USA (zob. przykład 

pomysłu). Temu powtarzającemu się apelowi 

o ujednolicone podejście do polityki zagranicznej 

poświęconych było szereg wydarzeń (zob. przykład 

wydarzenia). W odniesieniu do obecnego poważnego 

kryzysu na granicy ukraińsko-rosyjskiej 

pomysłodawcy apelują do UE o pomaganie Ukrainie 

(zob. przykład pomysłu) oraz o zajmowanie 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/82237?locale=pl
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309?locale=pl


 

© Kantar Public 2022  56 

jednolitego stanowiska wobec rosyjskich zagrożeń 

militarnych, tak by nie powtarzały się błędy 

przeszłości, kiedy to podzielona UE zostawiła obcym 

potęgom, zwłaszcza USA, zbyt dużo 

pola w reagowaniu na kryzysy militarne (zob. przykład 

pomysłu). Jeżeli chodzi o rolę USA, niektórzy autorzy 

– bez względu na swój pogląd w kwestii kryzysu 

ukraińskiego – wyrażają nieufność wobec głównego 

sojusznika UE (zob. pomysł). 

Użytkownicy są zdania, że rola UE zmienia się z uwagi 

na rosnące obawy dotyczące kryzysu klimatycznego, 

zmiany w rozkładzie sił gospodarczych 

i geopolitycznych, poważne wyzwania dla 

multilateralizmu oraz światową walkę z COVID-

19 (zob. przykład wydarzenia, zob. przykład pomysłu). 

Stąd też kilkoro użytkowników wyraża opinię, że UE 

powinna odważniej korzystać zarówno z miękkiej, jak 

i z twardej siły (zob. przykład pomysłu i pomysłu). 

W kwestii obrony praw człowieka jednym z najczęściej 

popieranych pomysłów w ramach tego tematu jest 

propozycja ustanowienia takiej wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, która zapewniałaby 

Europejczykom bezpieczeństwo, a jednocześnie 

promowałaby demokrację, prawa człowieka, 

praworządność i ochronę środowiska w sąsiedztwie 

UE i na świecie (zob. pomysł). Inna pomysłodawczyni 

proponuje zwiększenie ochrony praw 

człowieka w klauzulach umów UE o handlu 

zagranicznym (zob. pomysł). Liczne pomysły 

wspierają feministyczną politykę zagraniczną UE: 

zarówno silnie broniącą praw kobiet na całym świecie 

(zob. przykład pomysłu), jak i zakładającą pozytywną 

wrażliwość pokojową i kulturową (zob. pomysł). 

Autorzy wpisów apelują więc o ściślejszą współpracę 

między państwami członkowskim i o zaprzestanie 

konkurencji między państwami członkowskimi na 

szczeblu międzynarodowym (zob. pomysł). Tego 

zagadnienia dotyczy też apel o wspólny europejski 

system wywozu broni, który przewidywałby 

rygorystyczne zasady zapobiegające 

wykorzystywaniu produkowanej w UE broni do 

podsycania konfliktów na świecie czy do łamania praw 

człowieka (zob. pomysł). 

Choć większość pomysłów to apele o bardziej 

zjednoczoną i zintegrowaną UE, a więc 

o wzmocnienie roli UE jako światowej 

potęgi w dziedzinie prawa i sprawiedliwości, otwartej 

na różne instytucje wielostronne, zarówno na szczeblu 

globalnym, jak i regionalnym (zob. przykład pomysłu 

i pomysłu), niektóre osoby życzyłyby sobie, by UE 

skupiała się na swojej roli jako podmiotu 

gospodarczego, zgodnie z jej pierwotnymi 

założeniami. W tym kontekście uważają one, że UE 

nie powinna pełnić roli geopolitycznej, ale utrzymać 

jedynie swoją podstawową funkcję wspólnego rynku 

gospodarczego. Użytkownicy ci twierdzą, że UE nie 

jest suwerennym państwem, więc nie może odgrywać 

roli politycznej jako światowy podmiot (zob. przykład 

pomysłu). 

Obronność i siły 
zbrojne 

Często powracającym i budzącym dyskusje 

podzagadnieniem jest wzmocnienie unijnej twardej 

siły (zob. przykład wydarzenia), zarówno poprzez 

zwiększenie unijnego budżetu obronnego (zob. 

pomysł), jak i przez wzmocnienie europejskiego 

przemysłu obronnego w celu wypracowania autonomii 

strategicznej (zob. przykład pomysłu). Autorzy wpisów 

opowiadają się również za utworzeniem wspólnej 

europejskiej armii (zob. przykład pomysłu) – co jest 

jednym z najszerzej aprobowanych pomysłów 

w ramach przedmiotowego tematu – lub za integracją 

krajowych sił zbrojnych na szczeblu UE (zob. przykład 

pomysłu). Niektórzy autorzy wpisów doceniają 

istniejące inicjatywy na rzecz wspólnej europejskiej 

polityki wojskowej, takie jak Strategiczny kompas UE 

na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Jeden z nich 

apeluje zwłaszcza o zwrócenie większej uwagi na 

społeczny wymiar wojska (tj. warunki pracy w siłach 

zbrojnych, zob. pomysł). Niektórzy są jednak bardziej 

sceptyczni, a czasem nawet całkowicie przeciwni, 

jeżeli chodzi o wspólną europejską armię. Jeden 

postuluje, by zarzucić ideę europejskiej armii i by 

skierować inwestycje wojskowe poszczególnych 

państw na NATO (zob pomysł). 

Autorzy wpisów sugerują również utworzenie bardziej 

wyspecjalizowanych sił lub instytucji na szczeblu UE, 

takich jak Europejska Straż Narodowa, 

rozmieszczana w sytuacjach nadzwyczajnych, np. po 

klęskach żywiołowych (zob. przykład pomysłu). Inni 

użytkownicy chcą też utworzenia europejskiej służby 

wywiadowczej (zob. przykład pomysłu). Niektórzy 

autorzy wpisów proponują również ustanowienie 

Europejskiej Akademii Wojskowej (zob. przykład 

pomysłu). Jeżeli chodzi o edukację wojskową, jeden 

z użytkowników proponuje też wprowadzenie 

podstawowego szkolenia wojskowego dla 

europejskiej młodzieży (zob. pomysł). Dla części 

autorów dostrzegalna utrata znaczenia sojuszu UE–

USA oznacza większą współpracę i koordynację 

polityki zagranicznej między państwami 

członkowskimi UE (zob. przykład pomysłu). 
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Podejmowanie decyzji 

Proces podejmowania decyzji przez UE 

jest często postrzegany jako powolny 

i dość nieskuteczny, jeśli chodzi 

o rozstrzyganie o szybkich działaniach 

w reakcji na pilne wyzwania. Aby rozwiązać ten 

problem, użytkownicy wysuwają różnorodne pomysły 

zreformowania procesu decyzyjnego UE. 

Autorzy wpisów uważają, że jeżeli Unia ma utrzymać 

i wzmocnić swoją rolę, musi działać jako jeden 

niepodzielny i zjednoczony podmiot na 

międzynarodowej arenie politycznej. Aby to osiągnąć, 

niektórzy wskazują na potrzebę wspólnej polityki 

zagranicznej (zob. pomysł). Podczas fińskich 

konsultacji publicznych Europe Forum, kiedy to 

dyskutowano o obecnej i przyszłej roli 

Finlandii w Europie i UE, pojawił się apel 

o wzmocnienie zdolności UE do odgrywania 

roli w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (zob. 

wydarzenie). 

W wielu wpisach apeluje się o przemyślenie zasady 

jednomyślności. Grupa pomysłów podkreśla, że 

obecna sytuacja oparta na zasadzie jednomyślności 

pozwala pojedynczym państwom członkowskim 

blokować wspólną politykę zagraniczną (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). Zasada ta jest uważana za 

problematyczną, ponieważ uniemożliwia UE 

wypowiadanie się wiarygodnym, stabilnym i mocnym 

głosem na arenie światowej. Dlatego w ramach 

jednego z pomysłów proponuje się przejście do 

systemu głosowania opartego na większości 

bezwzględnej. Jednym z najpowszechniej 

popieranych pomysłów w ramach tego zagadnienia 

jest szczegółowy opis proponowanego systemu 

głosowania na zasadzie większości bezwzględnej 

wspieranego zwykłą większością głosów posłów do 

Parlamentu Europejskiego, tak by UE mogła 

podejmować działania wykonawcze i tworzyć realną 

i wiarygodną politykę zagraniczną (zob. pomysł). 

Podobnie jak w przypadku dyskusji w ramach tematu 

„Demokracja europejska” jako alternatywę dla obecnej 

zasady jednomyślności proponuje się także 

głosowanie większością kwalifikowaną (zob. przykład 

pomysłu). 

Ostatnie podzagadnienie dotyczy kompetencji 

Parlamentu Europejskiego. Niektórzy użytkownicy 

uważają, że choć Parlament Europejski popiera 

koncepcję wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa (WPZiB) od momentu jej powstania 

i stara się rozszerzać jej zakres, to nadal pełni jedynie 

marginalną rolę w jej kształtowaniu. W związku z tym 

użytkownicy uznają za niezwykle istotne, by 

Parlament Europejski otrzymał więcej 

kompetencji w polityce zagranicznej (zob. przykład 

pomysłu). 

Polityka sąsiedztwa 

i stosunki z innymi 
W ramach podzagadnienia reprezentacji 

dyplomatycznej UE pojawiły się pomysły, 

w których autorzy wpisów ogólnie wzywają instytucje 

UE do bardziej widocznego reprezentowania i obrony 

interesów swoich obywateli na świecie (zob. przykład 

pomysłu). W tym kontekście proponują, by ambasady 

państw członkowskich UE zastąpić jedną ambasadą 

UE, która reprezentowałaby i jednoczyłaby wszystkie 

państwa członkowskie. Według jednej 

z użytkowniczek można by tego dokonać poprzez 

reformę istniejącej Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych (ESDZ) (zob. pomysł). Może to też 

oznaczać pojedyncze członkostwo UE we wszystkich 

instytucjach międzynarodowych, takich jak NATO 

(zob. przykład pomysłu), lub jedną stałą reprezentację 

w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (zob. pomysł). Wśród 

innych pomysłów pojawia się utworzenie wspólnego 

unijnego paszportu dla wszystkich obywateli UE (zob. 

przykład pomysłu) oraz systematyczne używanie 

europejskiej flagi i europejskiego hymnu w kontekście 

międzynarodowym (zob. przykład pomysłu). 

Wydarzenie w Polsce i powiązany z nim pomysł (zob. 

wydarzenie i pomysł), uwypukliło gospodarcze 

znaczenie brytyjsko-unijnych relacji handlowych 

zarówno dla Polski, jak i dla całej UE, i to także po 

brexicie. 

Wpisy w ramach tego zagadnienia odnoszą się 

w szczególności do stosunków politycznych UE 

z Rosją i Chinami (zob. przykład wydarzenia). 

Uczestnicy sygnalizują potrzebę gruntownego 

przemyślenia unijnej polityki zagranicznej, a następnie 

odważniejszego postępowania zgodnie z tym, co 

przedstawiono w ramach wcześniejszych zagadnień. 

Jeden z uczestników twierdzi na przykład, że UE 

powinna zwiększyć swoją obecność na morzu 

w regionie Indo-Pacyfiku (zob. pomysł). Jednak inni 

użytkownicy platformy uważają, że wobec Chin UE 

powinna nie tylko stosować bardziej jednolite 

i bardziej zdecydowane stanowisko w stosunkach 

dyplomatycznych z uwagi na bardzo rozbieżne 

systemy wartości, lecz także opracować strategię Unii 
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Europejskiej w zakresie inwestycji zagranicznych, by 

przeciwdziałać wpływom Chin w skali globalnej, 

zwłaszcza w krajach rozwijających się (zob. pomysł). 

Jeżeli chodzi o stosunki z Rosją i krajami Europy 

Wschodniej, niektórzy użytkownicy podczas 

wydarzenia poświęconego stosunkom między 

Niemcami a państwami bałtyckimi apelowali m.in. 

o unijne wsparcie dla opozycji w Białorusi (zob. 

wydarzenie). Jeden z użytkowników chce, by UE 

bardziej angażowała się w kwestii napięć politycznych 

w krajach sąsiadujących, takich jak Czarnogóra, 

Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, lub nawet w jej 

własnych państwach członkowskich, takich jak Cypr 

(zob. pomysł). W tym kontekście użytkownik ten 

wyraził również zaniepokojenie stosunkami między 

UE a Turcją oraz między UE a Serbią. Inny 

użytkownik zachęca się UE do odgrywania wiodącej 

roli w procesie budowania pokoju między Izraelem 

a Palestyną (zob. przykład pomysłu). 

Jeśli chodzi o stosunki UE z krajami nieeuropejskimi, 

zwłaszcza afrykańskimi, użytkownicy wyrażają 

pogląd, że UE powinna współpracować 

z nimi w ramach wzmocnionego partnerstwa 

i przeformułowanych stosunków handlowych (zob. 

przykład wydarzenia). Niektórzy obywatele nawołują 

do ustanowienia silniejszych dwustronnych partnerstw 

między poszczególnymi państwami członkowskimi 

a poszczególnymi krajami afrykańskimi, także 

w kwestiach migracyjnych. Odnośne pomysły zostały 

bardziej szczegółowo podsumowane w rozdziale 

poświęconym migracji. Jest też pewna liczba apeli 

o odejście od gospodarczego i politycznego 

dziedzictwa dawnych systemów kolonialnych (zob. 

pomysł). W odniesieniu do stosunków z Afryką jeden 

z użytkowników apeluje również, by UE w pełni uznała 

Somaliland za suwerenny kraj (zob. pomysł). 

Niektórzy autorzy wpisów apelują o silniejsze 

partnerstwo między UE a innymi regionalnymi 

organizacjami wielostronnymi, w tym z Unią 

Afrykańską, Mercosurem i ASEAN (zob. przykład 

pomysłu). 

Rozszerzenie 
Powracającym zagadnieniem jest 

rozszerzenie UE. Dość dużym poparciem 

cieszą się pomysły dotyczące dalszego 

rozszerzania, zwłaszcza o Bałkany Zachodnie. 

W jednym z najczęściej popieranych wpisów 

w ramach tego tematu apeluje się o kontynuowanie 

rozszerzania UE, tj. o integrację państw Bałkanów 

Zachodnich z myślą o zapewnieniu pokoju 

i stabilności w tym regionie (zob. pomysł). 

Zorganizowane zostały różne wydarzenia, podczas 

których omawiano kwestie związane z rozszerzeniem 

UE i Bałkanami Zachodnimi (zob. przykład 

wydarzenia). Podczas jednego wydarzenia 

młodzieżowego w Niemczech uczestnicy zaapelowali 

o większe zaangażowanie UE na Bałkanach 

Zachodnich, w tym w kwestiach bezpieczeństwa (zob. 

wydarzenie). Zdecydowanie prorozszerzeniowe 

stanowisko zajęto podczas konferencji na Węgrzech 

(zob. wydarzenie), w której uczestniczyło wielu 

polityków i badaczy akademickich. Podkreślali oni 

znaczenie akcesji Bałkanów Zachodnich dla 

przyszłości Unii Europejskiej. Różnorodne wpisy 

koncentrują się na geopolitycznych aspektach 

rozszerzenia UE (zob. przykład pomysłu), inne 

zwracają uwagę na to, że perspektywa akcesji do UE 

jest motorem reform gospodarczych i czynnikiem 

wzmacniającym praworządność w państwach 

starających się o członkostwo (zob. przykład 

pomysłu). Z apelami o rozszerzenie UE na Bałkany 

Zachodnie powiązany jest postulat pełnego uznania 

Kosowa (zob. przykład pomysłu). Z drugiej strony idea 

rozszerzenia UE na Kosowo wywołuje różne 

komentarze, zdecydowanie krytyczne wobec tego 

pomysłu z różnych powodów. Jeden pomysłodawca 

postuluje bezwizowy wjazd mieszkańców Kosowa do 

UE (zob. pomysł). 

Niektórzy użytkownicy – mniej liczni niż stronnicy 

rozszerzenia – sprzeciwiają się dalszemu 

rozszerzaniu UE, podkreślając konieczność 

priorytetowego potraktowania wewnętrznych 

problemów obecnej Unii (zob. przykład pomysłu). 

Jedna autorka wpisu zwraca się do UE, by przestała 

traktować Turcję jako państwo kandydujące (zob. 

pomysł). 

Jedna respondentka ogólnie krytykuje UE za 

niejednoznaczność w polityce rozszerzeniowej (zob. 

pomysł). Jej zdaniem niejednoznaczność taka 

powoduje frustrację i niestabilność w państwach 

kandydujących. Dlatego UE powinna sprecyzować raz 

na zawsze swoje stanowisko w sprawie rozszerzenia. 

 

Polityki handlowe 
Pomysły związane ze stosunkami 

handlowymi i gospodarczymi generują 

mniej dyskusji na platformie. Jednak 

zagadnienie wzmocnienia stosunków handlowych 
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https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/175661?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/184735?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/87286?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/199322?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1432?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11223?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/257434?locale=pl
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i umów między UE a innymi krajami świata pojawia się 

często wśród pomysłów apelujących o silniejszą 

i aktywną globalnie UE. 

Grupa wpisów w ramach tematu „UE w świecie” 

postuluje wzmocnienie polityk handlowych 

i zreformowanie umów handlowych zgodnie 

z wartościami UE, np. w zakresie przestrzegania praw 

człowieka czy norm środowiskowych (zob. przykład 

pomysłu). Powszechnie popierany pomysł wzywa do 

zreformowania unijnej polityki handlowej 

i inwestycyjnej oraz ożywienia idei globalnego 

multilateralizmu; centralnym elementem tej reformy 

powinno być tworzenie godnych miejsc pracy oraz 

ochrona praw podstawowych i praw człowieka, w tym 

praw pracowniczych i praw związków zawodowych 

(zob. przykład pomysłu). Podczas 

niemieckojęzycznych warsztatów uczestnicy 

dyskutowali o unijnej polityce handlowej i jej skutkach 

w krajach rozwijających się, zwłaszcza w sektorach 

charakteryzujących się złymi warunkami pracy, pracą 

dzieci i negatywnym wpływem na środowisko, takich 

jak przemysł włókienniczy (zob. wydarzenie). 

Dla niektórych użytkowników kryzys zdrowotny 

i klimatyczny uwypuklił ograniczenia wysoce 

zglobalizowanej i współzależnej gospodarki 

europejskiej. Niedobór maseczek podczas kryzysu 

zdrowotnego, kwestie globalnych łańcuchów dostaw 

po pandemii oraz wpływ światowego handlu na 

środowisko dały asumpt do apelu o ponowne 

uprzemysłowienie i zwiększenie produkcji lokalnej 

(zob. pomysł). W tym duchu wielu użytkowników 

wzywa do zwiększenia koordynacji między państwami 

członkowskimi UE w zakresie zarządzania ryzykiem 

w łańcuchach dostaw (zob. przykład pomysłu). Inna 

użytkowniczka proponuje ustanowienie specjalnej 

instytucji, która przewidywałaby niedobory zasobów 

strategicznych i im przeciwdziałała. Mogłaby ona mieć 

formę obserwatorium europejskiego (zob. pomysł). 

 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427?locale=pl
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Rys. 13 – Mapa myśli – „UE w świecie” część 1 
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Rys. 14 – Mapa myśli – „UE w świecie” część 2 
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W ramach tematu „Wartości i prawa, prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo” pojawiło się ogółem 

4 818 wpisów (1 528 pomysłów, 2 711 komentarzy 

i 579 wydarzeń). Autorzy wpisów zgłaszają pomysły 

dotyczące różnych praw i wolności oraz równości, 

a także mówią o wartościach europejskich jako 

zasadzie przewodniej. Inni użytkownicy zaś – co 

świadczy o różnorodności opinii zgromadzonych na 

platformie – apelują o poszanowanie bardziej 

konserwatywnych poglądów. Istotnym zagadnieniem 

w ramach tego tematu jest potrzeba utrzymania 

i obrony praworządności w obliczu, jak to nazwano, 

„niebezpieczeństw rozkwitu demokracji 

nieliberalnych” w UE, które nie szanują wartości UE 

i zmierzają w stronę systemów autokratycznych. Są 

one postrzegane jako zagrożenie. Wpisy dotyczą 

następujących zagadnień: 

 

 Prawa i wolności 

 Inkluzywne społeczeństwo 

 Ochrona praworządności 

 Bezpieczeństwo 

 Wartości unijne 

 Lobbing i korupcja 

 

 

6. Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo 
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Wydarzenia 
Podczas części wydarzeń zorganizowanych 

w ramach tematu „Wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo” dyskutowano 

ogólnie o przyszłości Europy. Tak było na przykład 

podczas otwartego dialogu online w Rumunii (zob. 

wydarzenie) czy podczas warsztatów w Normandii 

pt. „Europa a pokój: zabierz głos!” (zob. 

wydarzenie). 

O wartościach unijnych dyskutowano podczas 

dialogu międzyregionalnego: mówiono 

o wyzwaniach związanych z ich ochroną we 

wszystkich państwach członkowskich oraz o ich 

znaczeniu dla przyszłości demokracji europejskich 

(zob. wydarzenie). Poruszono również kwestie 

związane z praworządnością (zob. przykład 

wydarzenia) i z prawami człowieka z myślą 

o równych szansach dla różnych grup społecznych 

i o niedyskryminacji (zob. wydarzenie). Podczas 

jednego z wydarzeń karnawałowych zwracano 

uwagę na ochronę różnorodności dziedzictwa 

kulturowego państw członkowskich UE (zob. 

wydarzenie). 

W trakcie warsztatu partycypacyjnego 

przedstawiciele różnych organizacji religijnych 

zastanawiali się nad zagadnieniem religii i wiary 

w Europie (zob. wydarzenie), a podczas 

międzynarodowej konferencji naukowej 

dyskutowali o ochronie wolności religijnej w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej (zob. wydarzenie). 

W trakcie licznych wydarzeń rozmawiano 

o równości płci, np. podczas warsztatów 

partycypacyjnych w Polsce poświęconych 

sposobom zwalczania przemocy na tle płciowym 

i wzmacniania praw kobiet (zob. wydarzenie 

i wydarzenie), oraz o propozycjach uwzględnienia 

zasady równości płci w traktacie o Unii Europejskiej 

(zob. wydarzenie). W trakcie jednego z wydarzeń 

zorganizowanego przez studentów analizowano 

również wpływ pandemii na prawa i równość kobiet 

(zob. wydarzenie). Mówiono także o roli UE 

w promowaniu równości płci w sferze zawodowej 

(zob. wydarzenie). Młodzież 

uczestnicząca w wydarzeniu na Litwie opracowała 

szereg pomysłów mających promować tolerancję 

w Unii Europejskiej w kwestii równości płci, praw 

człowieka, zdrowia psychicznego, integracji 

kulturowej i tolerancji międzykulturowej (zob. 

wydarzenie). 

W Danii i na Litwie rozmawiano o zapewnieniu 

równych szans osobom z niepełnosprawnościami 

poprzez ustanowienie europejskiej strategii praw 

osób z niepełnosprawnościami (zob. wydarzenie 

i wydarzenie). 

Podczas wydarzenia zorganizowanego 

w Luksemburgu debatowano nad kwestią 

solidarności w państwach członkowskich UE; 

uczestnicy poruszyli szereg problemów, takich jak 

dyskryminacja osób LGBTIQ, traktowanie 

migrantów, zmiana klimatu, sprawiedliwość 

międzypokoleniowa, skoordynowana reakcja na 

pandemię COVID-19, europejska płaca minimalna 

oraz poszanowanie praworządności (zob. 

wydarzenie). 

W kontekście Europejskich Dni Prasy w 2021 r. we 

Francji odbyło się wydarzenie poświęcone wolności 

prasy, podczas którego dyskutowano także 

o tworzeniu europejskich mediów i mediów 

transgranicznych (zob. wydarzenie). Grupa 

robocza ds. dezinformacji i populizmu stwierdziła, 

że należy ściślej uregulować funkcjonowanie 

platform cyfrowych (zob. wydarzenie). 

Wydarzenie, którego tematem było pojęcie 

obywatelstwa europejskiego, skłoniło do debaty 

nad przeszkodami utrudniającymi swobodne 

przemieszczanie się, zwłaszcza procedurami 

biurokratycznymi (zob. wydarzenie). 

Jedno z wydarzeń w Hiszpanii, przeznaczone dla 

studentów wydziału prawa, było poświęcone 

strategicznej autonomii UE związanej 

z bezpieczeństwem; przypominało ono debatę 

również zrelacjonowaną na platformie na temat 

armii europejskiej (zob. wydarzenie). Zagadnienie 

to było omawiane także podczas jednej z debat we 

Francji w związku z rolą UE w walce z terroryzmem 

(zob. wydarzenie). 

Interaktywne forum było poświęcone strategiom 

wspierania ofiar (zob. wydarzenie). Ponadto 

w związku z miękką i twardą siłą w dialogu 

politycznym dyskutowano o kwestii armii 

europejskiej (zob. wydarzenie). 

 

 

Prawa i wolności 
Zagadnienie praw i wolności jest dość 

obszerne, zwłaszcza z uwagi na 

różnorodność praw i wolności 

przywoływanych przez autorów wpisów. 

Duża grupa pomysłów na ten temat dotyczyła ogólnej 

ochrony praw człowieka i wolności (zob. przykład 

pomysłu). Jeden z pomysłów cieszących się 

największą aprobatą sugeruje wzmocnienie 

wykonalności różnych instrumentów z zakresu praw 

człowieka w unijnym systemie prawnym (zob. 

pomysł). Inni autorzy dostrzegają potrzebę 

uaktualnienia praw człowieka, tak by odpowiadały one 

dzisiejszej i przyszłej rzeczywistości społecznej (zob. 

przykład pomysłu). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/105799?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103258?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/107581?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/113851?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120319?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125734?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/128932?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120022?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/89794?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/100915?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245161?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/137380?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/139195?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/84448?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125269?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98440?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/123487?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/88474?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98143?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/127711?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/130087?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364?locale=pl
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Wspomina się o różnych rodzajach praw człowieka: 

ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, 

obywatelskich i politycznych. Niektórzy użytkownicy 

zwracają uwagę na przypadki łamania praw człowieka 

na europejskich granicach, na co niektórzy autorzy 

wpisów odpowiadają, potępiając przemytników ludzi 

(zob. pomysł). 

W ramach omawianego tematu często mówi się 

o prawach obywatelskich i politycznych, w tym 

najczęściej o prawie do prywatności oraz o wolności 

słowa (zob. przykład pomysłu). Wpisy poświęcone 

wolności od dyskryminacji są zgrupowane w ramach 

odrębnego zagadnienia „inkluzywne społeczeństwo”, 

gdyż są dość obszerne. 

W obliczu zmieniającego się społeczeństwa szereg 

różnorodnych wpisów koncentruje się na kwestiach 

związanych z prawami i wolnościami w kontekście 

transformacji cyfrowej, zwłaszcza na prawie do 

prywatności. To podzagadnienie jest również 

omawiane w ramach tematu „Transformacja cyfrowa”. 

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych jest uznawane za kluczowe narzędzie 

uniemożliwiające firmom sprzedaż danych osobowych 

(zob. wydarzenie). Generalnie autorzy wpisów 

zwracają również uwagę na potrzebę lepszego 

prawodawstwa i narzędzi mających przeciwdziałać 

problemom związanym z prywatnością w internecie 

i mediach społecznościowych oraz z wszelkimi 

nowymi technologiami (zob. pomysł). Pojawiają się 

apele o ograniczenie stosowania danych 

biometrycznych do celów nadzoru (zob. pomysł) oraz 

bardziej ogólnie o ograniczenie gromadzenia 

i udostępniania danych osobowych (zob. przykład 

pomysłu). Autorzy wpisów podkreślają, że nadzór 

cyfrowy poprzez gromadzenie danych osobowych 

przez gigantów technologicznych stanowi poważne 

zagrożenie dla godności, autonomii i prywatności 

obywateli. Apelują więc o zwiększenie regulacji 

i o środki ochrony danych (zob. pomysł). Apel dotyczy 

też zwiększenia regulacji w odniesieniu do sztucznej 

inteligencji (zob. pomysł). 

Inna grupa pomysłów jest poświęcona wolności słowa 

i jej ograniczeniom. Jeżeli chodzi o zapewnienie 

wolności słowa w prasie i mediach 

społecznościowych, niektórzy autorzy wpisów 

wyrażają niepokój, że są one zagrożone, a treści 

usuwane z platform (zob. przykład pomysłu). 

Inni wspominają o ograniczeniach wolności słowa, np. 

do jakiego stopnia regulować treści internetowe i jak 

wpływa to na wolność słowa; część obywateli popiera 

przy tym utworzenie jednolitych europejskich ram 

cyfrowych (zob. pomysł). Na przykład fake newsy są 

postrzegane jako zagrożenie dla podstawowych 

wartości demokratycznych (zob. wydarzenie). 

W odniesieniu do niejednokrotnie pojawiającego się 

pojęcia mowy nienawiści użytkownicy wskazują, że 

należy przeciwdziałać temu problemowi oraz 

zwiększyć ochronę ofiar mowy nienawiści (przykład 

pomysłu i wydarzenia) i ofiar przestępstw z nienawiści 

(zob. wydarzenie). 

Pojawia się podzagadnienie praw ekonomicznych 

i socjalnych, podobnie jak w ramach tematu 

„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie”, takich jak prawo do mieszkania (zob. 

przykład pomysłu), godzenie życia zawodowego 

z prywatnym (zob. przykład wydarzenia), 

bezpieczeństwo socjalne w zakresie żywności (zob. 

pomysł) itd. Niektóre wpisy domagają się 

uaktulanienia praw człowieka w tej kwestii (zob. 

pomysł) czy nawet egzekwowalności praw socjalnych 

(zob. pomysł). 

Jeżeli chodzi o prawa konkretnych grup społecznych, 

kilka pomysłów opowiada się za prawami dziecka i za 

zwiększeniem ochrony dzieci w ramach prawodawstw 

i polityk (zob. przykład pomysłu). 

Jeden z pomysłów, zgłoszony w ramach 

podstawowego prawa do poszanowania 

różnorodności kulturowej, religijnej i językowej 

i szeroko popierany na platformie, to żądanie, by Unia 

Europejska uznała esperanto za język obywateli UE 

(zob. przykład pomysłu). 

Inna grupa wpisów podkreśla, że należy znieść środki 

związane z COVID-19, gdy tylko pozwolą na to 

warunki pandemiczne, w celu zapewnienia powrotu 

do normalności i przywrócenia swobód obywatelskich 

(zob. pomysł). W tym kontekście pojawia się też apel 

o zapobieganie dyskryminacji obywateli, którzy 

zdecydowali się nie zaszczepić lub którzy przechodzą 

regularne testy, by uzyskać dostęp do podstawowej 

infrastruktury (zob. przykład pomysłu). Kwestie 

związane ze szczepieniami przeciwko COVID-

19 omówiono bardziej szczegółowo w ramach tematu 

„Zdrowie”. 

Niektóre wpisy zawierają apel, by UE stała się wzorem 

ochrony praw zwierząt (zob. pomysł), np. wprowadziła 

licencję na posiadanie zwierzęcia (zob. pomysł). 

Uczestnicy uważają, że choć w traktatach UE uznaje 

się zwierzęta za istoty zdolne do odczuwania, 

w sektorze rolnym i mięsnym nadal dochodzi do ich 

niewłaściwego i okrutnego traktowania (zob. przykład 

pomysłu). 

Inni koncentrują się na kwestiach sądowych i ich 

skutkach dla mobilności wewnątrz UE: mówią 

o konieczności ułatwienia postępowań, np. 

w przypadku spadków (zob. pomysł) czy śmierci (zob. 

pomysł), i sugerują, by połączyć rejestry państw 

członkowskich dotyczące majątkowych ustrojów 

małżeńskich i zarejestrowanych związków 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436?locale=pl
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partnerskich (zob. pomysł). Podczas otwartego 

webinaru uczestnicy omawiali prawa procesowe 

w postępowaniach karnych w całej UE (zob. 

wydarzenie). 

Niektórzy użytkownicy platformy popierają prawo do 

samodzielnego leczenia marihuaną (zob. przykład 

pomysłu) i bardziej ogólnie omawiają też pomysł 

depenalizacji narkotyków i ich legalizacji (zob. 

przykład pomysłu). Kwestia ta jest także 

poruszana w ramach tematu „Zdrowie”. 

Są też obywatele, którzy sugerują, że za prawo 

demokratyczne należy uznać możliwość dokonywania 

płatności gotówkowych (zob. przykład pomysłu). 

Inkluzywne 
społeczeństwo 

Wielu autorów wpisów apeluje o większe wysiłki na 

rzecz stworzenia inkluzywnego społeczeństwa, przy 

czym odnosi się do takich kwestii jak wolność, 

dyskryminacja i równość. Dominująca grupa wpisów 

w ramach tego zagadnienia dotyczy równości płci – 

w tym cieszący się bardzo dużym poparciem pomysł 

w tej sprawie (zob. pomysł i przykład wydarzenia) – 

oraz upodmiotowienia kobiet (zob. wydarzenie). 

Odnośne sugestie to m.in. zwiększenie liczby kobiet 

wśród decydentów politycznych i gospodarczych (zob. 

przykład pomysłu). Równość płci jest także szeroko 

omawiana pod kątem równości płac (zob. przykład 

pomysłu) oraz edukacji w tym zakresie od dzieciństwa 

(zob. pomysł). W ramach innych tematów pojawia się 

apel, by w celu zmniejszenia nierówności uwzględnić 

perspektywę płci w sektorach tradycyjnie bardziej 

zdominowanych przez mężczyzn, takich jak nauki 

przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka. 

W kwestii praw seksualnych i reprodukcyjnych zdania 

obywateli są podzielone. Autorzy grupy wpisów 

podkreślają wagę zdrowia i praw seksualnych 

i reprodukcyjnych jako podstawowego sposobu 

osiągnięcia równości płci i wyeliminowania przemocy 

na tle płciowym, w tym wagę prawa do aborcji (zob. 

pomysł). Inni zaś opowiadają się za ochroną godności 

i prawa do życia poprzez wstrzymanie finansowania 

unijnych badań, pomocy rozwojowej i zdrowia 

publicznego w dziedzinach, w których – jak sądzą – 

promowane jest niszczenie ludzkich zarodków (zob. 

pomysł). Poza aborcją pomysły dotyczące praw 

seksualnych i reprodukcyjnych wspominają 

o potrzebie wdrożenia skutecznych środków 

przeciwko zwiększonej przemocy na tle płciowym 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia) i sugerują 

zajęcie się stereotypami związanymi z męskością 

(zob. pomysł) oraz przeciwdziałanie 

pornografii z zemsty i molestowaniu online (zob. 

wydarzenie). 

Innym zagadnieniem, w ramach którego pojawiło się 

dużo wpisów, jest potrzeba dalszego promowania 

integracji osób z niepełnosprawnościami, np. osób 

z trisomią 21 (zob. pomysł). Autorzy wpisów apelują 

o wpisanie integracji osób z niepełnosprawnościami 

do krajowych konstytucji (zob. pomysł i wydarzenie) 

oraz o polityki zachęcające do zatrudniania osób 

z niepełnosprawnościami (zob. pomysł) i o szkolenia 

uwrażliwiające dla wszystkich pracowników (zob. 

pomysł). Jeden z pomysłów postuluje także szkolenie 

nauczycieli w zakresie integracji w klasie uczniów 

z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Inne 

propozycje obejmują: (i) usuwanie barier dla osób 

z niepełnosprawnościami przez zapewnienie większej 

dostępności produktów i usług (zob. pomysł 

i wydarzenie), (ii) odpowiednią ochronę 

przysługujących im praw człowieka (zob. pomysł) oraz 

(iii) zwalczanie dyskryminacji wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi (zob. pomysł). Podczas 

szeroko komentowanego wydarzenia, budzącego 

aprobatę komentujących, apelowano również 

o integrację osób z zespołem Downa i inicjatywy 

ustawodawcze na ich rzecz (zob. wydarzenie), po to 

by zwiększyć ich widoczność i udział w życiu 

społecznym na wszystkich poziomach (zob. pomysł). 

Niektórzy użytkownicy platformy uważają, że prawa 

kobiet, mniejszości LGBTIQ i prawa człowieka są 

w części państw członkowskich atakowane (zob. 

przykład pomysłu i pomysłu). Liczni użytkownicy 

platformy apelują więc o ochronę osób LGBTIQ 

i o uznanie małżeństw jednopłciowych we wszystkich 

państwach członkowskich UE (zob. przykład pomysłu 

i pomysłu) oraz o dopuszczenie rodzicielstwa osób 

LGBTIQ (zob. pomysł). Jedne z warsztatów dotyczyły 

uwzględniania praw osób LGBTIQ w różnych 

dziedzinach (zob. wydarzenie). Inny pomysł sugeruje 

wprowadzenie pojęcia dyskryminacji wielokrotnej, tzn. 

dyskryminacji z co najmniej dwóch przyczyn, 

i podjęcie konkretnych działań w celu jej zwalczania 

(zob. pomysł). 

Z uwagi na starzenie się europejskich społeczeństw 

na platformie zamieszczane są apele 

o przeciwdziałanie ageizmowi (zob. pomysł). Podczas 

jednego z wydarzeń zastanawiano się także nad 
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wpływem zmian demograficznych na strukturalne 

podstawy społeczeństwa (zob. wydarzenie). 

Podczas kilku wydarzeń zwracano również uwagę na 

kwestię praw mniejszości narodowych i etnicznych 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia), w tym 

społeczności romskiej (zob. przykład pomysłu, 

wydarzenia i wydarzenia). W tym samym duchu 

niektóre pomysły postulują przyjecie regulacji UE 

w zakresie językowych praw mniejszości europejskich 

(zob. przykład pomysłu). Jednym z pomysłów 

cieszących się bardzo dużym poparciem jest uznanie 

katalońskiego za język urzędowy UE (zob. pomysł). 

Dyskutowano o refleksjach Komisji na temat 

inkluzywnej komunikacji: użytkownicy komentowali, że 

obywatele UE powinni móc swobodnie obchodzić 

święta religijne i nie powinni czuć się odwrotnie 

dyskryminowani (zob. pomysł, pomysł i wydarzenie). 

Jeśli chodzi o perspektywę zróżnicowanej 

i inkluzywnej Europy, użytkownicy platformy 

wspominają o konieczności skutecznych polityk 

integracji migrantów; część zwraca uwagę, że ich brak 

powoduje napięcia w społeczeństwach europejskich 

i związane z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa (zob. 

pomysł). 

 

Ochrona 

praworządności 
Często powracającym zagadnieniem 

jest konieczność stania na straży praworządności 

i szanowania wartości demokratycznych (zob. 

przykład pomysłu). Autorzy wpisów uznają je za 

fundament Unii Europejskiej (zob. pomysł i pomysł). 

Choć większość wpisów dotyczy wewnętrznych 

aspektów praworządności, aspekty zewnętrzne także 

się pojawiają, w tym apele, by UE zajęła bardziej 

zdecydowane stanowisko wobec państw trzecich, 

takich jak Rosja i Chiny. 

Jednym z najbardziej popieranych pomysłów 

w ramach tego tematu są apele o mechanizm 

przeglądu demokracji, praworządności i praw 

podstawowych (zob. pomysł). Zwraca się także uwagę 

na znaczenie praworządności dla funkcjonowania 

rynku wewnętrznego (zob. pomysł). Powszechną 

aprobatę na platformie budzi też pomysł ustanowienia 

wspólnej wizji ochrony unijnych wartości i instytucji 

(zob. przykład pomysłu). 

Wielu użytkowników wyraża zaniepokojenie brakiem 

poszanowania wartości unijnych 

i praworządności w UE (zob. przykład pomysłu 

i pomysłu), przy czym niektórzy wspominają 

konkretnie o Węgrzech (zob. przykład pomysłu 

i pomysłu) i Polsce (zob. przykład pomysłu i pomysłu). 

Jeden z bardzo często popieranych pomysłów zwraca 

uwagę, że demokracja i praworządność powinny być 

chronione we wszystkich państwach członkowskich 

bez podwójnych standardów (zob. pomysł). 

W świetle dostrzeganych zagrożeń dla 

praworządności autorzy wpisów proponują różne 

strategie przeciwdziałania naruszeniom: (i) 

ograniczenie dotacji dla danych krajów, (ii) 

pozbawienie ich prawa głosu w Radzie (zob. przykład 

pomysłu), (iii) wykorzystanie mechanizmów ochrony 

budżetowej związanych z praworządnością (zob. 

pomysł), (iv) przegląd art. 7 w celu ułatwienia karania 

rządów naruszających wartości UE (zob. pomysł), (v) 

wprowadzenie mechanizmu, za pomocą którego 

państwa członkowskie mogą zostać usunięte z UE, 

jeżeli naruszają demokratyczne rządy prawa (zob. 

pomysł), oraz (vi) ustanowienie strażnika, takiego jak 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w celu 

ochrony demokracji i praworządności w UE (zob. 

pomysł). 

Pojawia się też szereg pomysłów dbania 

o praworządność, wraz z innymi wartościami UE. 

Jednym z nich jest wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w ramach 

wzmacniania i podtrzymywania demokratycznych 

rządów prawa (zob. pomysł i pomysł). Jedna z autorek 

wpisów zgłosiła podobny pomysł realizacji unijnej 

strategii społeczeństwa obywatelskiego, dzięki której 

organizacje te mogłyby swobodnie działać i pomagać 

w podtrzymywaniu europejskich wartości (zob. 

pomysł). 

Najpowszechniejszy pomysł to jednak apele 

o zniesienie zasady jednomyślności, tak by państwa 

członkowskie nieprzestrzegające praworządności nie 

mogły blokować decyzji w UE (zob. przykład 

pomysłu). 

Z ochroną praworządności i wartości UE wiąże się, 

według użytkowników platformy, ochrona wolności 

prasy i mediów. Był to temat warsztatów 

partycypacyjnych, których uczestnicy zwracali przede 

wszystkim uwagę na potrzebę zwiększenia 

przejrzystości z myślą o pluralizmie mediów 

i zapewnienia większej ochrony dziennikarzom (zob. 

wydarzenie). Poparciem cieszy się również większa 

przejrzystość i większe zaangażowanie 

obywateli w proces decyzyjny UE (zob. pomysł). 

Choć zdecydowana większość pomysłów jest 

dowodem na zaniepokojenie naruszeniami 

praworządności, inna grupa pomysłów przyjmuje 

odmienną perspektywę: UE w sposób autorytarny 
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wkracza w kompetencje konstytucyjne państw 

członkowskich (zob. przykład pomysłu). Niektórzy 

apelują o ponownie przemyślenie kompetencji 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tak by nie 

wchodziły w konflikt z krajową jurysdykcją 

konstytucyjną (zob. przykład pomysłu i wydarzenia). 

Jedna z pomysłodawczyń jest na przykład zdania, że 

dopóki respektowana jest suwerenność człowieka, 

demokracja funkcjonuje (zob. pomysł). Podobnie inni 

argumentują, że prawo weta jest narzędziem 

politycznym gwarantowanym w traktatach, 

a prerogatywą państw członkowskich jest bronić 

granic oraz chronić chrześcijaństwo, kulturę 

i homogeniczność społeczną (zob. pomysł). 

 

Bezpieczeństwo 

Zagadnienie bezpieczeństwa jest szeroko omawiane 

w ramach innych tematów, takich jak „UE w świecie”, 

dlatego rzadziej pojawia się w ramach tematu 

„Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”. 

Mimo to jednym z najszerzej komentowanych obecnie 

pomysłów jest propozycja utworzenia armii UE (zob. 

pomysł), która lepiej chroniłaby państwa członkowskie 

przed wrogimi podmiotami zagranicznymi (zob. 

przykład wydarzenia). Pomysłodawcy argumentują 

też, że centralizacja bezpieczeństwa UE byłaby 

korzystna zarówno pod względem kosztów, jak 

i z uwagi na malejące znaczenie armii krajowych 

w całej Europie wynikające ze słabszego 

przywiązania obywateli UE do idei obrony własnych 

państw (zob. pomysł). Jednak w komentarzach 

dotyczących tych pomysłów inne osoby krytykują tę 

propozycję, wspominając głównie o skutkach 

politycznych i relacji między obroną UE a obroną 

narodową. Z tego powodu jedna z użytkowniczek 

opowiada się za integracją i interoperacyjnością armii 

krajowych (zob. pomysł). 

Autorzy wpisów dyskutują również o przyszłości 

polityki zagranicznej i sposobach jej zmiany, tak by 

zagwarantować międzynarodową rolę Europy (zob. 

wydarzenie); apeluje się do UE, by przemyślała 

priorytety z zakresu bezpieczeństwa w kontekście 

takich kwestii jak kryzys migracyjny, 

sytuacja w Afganistanie czy zagrożenie ze strony Chin 

w regionie Azji i Pacyfiku (zob. pomysł). W związku 

w wyzwaniami, którym obecnie stawia się czoła i które 

nie są tradycyjnie wojskowe, takimi jak terroryzm, 

działalność organizacji przestępczych 

i nieuregulowana imigracja, jedna z użytkowniczek 

platformy argumentuje, że nie można ich rozwiązać 

wyłącznie za pomocą tradycyjnych strategii 

wojskowych, gdyż wyzwania te wymagają środków 

bezpieczeństwa ustanowionych w drodze dyplomacji, 

mediacji i spójności społecznej (zob. pomysł). 

Ważnym przykładem jest bezpieczeństwo 

energetyczne (zob. pomysł) i cel, którym jest 

zmniejszenie zależności, po to by zwiększyć 

geopolityczne zdolności obronne Unii Europejskiej 

(zob. pomysł). Podczas debat prowadzonych na 

platformie spotykają się pacyfiści promujący strategie 

defensywne oraz osoby, które twierdzą, że w obliczu 

konfrontacji z supermocarstwami, takimi jak Chiny 

i Rosja, potrzebne jest bezpieczeństwo wojskowe 

(zob. pomysł). Niektórzy użytkownicy są zdania, że 

UE nie powinna zajmować się obronnością i że lepiej, 

by państwa członkowskie broniły się przy wsparciu 

NATO (zob. pomysł). 

Na platformie powszechnie wyrażane są obawy 

o bezpieczeństwo związane z postawą Rosji; mowa 

o zagrożeniu dezinformacją oraz wpływie i środkach 

nacisku Rosji na kraje Europy (zob. pomysł 

i wydarzenie); pojawiają się opinie, że potrzebna jest 

wspólna polityka (zob. pomysł). 

Podczas dyskusji o bezpieczeństwie wewnętrznym 

w UE niektórzy ich uczestnicy wspominają, że należy 

zwalczać różne rodzaje zagrożeń, takie jak cyberataki, 

poprzez lepszą koordynację w zakresie 

cyberbezpieczeństwa (zob. pomysł), a różne rodzaje 

terroryzmu – za pomocą skoordynowanych 

programów walki z terroryzmem (zob. przykład 

wydarzenia). Ponadto zwracają uwagę na znaczenie 

zapobiegania radykalizacji postaw 

i polaryzacji w europejskich społeczeństwach, np. 

poprzez utworzenie sieci upowszechniania wiedzy 

o radykalizacji, która propagowałaby sprawdzone 

rozwiązania (zob. pomysł i pomysł). 

Sugeruje się również koordynowanie na szczeblu UE 

sił policyjnych, by zapewnić równość i jednolitą pracę 

we wszystkich państwach członkowskich (zob. 

pomysł). W tym kontekście użytkownicy platformy 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267?locale=pl
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579?locale=pl
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sugerowali wprowadzenie wojskowego i policyjnego 

programu Erasmus, który wzmacniałby przywiązanie 

do UE i ułatwiał dzielenie się sprawdzonymi 

rozwiązaniami (zob. pomysł i pomysł). Podobne 

pomysły są również omawiane w ramach tematu „UE 

w świecie”. 

Ostatnia grupa pomysłów to kilka apeli o ułatwienie 

ścigania przestępstw i egzekwowania prawa ponad 

granicami (zob. przykład pomysłu i pomysłu), np. 

poprzez przyjęcie jednolitego kodeksu karnego (zob. 

pomysł). Z uwagi na swobodę przemieszczania się 

w UE niektórzy obywatele popierają utworzenie 

europejskiej agencji, która miałaby wzmocnić 

współpracę między państwami 

członkowskimi w walce z terroryzmem 

i przestępczością zorganizowaną (zob. pomysł 

i pomysł). Jeden z użytkowników zwraca także uwagę 

na zagrożenie związane z nielegalną sprzedażą broni 

(zob. pomysł). Część użytkowników platformy 

opowiada się też za wzmocnieniem Europolu – już 

istniejącej europejskiej agencji 

ds. walki z przestępczością międzynarodową 

i terroryzmem (zob. pomysł). 

 

 

Wartości unijne 

Często mówi się na platformie o znaczeniu 

i nadrzędności podtrzymywania wartości europejskich 

(zob. przykład pomysłu). Grupa pomysłów dotyczy 

pytania „Co to znaczy być Europejczykiem” oraz 

wartości, które UE powinna ucieleśniać i promować 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia). Mianowicie 

wielu obywateli jako zasady budujące unijny system 

wartości wymienia m.in. godność ludzką, wolność, 

równość, demokrację, praworządność, prawa 

człowieka, pluralizm, sprawiedliwość, solidarność 

(zob. wydarzenie) i parytet płci, i uważa, że powinny 

one przyświecać prowadzonej przez UE polityce. 

Dużym poparciem cieszy się więc propozycja 

wprowadzenia mechanizmu przeglądu demokracji, 

praworządności i praw podstawowych w UE (zob. 

pomysł). Obywatele wspominają też o wspólnych 

korzeniach oraz odmienności każdego z państw 

członkowskich (zob. przykład pomysłu i pomysłu). 

Niektórzy uczestnicy omawiają również potrzebę 

opracowania konstytucji europejskiej w celu jasnego 

zdefiniowania zbioru europejskich wartości 

podstawowych, które muszą być przestrzegane w UE 

(zob. przykład pomysłu). 

Część dyskusji koncentruje się na miejscu religii 

i wartości religijnych w Europie, w tym roli wartości 

chrześcijańskich i konieczności ich ochrony (zob. 

pomysł i wydarzenie); ich uczestnicy apelują jednak 

także o respektowanie kulturalnej i religijnej 

różnorodności w Europie (zob. pomysł). Jeżeli chodzi 

o chrześcijaństwo, podczas jednego z wydarzeń 

zastanawiano się, jak kraje Europy Wschodniej godzą 

publiczne wyznawanie religii z tolerancją wobec 

innych religii i przekonań (zob. wydarzenie). Religia 

i jej znaczenie w dzisiejszej Unii Europejskiej były 

tematem spotkania międzywyznaniowego w Dublinie 

(zob. wydarzenie). W tym samym duchu użytkownicy 

argumentują, że kwestie etyczne powodujące coraz 

większe podziały powinny być rozwiązywane 

w drodze dialogu międzyreligijnego w perspektywie 

międzykulturowej (zob. przykład pomysłu). 

W niedawnych wpisach pojawia się również kwestia 

antysemityzmu jako dużego zagrożenia dla obywateli 

należących do społeczności żydowskich w wielu 

krajach, które mają do czynienia ze wzrostem ataków 

i przemocy (zob. pomysł). 

 

Lobbing i korupcja 

Tak jak w przypadku tematu 

„Demokracja europejska” niektórzy autorzy wpisów 

koncentrują się na kwestiach związanych 

z lobbingiem i korupcją. Sugerują, by zwiększyć 

regulację i przejrzystość działalności lobbingowej 

prowadzonej przez podmioty prywatne (zob. pomysł) 

i ograniczyć ich wpływ na politykę UE (zob. przykład 

pomysłu). Inni autorzy wpisów dyskutują o tym, jak 

zwalczać korupcję w instytucjach UE i związaną 

z korzystaniem z funduszy UE oraz jak chronić 

sygnalistów (zob. przykład pomysłu). Jeden z autorów 
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sugeruje ustanowienie komisji prawdy i pojednania, 

która zajmowałaby się domniemanymi naruszeniami 

traktatów UE przez unijnych urzędników (zob. 

pomysł). 

Poza apelem o zaradzenie korupcji na szczeblu 

instytucji UE pojawiają się wezwania, by UE 

kontrolowała bezstronność krajowej administracji 

publicznej w celu zapobiegania faworytyzmowi 

i arbitralności (zob. pomysł i wydarzenie) lub zajęła się 

problemem korupcji wśród sędziów (zob. pomysł). 

Autorzy wpisów proszą UE o podjęcie działań 

przeciwko unikaniu opodatkowania i przeciwko 

korupcji w państwach członkowskich (zob. przykład 

pomysłu). Ponadto niektórzy wyrażają oburzenie, że 

nie mogą mieć rzetelnego procesu sądowego (zob. 

pomysł).
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Rys. 15 – Mapa myśli – „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” część 1 
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Rys. 16 – Mapa myśli – „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” część 2 
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Temat „Transformacja cyfrowa” zgromadził ogółem 

2 419 wpisów: 893 pomysły, 1 169 komentarzy 

i 357 wydarzeń. Autorzy wpisów podkreślają, że 

potrzebna jest transformacja cyfrowa przyszłej 

gospodarki, współpracy, zdrowia i innych dziedzin 

życia. Wskazują jednak również na szereg wyzwań 

z tym związanych, takich jak aspekty etyczne, 

rosnąca luka cyfrowa, niedociągnięcia w RODO 

i cyberzagrożenia. W tym kontekście najczęściej 

wspomina się o potrzebie inwestowania w edukację 

cyfrową i rozwijania umiejętności w tej dziedzinie 

oraz o inwestowaniu w innowacje cyfrowe 

i o Europie suwerennej cyfrowo. Poszczególne 

pomysły można pogrupować według następujących 

zagadnień: 

 

 

 Kształcenie i szkolenie: umiejętności 

cyfrowe 

 Suwerenność cyfrowa i etyka 

 Ogólna cyfryzacja społeczeństwa 

 Europejskie narzędzia cyfrowe: 

cyfryzacja usług publicznych 

 Dane cyfrowe 

 Cyberbezpieczeństwo 

 Prawa cyfrowe i inkluzywność cyfrowa 

 Zanieczyszczenie, zrównoważoność 

i trwałość 

 Cyfryzacja gospodarki 

 E-zdrowie 

 

 

 

 

7. Transformacja cyfrowa  
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Wydarzenia 

Podczas części wydarzeń dyskutowano 
o potrzebie, zaletach i zagrożeniach większej 
cyfryzacji oraz o ewentualnych podejściach do tego 
zjawiska. Wydarzenia często przyjmują 
perspektywę lokalną, jak np. debata 
obywateli w Słowenii, podczas której rozmawiano 
o szybszej cyfryzacji obszarów wiejskich i lokalnej 
gospodarki (zob. wydarzenie). 

Niektóre wydarzenia miały za temat sztuczną 
inteligencję, jak np. otwarty dialog 
z obywatelami w Dreźnie (zob. wydarzenie). 
Użytkownicy platformy sformułowali szereg 
pomysłów, np. opracowanie norm 
skoncentrowanych na człowieku w zakresie 
wykorzystania i rozwoju sztucznej inteligencji (zob. 
pomysł). Sztuczna inteligencja była także 
omawiana podczas bardziej technicznych 
i specjalistycznych wydarzeń, takich jak 
listopadowy szczyt interesariuszy AI poświęcony 
korzyściom i zagrożeniom związanym 
z technologiami sztucznej inteligencji dla 
społeczeństwa i przedsiębiorstw (zob. wydarzenie). 

Inną kategorią wydarzeń były debaty o cenzurze 
i rozpowszechnianiu mowy nienawiści i fake 
newsów na platformach cyfrowych i w mediach 
społecznościowych. Użytkownicy platformy 
podczas kilku dyskusji zwracali uwagę, że należy 
zwiększyć wolność słowa i chronić prawa 
konsumentów (zob. wydarzenie). 

Dialog obywatelski w Portugalii, 
współorganizowany przez Europe Direct, również 
położył nacisk na cyfryzację obszarów wiejskich 
jako rozwiązanie służące powstrzymaniu 
wyludnienia; podkreślano, że należy zapewnić 
dobre warunki pracy zdalnej lub dla nomadów 
cyfrowych (zob. wydarzenie). 

Podczas części wydarzeń uczestnicy dyskutowali 
o środowiskowych skutkach cyfryzacji w związku 
z wytwarzaniem odpadów oraz o środowiskowych 
kosztach wytwarzania produktów cyfrowych. 
W trakcie jednego z wydarzeń na Litwie pojawiły się 
sugestie zwalczania sztucznie ustalanego terminu 
użyteczności i zachęcania do recyklingu technologii 
(zob. wydarzenie). 

Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez 
węgierską Krajową Radę Młodzieży dyskutowali 
o cyfryzacji i transformacji cyfrowej. Zgłoszono 
pomysł wspólnej internetowej platformy 
edukacyjnej na szczeblu UE, na której zbierane 
byłyby sprawdzone rozwiązania z zakresu edukacji 
cyfrowej; mówiono też o sposobach stymulowania 
procesów cyfryzacji oraz o cyfryzacji pracy 
z młodzieżą i wystosowano zdecydowany apel 
o wspieranie młodych ludzi, którym brakuje wiedzy 
i narzędzi cyfrowych (zob. wydarzenie). Kwestie te 

były omawiane także podczas polskiej krajowej 
debaty na temat transformacji cyfrowej wraz 
z cyfryzacją innych sektorów, takich jak sektor 
publiczny, rolnictwo i turystyka (zob. wydarzenie). 

Efektem wydarzenia zorganizowanego w Szwecji 
są trzy pomysły związane z transformacją cyfrową, 
a mianowicie prywatność w dziedzinie płatności 
cyfrowych, działania w zakresie 
cyberbezpieczeństwa oraz inkluzywność w nowym 
społeczeństwie cyfrowym (zob. wydarzenie). 

Kształcenie 
i szkolenie: 

umiejętności cyfrowe 

Jedna z najczęściej powracających grup pomysłów 

na platformie w ramach tematu „Transformacja 

cyfrowa” wiąże się potrzebą zapewnienia 

obywatelom UE niezbędnych umiejętności 

i narzędzi, dzięki którym mogliby rozwijać się 

i odnosić sukcesy w coraz bardziej cyfrowym 

świecie. Szereg pomysłodawców opowiada się za 

kompleksowymi ogólnounijnymi działaniami na 

rzecz umiejętności cyfrowych we wszystkich 

krajach UE, gdyż rozwijanie i promowanie 

umiejętności cyfrowych to jeden z głównych 

priorytetów gospodarki (zob. przykład pomysłu). 

Użytkownicy platformy wspominają 

w szczególności o potrzebie rozwijania 

umiejętności cyfrowych u młodych ludzi we 

wszystkich państwach członkowskich, tak by 

zwiększać ich szanse na zatrudnienie (zob. 

przykład pomysłu). Wzmacnianie umiejętności 

cyfrowych i kształtowanie umiejętności poruszania 

się w scyfryzowanym życiu społecznym uznawane 

jest nie tylko za korzystne gospodarczo, lecz także 

– coraz częściej – za niezbędny warunek szerszego 

dostępu do edukacji, kultury i ważnych usług 

publicznych (zob. przykład pomysłu). Pomysły 

sugerują, by rozpocząć od szkoły podstawowej 

i kontynuować przez cały czas trwania edukacji 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia), w tym wśród 

starszych pokoleń (zob. przykład wydarzenia 

i pomysłu). Jedna z autorek odnosi się do unijnego 

programu na rzecz umiejętności oraz do planu 

działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 

2021–2027 i wzywa do jego szybszego 

wdrożenia w odniesieniu do umiejętności 

cyfrowych, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-

19 (zob. pomysł). Apeluje się także, by poza 

umiejętnościami cyfrowymi przedmiotem szkoleń 
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były zagrożenia związane z internetem, takie jak 

wideo typu deepfake, oraz metody zapobiegania 

oszustwom internetowym (zob. przykład pomysłu). 

Niektórzy autorzy opowiadają się za legislacją UE 

dotyczącą edukacji cyfrowej, służącą ochronie 

małoletnich w przestrzeni wirtualnej i zapewniającą 

wysoką jakość edukacji (zob. pomysł). 

E-uczenie się, zagadnienie równie dyskutowane 

w ramach tematu „Edukacja, kultura, młodzież 

i sport”, często powracało we wpisach w kontekście 

kryzysu zdrowotnego; powszechny był apel 

o większe inwestycje i działania na rzecz cyfryzacji 

edukacji (zob. przykład pomysłu). Poza 

infrastrukturą sprzętową autorzy wpisów proponują 

utworzenie pojedynczej europejskiej platformy do 

nauki zdalnej (zob. przykład pomysłu i pomysłu) 

oraz opracowanie wirtualnych i immersyjnych 

narzędzi pedagogicznych (zob. pomysł) lub 

wspólnego portalu z cyfrowymi certyfikatami 

internetowymi (zob. przykład pomysłu). W tym 

kontekście autorzy wpisów sugerują również 

promowanie karier naukowych (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia) oraz rozwijanie programów 

badań naukowych dla młodych studentów, 

inwestowanie w cyfryzację i innowacje (zob. 

pomysł). 

Suwerenność cyfrowa  
i etyka 

Często pojawia się zagadnienie 

suwerenności cyfrowej, a duże 

poparcie zyskało zwłaszcza kilka 

pomysłów inwestowania w otwarte 

oprogramowanie. Zarejestrowane na platformie 

pomysły zwiększania suwerenności cyfrowej 

koncentrują się na strategicznej niezależności 

Europy pod względem sprzętu, oprogramowania 

i platform mediów społecznościowych; 

odnotowanych zostało przy tym kilka apeli 

o wzmocnienie i promowanie odporności 

i niezależności oprogramowania oraz inwestowanie 

w innowacje (zob. pomysł i pomysł). Szereg 

pomysłów dotyczy inwestowania w europejskie 

otwarte oprogramowanie z powodów egalitarnych 

oraz dla zacieśniania współpracy między 

państwami członkowskimi (zob. przykład bardzo 

często popieranego pomysłu), ale też dla 

zwiększenia autonomii cyfrowej (zob. pomysł). 

Grupa pomysłów porusza podzagadnienie 

przyspieszenia rozwoju cyfrowego i produkcji 

cyfrowej w UE poprzez podjęcie działań wobec 

monopoli branży internetowej (zob. przykład 

pomysłu 

i pomysłu) innych podmiotów, takich jak USA czy 

Chiny. Podobnie jak w ramach innych tematów 

autorzy wpisów propagują pomysł własnych 

europejskich czołowych medialnych platform 

cyfrowych, takich jak europejska platforma 

transmisji strumieniowej (zob. przykład pomysłu). 

W tym kontekście jeden z autorów wpisów 

wspomina, że akt o usługach cyfrowych i akt 

o rynkach cyfrowych powinny iść dalej i ograniczać 

hegemonię gigantów cyfrowych spoza UE. Aby 

poszerzać suwerenność cyfrową UE, autor apeluje 

o zachęcanie do innowacji poprzez m.in. 

inwestowanie w ogólnoeuropejskie start-upy 

o wysokim potencjale i suwerenną chmurę 

obliczeniową (zob. pomysł). Apel o autonomię 

strategiczną Unii Europejskiej w dziedzinie cyfrowej 

i europejski model cyfryzacji jest również jednym 

z pomysłów przedstawionych w ramach programu 

i forum obywatelskiego zorganizowanego przez 

obserwatorium niemiecko-włosko-europejskie (zob. 

wydarzenie). 

Obok suwerenności w zakresie oprogramowania 

cyfrowego inni autorzy wpisów postulują 

suwerenność UE w zakresie sprzętu (zob. 

wydarzenie). Przykładowo jeden z najczęściej 

popieranych pomysłów sugeruje rozwinięcie 

i promowanie własnej produkcji chipów w Europie 

(zob. pomysł), inny zaś wspomina o zależności od 

metali specjalistycznych (zob. pomysł). Jeden 

z autorów opisuje suwerenny i ekologiczny 

smartfon w całości wyprodukowany w UE (zob. 

pomysł). 

Kluczowa w apelach o suwerenność cyfrową jest 

potrzeba inwestowania w innowacje i badania; 

kilkukrotnie wspomina się o europejskich centrach 

innowacji cyfrowych (zob. przykład pomysłu). Aby 

suwerenność cyfrowa i zrównoważony rozwój 

cyfrowy mogły stać się centralnym elementem 

europejskiej polityki cyfrowej, jeden z autorów 

sugeruje ścisłe powiązanie finansowania UE 

z projektami zrównoważonej transformacji cyfrowej 

i europejskimi cyfrowymi strefami wolnego handlu 

(zob. pomysł). 

Pokrewna grupa pomysłów kładzie silny nacisk na 

aspekt etyczny. W szczególności autorzy wpisów 

chcą zwiększyć suwerenność cyfrową UE, by 

była w pełni zgodna z europejskimi wartościami, 

normami oraz wymogami przejrzystości i etyki (zob. 

przykład pomysłu). Autorzy wpisów chcieliby, by UE 

była liderem cyfryzacji, ale też prawodawstwa 

naukowo-technologicznego (zob. pomysł). Ponadto 

najbardziej popierany pomysł w ramach tego 

tematu postuluje cyfryzację opartą na prawach 

człowieka, w tym prawach pracowniczych 

i związkowych (zob. pomysł); pojawia się też apel 

o zapewnienie wolności słowa i przeciwdziałanie 
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mowie nienawiści i rozpowszechnianiu fake 

newsów (zob. wydarzenie). 

 

Ogólna cyfryzacja 
społeczeństwa 

Głównym postulatem wpisów na temat 

transformacji cyfrowej jest większa cyfryzacja 

różnych obszarów życia społecznego w UE, wraz 

z niezbędnymi działaniami innowacyjnymi. W tym 

kontekście autorzy wpisów odwołują się do cyfrowej 

dekady i apelują o przyspieszenie i ścisłe 

monitorowanie postępów państw członkowskich 

(zob. przykład pomysłu). Wielu użytkowników 

sugeruje dalszą transformację cyfrową: cyfryzację 

unijnego transportu publicznego i wspólny 

elektroniczny bilet na transport (zob. pomysł). Inne 

wpisy mówią o cyfryzacji w rolnictwie (zob. przykład 

wydarzenia), wymiarze sprawiedliwości w UE (zob. 

przykład wydarzenia) czy dążeniach do 

zrównoważonej, ekologiczniejszej gospodarki (zob. 

przykład wydarzenia). 

Jedno z podzagadnień dotyczy głosowania 

cyfrowego: wielu autorów zwraca uwagę na zalety 

takiego głosowania oraz podpisów elektronicznych 

(zob. pomysł), zwłaszcza w kontekście pandemii 

(zob. przykład pomysłu). Kwestię tę rozpatrywano 

pod kątem skuteczności, bezpieczeństwa 

i innowacji, a nie wzmacniania demokracji. 

W komentarzach pojawiły się też jednak 

przeciwstawne opinie, które wskazują na szereg 

słabości głosowania elektronicznego. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa głosowania 

elektronicznego w UE autorzy wpisów sugerują 

zastosowanie technologii blockchain lub utworzenie 

w Europie własnego wysoce szyfrowanego 

systemu poczty elektronicznej. 

Jeżeli chodzi o innowacje cyfrowe, przedstawione 

na platformie pomysły dotyczące rozwoju 

cyfrowego postulują przede wszystkim zwiększenie 

roli UE w dalszym rozwijaniu narzędzi sztucznej 

inteligencji. W ramach pomysłu utworzenia 

europejskiego działu badań nad sztuczną 

inteligencją pojawia się apel o wspólne działania 

(zob. pomysł). Dla niektórych autorów wpisów 

sztuczna inteligencja to zasadniczy bodziec wzrostu 

gospodarczego i dobrobytu w UE (zob. przykład 

pomysłu). 

Odnotowano wspólny apel o zwiększenie 

planowania i regulacji odnośnie do obecnych 

możliwości 

sztucznej inteligencji i do algorytmicznych 

systemów podejmowania decyzji w celu 

minimalizowania zagrożeń oraz zwiększania 

bezpieczeństwa i dostępności (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). Wspomina się o potrzebie 

działań ustawodawczych minimalizujących ryzyko 

związane z technologiami sztucznej inteligencji 

(zob. przykład wydarzenia) i służących 

poszanowaniu praw podstawowych. W tej drugiej 

sprawie apeluje się o listę zakazanych zastosowań 

sztucznej inteligencji, takich jak algorytmiczny 

nadzór nad pracownikami (zob. wydarzenie). 

Szeroko popierany pomysł w ramach tego 

zagadnienia dotyczy etyczności sztucznej 

inteligencji i sugeruje legislację, która ograniczałaby 

zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, 

regulowała użycie danych i zapobiegała 

nierównościom (zob. pomysł). 

Niektórzy autorzy wpisów wskazują jednak na 

korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, np. dla 

sektora publicznego lub służb ratownictwa 

medycznego (zob. przykład pomysłu). Inni autorzy 

tymczasem mają wątpliwości i zwracają uwagę na 

przyszłe ryzyko stworzenia sztucznej inteligencji 

górującej nad ludzkim mózgiem (zob. przykład 

pomysłu). 

Inny cieszący się dużym poparciem pomysł dotyczy 

potrzeby zapewnienia dostępności głównych 

platform crowdfundingowych we wszystkich 

państwach członkowskich (zob. pomysł). 

Niektóre pomysły mówią natomiast 

o (potencjalnych) wadach cyfryzacji społeczeństwa, 

takich jak wykluczenie osób mniej świadomych 

cyfrowo, presja na środowisko, dehumanizacja, 

robotyzacja oraz więcej monitorowania i nadzoru 

nad ludźmi (zob. przykład pomysłu i pomysłu). 

Autorzy wpisów chcą analizy tych negatywnych 

skutków cyfryzacji. W tym kontekście niektórzy 

pomysłodawcy chcą uaktualnienia przepisów 

w świetle postępującej cyfryzacji społeczeństwa 

(zob. przykład pomysłu). 

 

Europejskie 

narzędzia cyfrowe: 

cyfryzacja usług 

publicznych 
Wielu autorów wpisów sugeruje cyfryzację 

zarządzania i sektora publicznego w UE, aby 

umożliwić interoperacyjność i e-administrację (zob. 

przykład pomysłu i pomysłu, zob. wydarzenie). 

Proponują oni szereg konkretnych narzędzi 
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technologicznych i cyfrowych dla obywateli UE. 

Szeroko omawiane jest podzagadnienie cyfrowego 

ujednolicenia UE (zob. pomysł); pojawia się przy 

tym apel o większą harmonizację na szczeblu 

europejskim poprzez przyjęcie wspólnych narzędzi 

cyfrowych, np. specjalnej europejskiej sieci 

społecznościowej służącej wyrażaniu opinii (zob. 

pomysł), np. poprzez stworzenie ram, które pomogą 

wszystkim państwom UE we współpracy nad 

projektami informatycznymi. Pomysł ten jest 

pogłębiany: kilka osób sugeruje ogólne portale 

cyfrowe do celów angażowania się obywateli i do 

codziennej identyfikacji (zob. pomysł). 

Duża grupa pomysłów wspomina o utworzeniu 

obywatelstwa cyfrowego, w tym 

o ogólnoeuropejskiej identyfikacji poprzez cyfrowy 

dowód osobisty (zob. przykład pomysłu i pomysłu) 

czy wysoce bezpiecznych (unijnych) systemach 

identyfikacji, opartych np. na kodzie odcisków 

palców (zob. pomysł). Autorzy wpisów sugerują 

również europejski portfel cyfrowy i zastąpienie 

wszystkich papierowych dokumentów cyfrowymi 

(zob. pomysł). 

Inna kategoria wpisów koncentruje się na 

europejskich e-usługach, np. pojedynczym 

europejskim dostawcy tożsamości, który dawałby 

dostęp do usług publicznych (zob. pomysł), oraz na 

potrzebie harmonizacji standardów i utworzenia 

pojedynczego konta uwierzytelniającego na 

szczeblu europejskim (zob. pomysł). Podobnie 

pojawia się też propozycja wprowadzenia unijnej 

transgranicznej cyfrowej karty usług, która 

uprościłaby dostęp do usług publicznych 

i ratowniczych z myślą o obywatelach z regionów 

transgranicznych (zob. pomysł). Także w trakcie 

wydarzeń rozmawiano o stworzeniu narzędzi 

i usług cyfrowych, takich jak tożsamość cyfrowa UE, 

aplikacja europejska lub europejski paszport 

cyfrowy (zob. przykład wydarzenia). 

 

Dane cyfrowe 
Jeśli chodzi o zagadnienie danych 

cyfrowych, autorzy wpisów zwracają 

uwagę na dotychczasowe postępy 

i zauważają, że UE jest liderem ochrony 

obywateli w świecie cyfrowym. Niemniej jednak 

apeluje się o dalszą poprawę w tej dziedzinie (zob. 

przykład wydarzenia, zob. przykład pomysłu). 

Przykładowo sugestie koncentrują się na zmianie 

przepisów RODO, aby łatwiej było odmawiać 

podawania danych osobowych online (zob. 

przykład pomysłu). Inny pomysłodawca domaga się 

jaśniejszych uregulowań, jeżeli chodzi o RODO 

i dane pracowników (zob. pomysł). Pojawiają się też 

liczne apele o bardziej zrozumiałe przepisy 

i nieobciążanie 

użytkowników ciągłymi prośbami o udzielenie 

zgody (zob. przykład pomysłu). Sugestie obejmują 

dalsze rozszerzenie RODO i dążenie do większej 

autonomii obywateli UE w zakresie danych (zob. 

przykład pomysłu). 

Kilkoro autorów wpisów apeluje o ograniczenie lub 

zakaz geoblokady (zob. przykład pomysłu), 

harmonizację systemów ochrony danych w całej UE 

oraz wprowadzenie osobistej chmury dla obywateli 

UE (zob. pomysł). 

Cyberbezpieczeństwo 
Ogólnie rzecz biorąc, powtarza się 

apel o współpracę na szczeblu 

europejskim pod kątem infrastruktury, 

wiedzy i zasobów ludzkich w celu 

zwiększenia cyberbezpieczeństwa w UE (zob. 

przykład pomysłu i pomysłu). 

Szereg pomysłów sugeruje wzmocnienie ochrony 

przed cyberprzestępczością przede wszystkim 

poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sieci, które 

w opinii wielu autorów wpisów idzie w parze ze 

zwiększoną suwerennością cyfrową (zob. przykład 

pomysłu). Ponadto należy poprawić przejrzystość 

i rozliczalność systemów danych (zob. przykład 

pomysłu). W ramach pięcioelementowej propozycji 

opartej na zaleceniach ENISA dotyczących ryzyka 

związanego z urządzeniami podłączonymi do 

internetu rzeczy autorzy wpisów sugerują 

utworzenie unijnej etykiety dla takich produktów, 

poświadczającej, że urządzenie spełnia minimalne 

wymogi bezpieczeństwa i funkcjonowania, oraz 

przepisy o przeglądzie i kontrolowaniu przez 

producenta oprogramowań pochodzących od stron 

trzecich (zob. pomysł). Zasugerowany został także 

rodzaj kontroli, która zapewniałaby bezpieczeństwo 

aplikacji za pośrednictwem europejskiego organu 

ds. kontroli bezpieczeństwa sieciowego (zob. 

pomysł). 

Dyskutuje się też o cyberterroryzmie; pojawia się 

przy tym kilka sugestii scentralizowanego unijnego 

podejścia do obrony UE, jej obywateli 

i przedsiębiorstw w przypadku zagrożeń 

internetowych (zob. przykład pomysłu). Propozycje 

są różne: od europejskiej cyberarmii (zob. pomysł) 

po przekształcenie agencji ENISA w Europejskie 

Centrum Cyberobrony (zob. pomysł). Niektórzy 

autorzy wpisów widzą UE jako inicjatorkę 

globalnego traktatu w sprawie 

cyberbezpieczeństwa, podobnego do konwencji 

budapeszteńskiej z 2001 r. (zob. pomysł). 

Poza strategiami obrony kilka sugestii dotyczy 

działań legislacyjnych, np. wprowadzenia 

ogólnounijnych przepisów chroniących prywatność 

obywateli (zob. pomysł). Wiele wpisów zwraca 
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również uwagę, że należy uregulować platformy 

mediów społecznościowych w celu 

przeciwdziałania dezinformacji i fake newsom 

i osiągnięcia suwerenności danych (zob. przykład 

pomysłu). Jedną z takich regulacji mogłyby być 

protokoły identyfikacji w sieciach cyfrowych 

weryfikowane przez organ europejski w celu 

zapobiegania zniesławieniu, cybernękaniu lub 

prezentowaniu fałszywych informacji (zob. pomysł). 

Jedna z autorek wpisów widzi rolę dla Prokuratury 

Europejskiej we wzmacnianiu europejskich działań 

przeciwko cyberprzestępczości i sugeruje 

rozszerzenie jej kompetencji na 

cyberprzestępczość transgraniczną (zob. pomysł). 

Pojawił się też apel o wzmocnienie ochrony 

konsumentów w środowisku internetowym (zob. 

przykład pomysłu), na przykład poprzez ułatwienie 

w przyszłości konsumentom wycofywania się 

z zakupów. 

 

Prawa cyfrowe 

i inkluzywność 

cyfrowa 
Według autorów wpisów większa cyfryzacja życia 

społecznego niesie ze sobą też szereg wyzwań. 

Jedną z obaw, którą można dostrzec we wpisach, 

jest luka cyfrowa negatywnie oddziałująca na 

słabsze grupy. Podczas jednej z dyskusji 

internetowych rozmawiano np. o większej cyfryzacji 

naszego społeczeństwa i co za tym idzie – 

większym wykluczeniu niektórych grup ludności, 

tzw. przegranych cyfryzacji (zob. wydarzenie). 

Autorzy wpisów podkreślają więc, że należy 

zagwarantować bezpłatny i inkluzywny dostęp do 

przestrzeni i treści cyfrowych; pojawiają się np. 

apele o dostępne i niedrogie usługi i urządzenia 

cyfrowe (zob. przykład pomysłu i pomysłu). Inni 

sugerują, by uznać dostęp cyfrowy za podstawową 

potrzebę i zapewnić systemowe finansowanie na 

szczeblu europejskim lub krajowym przeznaczone 

na świadczenie usług cyfrowych (zob. przykład 

pomysłu i pomysłu). Jak wspomniano wcześniej, 

kilka pomysłów sugeruje podniesienie poziomu 

umiejętności cyfrowych i edukacji cyfrowej wśród 

młodszych i starszych grup ludności, po to by 

promować spójność cyfrową (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). Jeden z autorów proponuje 

wprowadzenie mechanizmu monitorowania, który 

zapewniałby sprawiedliwą i równą cyfryzację oraz 

nabywanie umiejętności cyfrowych (zob. pomysł). 

Inna znacząca grupa pomysłów skupia się na 

nierównościach cyfrowych między obszarami 

miejskimi i wiejskimi: najszerzej omawiane są tu 

propozycje 

zwiększenia łączności cyfrowej i dostępu do 

podstawowych usług publicznych i prywatnych 

(zob. wydarzenie). 

Jeżeli chodzi o prawa cyfrowe, niektórzy autorzy 

wpisów chcieliby limitu lub zmniejszenia ilości 

reklam w kanałach cyfrowych (zob. przykład 

pomysłu), inni zaś przez wzgląd na wolność 

informacji postulują usunięcie systemów pobierania 

opłat i bezpłatny dostęp do informacji (zob. pomysł). 

Jeden z pomysłodawców apeluje, by w podejściu 

do cyfryzacji uwzględniać kwestie płci, i sugeruje 

ramy prawne służące zwalczaniu przemocy 

cyfrowej oraz promowanie projektowania cyfrowego 

przyjaznego dla płci (zob. pomysł). Ponadto autorzy 

wpisów podkreślają, że należy zwiększyć 

przedsiębiorczość wśród kobiet i wspierać 

nabywanie przez nie umiejętności cyfrowych (zob. 

wydarzenie). Podczas warsztatu Młodych 

Demokratycznie Wybranych Polityków (YEP) 

apelowano ponadto o większą równość 

płci w dziedzinie technologii (zob. wydarzenie). 

Zanieczyszczenie, 

zrównoważoność 

i  trwałość 
W kilku przypadkach autorzy wpisów 

łączą cyfryzację z bardziej 

zrównoważonym społeczeństwem. Przykładowo 

pojawia się apel, by wprowadzić cyfrowy paszport 

produktu, promujący lokalną konsumpcję 

i gospodarkę o obiegu zamkniętym; byłby on 

dostępny za pomocą kodów QR i zawierał 

informacje o pochodzeniu produktu, jego składzie, 

wpływie na środowisko, recyklingu i utylizacji (zob. 

pomysł). 

Minusem jest jednak to, że cyfryzacja również 

przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia. Aby temu 

przeciwdziałać, autorzy wpisów apelują 

o zrównoważoną cyfryzację oraz intensywniejsze 

badania nad jej skutkami środowiskowymi 

i o informowanie konsumentów o wpływie 

produktów cyfrowych na środowisko (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). Pojawiają się sugestie 

dotyczące zrównoważonej produkcji, w tym np. apel 

o większą ekologię ośrodków przetwarzania 

danych dzięki zielonej energii (zob. pomysł), lub 

nowych produktów wytwarzanych 

z wykorzystaniem odpadów elektronicznych 

poddanych recyklingowi lub innych 

zrównoważonych rozwiązań (zob. przykład 

pomysłu i pomysłu). Inna grupa pomysłów dotyczy 

odpadów cyfrowych; wzywa się na przykład do 

przedłużenia gwarancji produkcyjnej towarów 
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cyfrowych (zob. pomysł). Ponadto kładzie się nacisk 

na trwały, nadający się do naprawy, sprawiedliwie 

i etycznie produkowany sprzęt cyfrowy, który 

można promować, np. za pomocą niższych 

podatków (zob. pomysł). 

Niektórzy autorzy wpisów koncentrują się na 

zwiększaniu zrównoważoności i dostępności nie 

tylko urządzeń cyfrowych, lecz także infrastruktury 

cyfrowej oraz tworzeniu inteligentnych miast (zob. 

przykład pomysłu). Inną kategorią pomysłów w tym 

zakresie jest sprzyjanie rozwojowi dostępnych 

i zrównoważonych technologii poprzez 

inwestowanie w technologie nisko zaawansowane 

(zob. pomysł). 

Cyfryzacja gospodarki 
Podobnie jak w ramach tematu „Silniejsza 

gospodarka, sprawiedliwość społeczna 

i zatrudnienie” wiele pomysłów w ramach 

tytułowego zagadnienia dotyczy budowania 

gospodarki cyfrowej i jednolitego rynku cyfrowego 

(zob. przykład pomysłu). Przykładowo jednym ze 

zgłoszonych pomysłów jest stworzenie unijnej 

platformy blockchainowej (zob. 

pomysł i pomysł). Wspomina się 

również o programie na rzecz 

jednolitego rynku cyfrowego, który 

promowałby e-handel, oraz o sposobach 

zwiększania zdolności MŚP do korzystania 

z narzędzi cyfrowych i zaawansowanych 

technologii (zob. pomysł). 

Inni autorzy wpisów także poruszają kwestię 

kryptowalut i proponują rządom ich przyjęcie, co 

przysłużyłoby się budowaniu cyfrowego 

i aktywnego gospodarczo społeczeństwa (zob. 

przykład pomysłu), lub apelują o europejską 

kryptowalutę (zob. pomysł). Na platformie pojawiają 

się też kontrargumenty przekonujące 

o konieczności regulacji lub zakazu kryptowalut 

(zob. pomysł). 

Ponadto w ramach kilku pomysłów proponuje się 

wprowadzenie cyfrowego euro jako bezpiecznej 

i wygodnej metody płatności (zob. przykład 

pomysłu). 

Inna grupa pomysłów zachęca do inwestycji 

i zwiększania konkurencyjności europejskiego 

rynku cyfrowego poprzez promowanie strategii 

cyfryzacji MŚP (zob. przykład pomysłu) oraz 

poprawę warunków rynkowych dla rozwoju start-

upów w ramach europejskiej infrastruktury cyfrowej 

(zob. pomysł). W tym kontekście jeden 

z pomysłodawców mówi o większej cyfryzacji 

gospodarki: cyfrowych paragonach, uproszczeniu 

transakcji 

cyfrowych i poszerzeniu dostępności usług 

bankowych przez telefon (zob. pomysł). 

 

E-zdrowie 
W ramach zagadnienia dotyczącego 

e-zdrowia szereg pomysłów 

zamieszczonych na platformie 

proponuje konkretne sposoby 

poprawy zdrowia obywateli w świecie cyfrowym, 

takie jak prawo pracowników do bycia offline (zob. 

pomysł), wprowadzenie dnia wolnego od mediów 

społecznościowych (zob. pomysł), zdrowie 

psychiczne (zob. przykład pomysłu) lub wspieranie 

szkoleń cyfrowych wśród młodzieży w celu 

promowania zdrowego i świadomego korzystania 

z technologii. 

W tym kontekście jeden z pomysłodawców apeluje 

o większe uregulowanie gier komputerowych i gier 

wideo, zwłaszcza tych, które są przeznaczone dla 

dzieci (i cieszą się wśród nich popularnością), gdyż 

część może wykorzystywać modele gier 

hazardowych (zob. pomysł). 

Podobnie jak w ramach tematu „Zdrowie” pojawia 

się apel o cyfrową integrację opieki zdrowotnej 

w UE (zob. przykład pomysłu) lub o wprowadzenie 

cyfrowej europejskiej karty ubezpieczenia 

zdrowotnego (zob. przykład pomysłu). Bardziej 

szczegółowe pomysły dotyczą utworzenia 

pojedynczej platformy elektronicznego zarządzania 

zdrowiem, która byłaby szczególnie interesująca dla 

wielu Europejczyków korzystających z mobilności 

transgranicznej (zob. przykład pomysłu). Pomysł 

ten został rozbudowany o utworzenie unijnych 

certyfikatów elektronicznych (zob. przykład 

pomysłu). Komentujący często zgłaszają obawy 

dotyczące prywatności i ochrony danych. 

W kontekście szczepień przeciwko COVID-

19 i zielonego paszportu często dyskutuje się 

o pomyśle europejskiej cyfrowej platformy zdrowia 

(zob. przykład pomysłu). 
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Rys. 17 – Mapa myśli – „Transformacja cyfrowa” część 1 
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Rys. 18 – Mapa myśli – „Transformacja cyfrowa” część 2 
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Temat „Demokracja europejska” zgromadził na 

platformie cyfrowej łącznie 2 316 pomysłów, 

4 248 komentarzy i 940 wydarzeń. Najczęściej 

omawianymi zagadnieniami są wybory do Parlamentu 

Europejskiego oraz apel o przekształcenie instytucji 

europejskich (czy nawet federalizację UE). Następne 

w kolejności są różnorodne sugestie mające 

zwiększyć zaangażowanie obywateli w sprawy 

europejskie i poszerzyć ich wiedzę na ten temat, a tym 

samym sprzyjać wspólnej europejskiej tożsamości. 

Ogólnie wymiana zdań na ten temat jest 

konstruktywna i perspektywiczna, nawet 

jeśli w niektórych przypadkach wyrażana jest obawa 

co do ryzyka implozji UE z uwagi na napięcia, 

populizm i nacjonalizm. Choć wpisy dotyczą 

zagadnień, które do pewnego stopnia na siebie 

nachodzą i budzą porównywalną ciekawość, można je 

uszeregować następująco: 

 

 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Federalizacja Unii Europejskiej 

 Zaangażowanie obywateli i konsultacje 

z obywatelami 

 Reformy instytucjonalne 

 Sprzyjanie wspólnej europejskiej tożsamości 

i przestrzeni publicznej 

 Ochrona i wzmacnianie demokracji 

 

 

8. Demokracja  
europejska 
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Wydarzenia 
Wspólnym celem wielu wydarzeń zorganizowanych 

w ramach tematu „Demokracja europejska” było 

zebranie pomysłów, które wzbogaciłyby dyskusję 

w ramach Konferencji w sprawie przyszłości 

Europy. Podczas licznych wydarzeń dyskutowano 

ogólnie nad pomysłami mającymi poprawić 

funkcjonowanie demokracji w Europie (zob. 

przykład wydarzenia). Podczas innych wydarzeń 

opowiadano się za konkretną wizją, zwłaszcza za 

federalizmem (zob. przykład wydarzenia) lub za 

politycznie i kulturowo bardziej heterogeniczną 

Unią (zob. wydarzenie). 

Niektóre wydarzenia były poświęcone włączaniu 

i angażowaniu w politykę grup defaworyzowanych. 

We Francji w ramach inicjatywy o nazwie 

GHETT’UP docierano do młodych ludzi 

mieszkających na obszarach zaniedbanych, aby 

dowiedzieć się, jak chcieliby współuczestniczyć 

w procesie podejmowania decyzji w UE (zob. 

wydarzenie). Jedno z wydarzeń internetowych było 

poświęcone reprezentacji migrantów w polityce; 

zaproponowano sposoby walki z dyskryminacją 

i zwiększenia zaangażowania politycznego 

migrantów (zob. wydarzenie). 

Celem wielu wydarzeń poświęconych demokracji 

europejskiej organizowanych w ramach konferencji 

było wysłuchanie głosu młodych ludzi w sprawie 

przyszłości unijnego systemu demokratycznego. 

Jedno z wydarzeń studenckich w Mediolanie miało 

za temat „wzmacnianie europejskiej demokracji” 

(zob. wydarzenie). Podczas debaty uczestnicy 

proponowali zniesienie lub ograniczenie prawa 

weta, wzmocnienie kanałów komunikacji między 

instytucjami UE a obywatelami, a także zaostrzenie 

środków przymusu wobec państw członkowskich, 

które nie przestrzegają praworządności. 

Podczas wydarzenia internetowego 

zorganizowanego przez jedną z litewskich bibliotek 

uczestnicy analizowali rolę niepublicznego 

sprawowania rządów i jego demokratyczny 

dylemat, a mianowicie czy niewybrani urzędnicy 

służby cywilnej mogą wpływać na zarządzanie 

publiczne. Dyskutowano także o tym, jak zwiększyć 

przejrzystość zarządzania publicznego (zob. 

wydarzenie). 

Wybory do 
Parlamentu 
Europejskiego 

Grupa pomysłów w ramach tematu „Demokracja 

europejska” mówi o zmianach w sposobie 

przeprowadzania wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. Zmiany te miałyby zwiększyć 

zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne 

UE. Szeroko popierany pomysł, budzący różne 

reakcje, dotyczy utworzenia ogólnounijnych 

ponadnarodowych list wyborczych (zob. pomysł). 

Proponuje się też ustanowienie nowego okręgu 

wyborczego dla Europejczyków mieszkających 

w innym państwie członkowskim, co miałoby skłonić 

kandydatów do skoncentrowania się na kwestiach 

europejskich, a nie krajowych (zob. pomysł). 

Sugerowane są również inne reformy wyborcze 

mające promować ogólnoeuropejską debatę, a także 

zbliżać europosłów do obywateli (zob. przykład 

pomysłu). Jedną z konkretnych reform miałaby być 

zmiana podziału mandatów w Parlamencie 

i zastąpienie obecnego systemu proporcjonalnego 

systemem większościowym, opartym na koalicjach 

(zob. pomysł). Zgodnie z jednym z pomysłów 

posłowie do Parlamentu Europejskiego powinni być 

nominowani przez krajowe organy ustawodawcze, 

a nie wybierani bezpośrednio (zob. pomysł). 

Niektóre propozycje dotyczą bardziej konkretnych 

sposobów zwiększania frekwencji wyborczej 

w wyborach europejskich. Pojawiają się apele 

o wprowadzenie obowiązkowego głosowania (zob. 

pomysł) oraz sugestie ułatwiające udział w wyborach, 

np. dopuszczenie głosowania pocztą (zob. pomysł), 

rejestracja wyborcy w tym samym dniu, ustanowienie 

dnia głosowania dniem wolnym od pracy (zob. 

pomysł), a nawet głosowanie jednego dnia w różnego 

rodzaju wyborach (zob. pomysł). Niektórzy 

użytkownicy wspominają również o głosowaniu 

elektronicznym, w tym o pomyśle utworzenia 

ogólnoeuropejskich elektronicznych spisów wyborców 

(zob. pomysł). Kwestia głosowania elektronicznego 

jest omawiana również w ramach tematu 

„Transformacja cyfrowa”. 

Są też sugestie zharmonizowania minimalnego wieku 

uprawniającego do głosowania w wyborach do 
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Parlamentu Europejskiego (zob. przykład pomysłu) 

i ustalenia go najlepiej na 16 lat (zob. pomysł). 

Pomysły te mają m.in. zachęcać młodych ludzi do 

angażowania się w politykę, co użytkownicy platformy 

często uznają za sprawę kluczową. Podczas 

warsztatów w Wiedniu dyskutowano m.in., jak 

zwiększyć udział młodych obywateli w wyborach 

europejskich (zob. wydarzenie). Podkreślano, że 

należy poszerzyć liczbę młodych europosłów, 

umożliwiając kandydowanie osobom w wieku od 

16 lat. Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego na 

Malcie rozmawiali o wynikach projektu Eurovoters, 

czyli szkoleniu młodych wyborców w tym kraju. 

Zgłaszano wiele sugestii, w tym potrzebę odejścia od 

traktowania „młodzieży” jako jednolitej grupy, gdyż 

niesie to ryzyko pominięcia konkretnych potrzeb 

konkretnych społeczności. Pojawiły się apele 

o zapewnienie młodym ludziom możliwości 

regularnego prezentowania swoich poglądów 

w Parlamencie Europejskim (zob. pomysł), ale też 

pomysł innego rodzaju platformy internetowej, która 

pozwalałaby młodym ludziom poznać europosłów i ich 

propozycje polityczne (zob. pomysł). Podobny wpis 

sugeruje ustanowienie kwoty europosłów, którzy 

powinni mieć poniżej 35 lat (zob. pomysł). 

Inni pomysłodawcy podnoszą kwestię prawa do 

głosowania z perspektywy osób 

z niepełnosprawnościami lub z chorobami 

utrudniającymi oddanie głosu. We wpisach postuluje 

się bardziej inkluzywne wybory do Parlamentu 

Europejskiego z punktu widzenia tych osób (zob. 

przykład pomysłu). 

Jeden z użytkowników platformy sugeruje 

ustanowienie parytetu płci na listach wyborczych 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zob. 

pomysł). 

Niektóre pomysły dotyczą konkretnych kwestii 

związanych z partiami politycznymi. Jeden 

pomysłodawca sugeruje np., by używać jedynie 

symboli partii europejskich, a nie krajowych (zob. 

pomysł) i w ten sposób dodatkowo podkreślić 

transnarodowy charakter wyborów. Według innego 

wpisu partie powinny być bardziej dostępne dla osób 

z różnych środowisk kulturowych lub społeczno-

ekonomicznych (zob. pomysł). 

 

 

Federalizacja Unii 
Europejskiej 

Wielu użytkowników platformy wypowiadających się 

w ramach tematu „Demokracja europejska” wzywa do 

federalizacji Unii Europejskiej, jednak rozumiejąc to 

pojęcie w różny sposób. Jest to powtarzający się 

motyw wydarzeń związanych z tym tematem (zob. 

przykład wydarzenia). „Federalizacja” wygenerowała 

niektóre z cieszących się największym poparciem 

pomysłów na platformie (zob. pomysł i pomysł) 

i różnorodne komentarze. 

Niektórzy użytkownicy postrzegają federalizację jako 

najlepszy sposób realizacji pełnego potencjału UE 

(zob. przykład pomysłu i wydarzenia), ale też jako 

sposób na zwiększenie wiarygodności i wpływu UE na 

światowej scenie politycznej i siły w radzeniu sobie 

z obecnymi problemami ponadnarodowymi, takimi jak 

zmiana klimatu i pandemia COVID-19 (zob. pomysł). 

Ponadto, zdaniem popierających ten pomysł, 

pozwoliłaby pokonać eurosceptycyzm i nastroje 

nacjonalistyczne. 

Przykładowo szeroko popierany i omawiany pomysł 

dotyczy utworzenia zgromadzenia konstytucyjnego, 

które opracowałoby konstytucję europejską 

definiującą główne elementy i zasady demokratycznej 

federacji europejskiej (zob. pomysł). Dyskusja 

o federalizacji UE zawierała również bardziej 

konkretne apele o wspólną politykę fiskalną 

i gospodarczą (zob. pomysł), w tym pomysł Unii 

Europejskiej podatników (zob. pomysł), wspólną 

europejską armię i federalizację polityki zagranicznej 

wraz z przeprojektowaniem instytucji UE zgodnie 

z zasadami federalizmu. 

Niemniej jednak niektórzy użytkownicy platformy są 

sceptyczni wobec federalizacji. Część obawia się, że 

może to prowadzić do nadmiernej centralizacji władzy 

lub do nierównowagi między państwami 

członkowskimi. Inni są zdania, że zanim koncepcja ta 

stałaby się rzeczywistością, należałoby przezwyciężyć 

szereg problemów. Niektórzy użytkownicy opowiadają 

się raczej za decentralizacją z większymi 
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uprawnieniami dla państw członkowskich (zob. 

przykład pomysłu) oraz większą swobodą 

i poszanowaniem tożsamości państw członkowskich 

i dobrowolną współpracą w dziedzinach, w których 

jest to użyteczne (zob. przykład pomysłu). Jeden 

z takich pomysłów wyraża zaniepokojenie ideą „coraz 

ściślejszej Unii” i potencjalną władzą sądów 

federalnych i postuluje konfederację zamiast unii 

federalnej (zob. pomysł). 

Z uwagi na różne uwarunkowania krajowe i różną 

gotowość państw członkowskich do przystąpienia do 

unii federalnej niektórzy pomysłodawcy postulują 

federalizację stopniową z systemem „stref 

przejściowych” (zob. pomysł). Popierają oni pomysł 

federalnej Europy, ale mogą uważać go na obecnym 

etapie za nierealistyczny, i dlatego opowiadają się za 

Unią wielu prędkości, która zwiększyłaby w krótkim 

okresie strategiczną autonomię UE, a w perspektywie 

miałaby federalizm (zob. pomysł). 

Zaangażowanie 
obywateli 

i konsultacje z obywatelami 

Wpisy na platformie zawierają szereg sugestii, jak 

zwiększyć zaangażowanie obywateli i poczucie 

odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w UE. 

Grupa pomysłów i wydarzeń dotyczyła opracowania 

trwalszych mechanizmów opartych na demokracji 

uczestniczącej i interakcji między obywatelami, po to 

by wzmocnić i uzupełnić demokrację 

przedstawicielską, w tym poprzez wykorzystanie 

doświadczeń zdobytych podczas 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy 

proponują np. bardziej systematyczne 

wykorzystywanie zgromadzeń i paneli obywatelskich 

przy przygotowywaniu najważniejszych 

i najtrudniejszych decyzji politycznych w UE (zob. 

przykład pomysłu). Jeden z użytkowników proponuje, 

by takie zgromadzenia były zwoływane bezpośrednio 

przez obywateli w następstwie udanej europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej (zob. pomysł). Niektórzy 

uczestnicy proponują „parlament obywatelski” – 

zgromadzenie przeznaczone dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego (zob. pomysł) lub 

„zgromadzenie konstytucyjne” (zob. pomysł), które 

doradzałoby Parlamentowi Europejskiemu. 

Użytkownicy dyskutują też o pomyśle ogólnounijnych 

referendów w kwestiach instytucjonalnych 

i politycznych (zob. przykład pomysłu). Niektórzy 

użytkownicy uznają to za alternatywę dla referendów 

krajowych w sprawach europejskich, których wyniki 

mogą stanowić przeszkodę dla odważnych unijnych 

inicjatyw politycznych, niezależnie od ogólnounijnego 

poparcia dla tych inicjatyw (zob. przykład pomysłu). 

Część z tych wpisów odnosi się konkretnie do 

wielojęzycznej platformy cyfrowej: są to pochwały, 

uwagi krytyczne, ale też sugestie ulepszeń. 

Przykładowo różni użytkownicy podkreślają, że należy 

stworzyć system informacji zwrotnej, aby można było 

śledzić dalsze losy propozycji zgłoszonych przez 

obywateli podczas konferencji (zob. przykład 

pomysłu). Inny użytkownik, odpowiadając na pomysł, 

by uczynić konferencję wydarzeniem stałym, 

wskazuje, że należy okresowo opracowywać 

streszczenie zawartości platformy i poddawać je pod 

dyskusję (zob. pomysł). 

Wśród wpisów jest też pomysł zaprojektowania 

pojedynczej platformy gromadzącej wszystkie wkłady 

obywateli: europejskie inicjatywy obywatelskie, skargi 

czy petycje, i włączenia jej w unijną strukturę 

partycypacyjną (zob. pomysł); pojawia się także 

pomysł platformy przeznaczonej wyłącznie dla 

stowarzyszeń (zob. pomysł). 

Wśród platform internetowych proponowanych przez 

użytkowników dla zwiększania zaangażowania 

demokratycznego jedna ma służyć oddolnemu 

systemowi lobbingu, być finansowana ze składek 

obywateli i pozwalać dzielić się pomysłami (zob. 

pomysł). Platforma ta miałaby zaradzić problemowi 

nierównego wpływu obywateli i dużych organizacji. 

Inni autorzy wpisów proponują internetowe forum 

cyfrowe, na którym obywatele UE mogliby omawiać 

prawodawstwo UE, korzystając ze stosowanego 

w mediach społecznościowych systemu głosowań 

i komentarzy (zob. pomysł). Podobny pomysł dotyczy 

platformy lobbingowej dla obywateli jako jednego 

z alternatywnych sposobów przekazywania swojej 

wiedzy fachowej i wyrażania opinii na temat 

omawianego w UE prawodawstwa przez zwykłych 

obywateli UE i mniejsze przedsiębiorstwa (zob. 

pomysł).  

Wielu użytkowników podkreśla wagę technologii 

obywatelskiej, zwłaszcza w obecnej epoce rosnącej 

nieufności wobec partii politycznych (zob. pomysł). 

Według tego pomysłu technologie obywatelskie 

pozwoliłyby zrozumieć coraz większą złożoność 

zarządzania publicznego w naszych czasach 

i zwiększyć aktywne zaangażowanie i uczestnictwo. 

Podczas wydarzenia zorganizowanego we włoskim 

mieście Brindisi przedstawiono szereg pomysłów 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145366?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/148965?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/101641?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18614?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/139696?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/84052?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/197210?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245620?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906?locale=pl


 

© Kantar Public 2022 85 

mających udoskonalić mechanizmy demokracji 

bezpośredniej na szczeblu UE, w tym propagowanie 

w społeczeństwie wiedzy o już istniejących 

instrumentach, takich jak petycje UE, komisje 

tymczasowe, mediatorzy europejscy i platforma Solvit. 

Za sposób na poprawę demokracji europejskiej uważa 

się zmniejszenie dystansu między europosłami 

a obywatelami. Jeden z użytkowników platformy 

proponuje różne strategie mające poprawić 

komunikację i sprzyjać bezpośrednim kontaktom 

między posłami a ich wyborcami (zob. pomysł). Wśród 

proponowanych pomysłów jest utworzenie lokalnych 

biur europosłów w ich okręgach wyborczych. Pomysł 

ten po części przypomina propozycję innego 

użytkownika, by ustanowić system lokalnych radnych 

ds. UE (zob. pomysł), co także pozwoliłoby 

zmniejszyć dystans między instytucjami UE a jej 

obywatelami. 

 

Reformy 
instytucjonalne 

Wiele pomysłów bardziej szczegółowo omawia 

również reformę instytucji europejskich, której celem 

byłoby zapewnienie ich większej skuteczności 

i przejrzystości oraz przybliżenie ich do obywateli. 

Pomysły reformy instytucjonalnej to m.in. szersza 

zmiana struktury instytucjonalnej (zob. przykład 

pomysłu), ale także strategie przewidujące większą 

odpowiedzialność polityków za skuteczność inicjatyw. 

Przykładowo jeden z użytkowników platformy 

opowiada się za obowiązkowymi ocenami skutków 

regulacji na wszystkich etapach procesu 

legislacyjnego (zob. pomysł). 

W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego 

użytkownicy najczęściej apelują o przyznanie mu 

faktycznych uprawnień inicjatywy ustawodawczej 

(zob. przykład pomysłu). Pojawiają się również apele 

o przyznanie mu uprawnień fiskalnych (zob. pomysł). 

Omawiana jest też kwestia siedziby Parlamentu 

Europejskiego – użytkownicy apelują o dokonanie 

wyboru między Strasburgiem a Brukselą (zob. 

przykład pomysłu), także po to żeby zmniejszyć koszty 

logistyki (zob. pomysł). 

W przypadku Rady Europejskiej i Rady Unii 

Europejskiej powtarzającym się na platformie 

pomysłem w ramach tematu „Demokracja europejska” 

jest przejście na głosowanie większością 

kwalifikowaną, przynajmniej w niektórych dziedzinach 

polityki (zob. przykład pomysłu), i zlikwidowanie prawa 

weta (zob. pomysł). Toczą się również dyskusje na 

temat roli Rady w strukturze instytucjonalnej UE (zob. 

przykład pomysłu) oraz pojawiają się sugestie 

pogłębienia bikameralizmu w UE (zob. przykład 

pomysłu). 

Jeśli chodzi o Komisję Europejską, grupa wpisów 

dotyczy wyborów na stanowisko przewodniczącego 

Komisji i mianowania komisarzy, w tym systemu 

czołowych kandydatów (tzw. Spitzenkandidaten) (zob. 

przykład pomysłu) oraz bezpośrednich wyborów na 

stanowisko przewodniczącego Komisji przez 

obywateli (zob. przykład pomysłu). Użytkownicy 

podnoszą również kwestię liczby komisarzy (zob. 

przykład pomysłu). 

Jednym z szeroko omawianych pomysłów jest 

koncepcja, by na czele UE stał bezpośrednio 

wybierany prezydent, np. łączący funkcję 

przewodniczącego Komisji Europejskiej 

i przewodniczącego Rady Europejskiej (zob. przykład 

pomysłu). Pojawiają się również apele o utworzenie 

jednego punktu kontaktowego, tak by UE mówiła 

jednym głosem w stosunkach zewnętrznych (zob. 

przykład pomysłu). Jeden z użytkowników proponuje, 

by w celu zwiększenia koordynacji połączyć rolę 

przewodniczącego Eurogrupy 

i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 

odpowiedzialnego za euro i stworzyć Ministerstwo 

Gospodarki i Finansów (zob. pomysł). 

Ponadto wspomina się o reformie Komitetu Regionów 

i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

dzięki czemu mogłyby np. funkcjonować wydajniej. 

Obejmuje to sugestie, by zreformować Komitet 

Regionów, tak by uwzględnić odpowiednie kanały 

dialogu dla regionów, a także miast i gmin (zob. 

pomysł), lub nadać mu większą rolę (zob. pomysł). 

Inny użytkownik proponuje w związku z tym uznanie 

euroregionów za podmioty instytucjonalne (zob. 

pomysł). 

Jeden pomysłów z cieszących się bardzo dużą 

aprobatą to apel do UE o ustanowienie jasnego 

mechanizmu dotyczącego prawa narodów 

bezpaństwowych do samostanowienia (zob. pomysł). 

Częstym przedmiotem dyskusji jest też rola 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zob. 

przykład pomysłu), w tym apel o doprecyzowanie, 

a nawet wzmocnienie jego uprawnień (zob. przykład 

pomysłu) lub też ich zmniejszenie (zob. przykład 

pomysłu). 

Niektórzy autorzy skupiają się na roli Europejskiego 

Banku Centralnego (zob. pomysł) i Eurogrupy (zob. 

pomysł), proponując sposoby zreformowania tych 

instytucji. Jeden z pomysłodawców apeluje 

o dokończenie budowy unii bankowej poprzez 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204766?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/198204?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143455?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/214732?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/256876?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/188299?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/29272?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13367?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143590?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199618?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/221662?locale=pl
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utworzenie europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów (zob. pomysł). 

Wiele pomysłów prezentuje perspektywę 

pokoleniową. Na przykład jeden z użytkowników 

proponuje wprowadzenie oceny polityki 

i prawodawstwa UE pod kątem wpływu na młodzież 

(zob. pomysł). Taki „test młodzieżowy” pomógłby 

instytucjom wczuwać się w problemy młodych ludzi 

i kształtować politykę, która byłaby wobec nich 

bardziej inkluzywna. Inny użytkownik zaś, 

koncentrując się na osobach starszych, sugeruje 

powołanie komisarza europejskiego zajmującego się 

seniorami (zob. pomysł). 

Sprzyjanie wspólnej 
europejskiej 
tożsamości 

i przestrzeni publicznej 

W ramach tego zagadnienia użytkownicy platformy 

dyskutują o tożsamości europejskiej, opierając się na 

wspólnych europejskich wartościach 

demokratycznych (zob. wydarzenie), omawianych 

przy innych zagadnieniach. Prezentują jednak także 

praktyczne pomysły na wspieranie takiej wspólnej 

tożsamości oraz wspólnej europejskiej przestrzeni 

publicznej, w tym z udziałem platform medialnych. 

Najszerzej omawianym tematem są języki. Wspólny 

język to zdaniem uczestników dyskusji skuteczny (a 

czasem jedyny) sposób, by stworzyć silną tożsamość 

europejską (zob. przykład pomysłu). Jako łączący 

wszystkich język często wskazywane jest esperanto 

(zob. przykład pomysłu), co także pozwalałoby 

uniknąć sporów między zwolennikami konkretnych 

języków narodowych. Choć użytkownicy mogą nie 

zgadzać się co do tego, który z języków Europejczycy 

powinni wybrać w pierwszej kolejności, wszyscy są 

zdania, że należy doskonalić naukę języków, by dojść 

do wspólnego języka (zob. przykład pomysłu). Inni 

użytkownicy apelują zaś o większe respektowanie 

zasady wielojęzyczności (zob. przykład pomysłu), np. 

tłumaczenie każdej oficjalnej publikacji UE na każdy 

język UE (zob. pomysł). 

Ponadto pojawiają się pomysły utworzenia unijnej 

drużyny sportowej (zob. przykład pomysłu), 

ustanowienia 9 maja dniem wolnym od pracy we 

wszystkich państwach członkowskich (zob. pomysł) 

lub stworzenia paszportu UE (zob. pomysł), aby 

pielęgnować ducha europejskiego. 

Jedna z użytkowniczek proponuje też ustanowienie 

programów współpracy partnerskiej między 

pracownikami, tak by także Europejczycy, którzy nie 

są w wieku szkolnym, mogli odkryć kulturę innego 

kraju UE, np. uczestnicząc w szkoleniu za granicą 

(zob. pomysł). Za kluczowych współtwórców wspólnej 

unijnej tożsamości są uważane przyszłe pokolenia, 

dlatego wielu użytkowników zwraca uwagę na 

znaczenie kształcenia młodzieży w europejskich 

sprawach politycznych (zob. pomysł); zagadnienie to 

jest szeroko omawiane również w rozdziale 

„Edukacja, kultura, młodzież i sport”. 

Poza językami tym, co mogłoby łączyć 

Europejczyków, są – zdaniem użytkowników – 

wytwory kultury. Dlatego jeden z nich apeluje 

o rozpowszechnianie produkcji kulturalnych 

w Europie poprzez ustanowienie przestrzeni 

„swobodnego przepływu informacji”, czyli 

ograniczenie praw autorskich i utrudnień licencyjnych 

w UE (zob. pomysł). 

Wiele wpisów w ramach zagadnienia „tożsamość 

europejska” dotyczy tematyki mediów i sposobu ich 

współuczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy o UE 

i kształtowaniu ducha europejskiego (zob. pomysł). 

Jedną z powtarzających się sugestii, która zebrała 

dość dużo wyrazów poparcia, jest stworzenie 

paneuropejskich środków masowego przekazu lub 

sieci (zob. przykład pomysłu) lub utworzenie jednego 

publicznego nadawcy unijnego (zob. przykład 

pomysłu). Miałoby to służyć przede wszystkim 

zwiększeniu wśród obywateli wiedzy o tematyce 

unijnej, dzięki np. transmitowanym na żywo 

dyskusjom i wydarzeniom, ale także promowaniu 

wspólnego ducha UE, celebrowaniu europejskich 

wartości i kultur, w tym dzięki filmom dokumentalnym 

poświęconym krajom UE. Niektórzy autorzy wpisów 

apelują również o to, by taki unijny kanał telewizyjny 

i radiowy popularyzował wartości UE poza jej 

granicami (zob. przykład pomysłu). 

Inni użytkownicy platformy proponują szkolenie 

dziennikarzy w relacjonowaniu tematyki UE lub 

nałożenie na nadawców publicznych obowiązku 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/247006?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/233443?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=pl
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przeznaczania części czasu antenowego na sprawy 

UE (zob. pomysł). 

Ochrona 
i wzmacnianie 
demokracji 

Szereg pomysłów w ramach tego zagadnienia dotyczy 

ochrony demokracji w UE; zawierają one apele 

o zdecydowane działania przeciwko rządom, które 

naruszają zasady demokracji; nawiązuje się tu 

zwłaszcza do Węgier i Polski (zob. przykład pomysłu). 

Zagadnienie to szczegółowo omówiono w ramach 

tematu „Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo”. 

Autorzy wpisów przyznają również, że zagrożeniem 

dla demokracji są dezinformacja i fake newsy. 

Pojawiają się apele o wzmocnione podejście do 

przeciwdziałania rozpowszechnianiu 

wprowadzających w błąd informacji, w tym propozycje 

utworzenia mobilnej aplikacji do weryfikacji informacji 

(zob. pomysł) lub niezależnego unijnego instytutu 

weryfikacji informacji medialnych (zob. pomysł). 

Niektórzy pomysłodawcy opowiadają się również za 

konkretnymi przepisami UE w sprawie treści, które 

można publikować w mediach społecznościowych 

(zob. przykład pomysłu). 

Kilka pomysłów i komentarzy dotyczy potrzeby 

uregulowania lobbingu i zawiera apele o opracowanie 

kodeksu postępowania dla polityków lub ustanowienie 

niezależnego europejskiego organu, który 

dysponowałby środkami do walki z korupcją 

i z niepożądanymi wpływami lobbystów (zob. przykład 

pomysłu). Jedna z użytkowniczek apeluje o zakaz 

sponsoringu w trakcie sprawowania 

prezydencji w Radzie UE – to praktyka, w ramach 

której rząd państwa członkowskiego UE sprawującego 

prezydencję otrzymuje wsparcie finansowe w zamian 

za umieszczanie logo firmy na oficjalnym portalu lub 

w materiałach fizycznych (zob. pomysł). 

Pojawiają się także apele o wprowadzenie ogólnych 

środków w celu zwalczania korupcji, np. przy 

udzielaniu zamówień publicznych na szczeblu 

lokalnym (zob. przykład pomysłu). Jedna 

z użytkowniczek proponuje wprowadzenie 

pojedynczej bazy danych łączącej istniejące obecnie 

liczne unijne systemy sprawozdawcze (zob. pomysł). 

Inna zaś postuluje, aby europejskim politykom 

i urzędnikom zajmującym ważne stanowiska – takim 

jak posłowie do Parlamentu Europejskiego 

i komisarze – zakazać posiadania akcji (zob. pomysł). 

Jeden z użytkowników wyraża zaniepokojenie 

niepożądanym wpływem zagranicznym na 

demokrację europejską i domaga się skontrolowania, 

jaka część kluczowej infrastruktury UE jest własnością 

Chin, i sugeruje UE, by uprzywilejowała Indie 

w stosunku do Chin jako strategicznego partnera 

gospodarczego w umowach handlowych (zob. 

pomysł). 

Podczas wydarzenia zorganizowanego w Brukseli 

zwracano uwagę na kluczową rolę miast 

i społeczności lokalnych we wzmacnianiu demokracji 

i torowaniu drogi postępowi społecznemu. W czasach 

silnego rozdźwięku między centrum instytucjonalnym 

a peryferiami rola miast i gmin może mieć kluczowe 

znaczenie w budowaniu zaufania obywateli do 

instytucji demokratycznych. 
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Rys. 19 – Mapa myśli – „Demokracja europejska” część 1 
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Rys. 20 – Mapa myśli – „Demokracja europejska” część 2 
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Od momentu powstania platformy temat migracji 

zgromadził łącznie 2 488 wpisów, w tym 

847 pomysłów, 1 457 komentarzy i 184 wydarzenia. 

W najczęstszych wpisach pod tym tematem rysują się 

trzy ogólne tendencje. Z jednej strony część interakcji 

zawiera apel o większą solidarność i lepsze procedury 

integracyjne, z drugiej zaś inne wpisy dopominają się 

o szersze działania kontrolujące i zmniejszające 

migrację. Stanowisko pośrednie zajmuje inna grupa 

uczestników, którzy chcieliby zachęcać do mobilności 

międzynarodowej, ale tylko między demokracjami 

rozwiniętymi gospodarczo. W związku z tym 

analizowane są następujące zagadnienia: 

 

 

 

 

 Wspólna polityka UE w dziedzinie migracji 

 Humanistyczne podejście do migracji 

 Integracja 

 Migracja spoza UE jako zagrożenie 

 Kontrola granic 

 Przeciwdziałanie podstawowym przyczynom 

migracji 

 

 

 

9.  Migracja 
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Wydarzenia 
Wśród wydarzeń, w trakcie których omawiano 

migrację z europejskiej perspektywy politycznej, 

zostało zorganizowane w Brukseli i miało formę 

błyskawicznych rozmów w parach („speed-dating”) 

na temat polityki migracyjnej (zob. wydarzenie). 

Rozpatrywano tam migrację zwłaszcza pod kątem 

integracji kulturowej migrantów i ich wchodzenia na 

rynek pracy. Uczestnicy domagali się większej 

aktywności UE wobec rasizmu i dyskryminacji oraz 

proponowali sposoby zwiększania reprezentacji 

migrantów w kulturze i na rynku pracy. 

Inne wydarzenia związane z migracją były 

zdominowane obawami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i kontroli granic, tak jak debata 

zorganizowana w Wilnie (zob. wydarzenie). Poza 

sposobami udoskonalenia ochrony europejskich 

granic uczestnicy tego wydarzenia omówili kryzys 

migracyjny na granicy między Unią Europejską 

a Białorusią i przeanalizowali jego wpływ na kraje 

docelowe. W przeciwieństwie do innych wydarzeń 

poświęconych kontroli granicznej dyskusja ta 

dotyczyła również kwestii humanitarnych i starała 

się dać odpowiedź na pytanie: „Czy UE może 

chronić zarówno demokrację, jak 

i człowieczeństwo?”. 

Pytanie to w pewien sposób charakteryzowało 

wiele debat wokół polityk migracyjnych, takich jak 

debata internetowa zorganizowana przez fundację 

z Grecji (zob. wydarzenie). Podczas tego 

wydarzenia rozmawiano o umowie między Turcją 

a UE w sprawie kontroli napływu migrantów. 

Uczestnicy podzielili się na jej zwolenników – jako 

skutecznego rozwiązania w obliczu porażki 

systemu dublińskiego – i jej przeciwników, którzy 

zarzucali Turcji liczne naruszenia praw człowieka. 

Podobnie podczas wydarzenia młodzieżowego 

w Polsce młodzież opowiadała się za wyważonym 

stanowiskiem w sprawie migracji: surowymi 

kontrolami granicznymi, ale również za podejściem 

humanitarnym (zob. wydarzenie). Podczas 

wydarzenia zorganizowanego w Szwecji 

dyskutowano o obecnych wyzwaniach i przyszłych 

perspektywach europejskiego systemu 

migracyjnego (zob. wydarzenie). Uczestnicy 

wydarzenia doszli do wniosku, że należy brać pod 

uwagę szok kulturowy, którego doświadczają 

migranci podczas integracji ze społeczeństwami 

europejskimi. Użytkownicy zwracali uwagę na 

znaczenie wsparcia rodziny w wielu 

społeczeństwach innych niż zachodnie oraz na 

zmianę, z którą mogą mieć do czynienia 

migranci w społeczeństwach mniej bazujących na 

rodzinie, takich jak europejskie. 

Podczas kilku wydarzeń w Hiszpanii dyskutowano 

o sposobie przedstawiania migracji w szkołach 

i o roli edukacji w integracji migrantów (zob. 

przykład wydarzenia). Podczas wydarzenia 

szkolnego w Portugalii zaproponowano symulację 

obrad Parlamentu Europejskiego, w trakcie której 

uczniowie dyskutowali o zaletach i wadach 

europejskiego obszaru swobodnego 

przemieszczania się i unijnej polityki granicznej 

(zob. wydarzenie). 

Wspólna polityka UE 
w dziedzinie migracji 

Wielu pomysłodawców domaga się w ramach tego 

tematu wspólnej unijnej polityki migracyjnej. Często 

towarzyszą temu apele o większe poszanowanie praw 

człowieka i skuteczny system relokacji. Często 

wspomina się również o potrzebie zreformowania 

systemu dublińskiego. 

W ramach podzagadnienia legalnej migracji osoby 

opowiadające się za bardziej rygorystycznymi 

politykami migracyjnymi apelują o wspólną unijną 

politykę migracji selektywnej – z kwotami, ściślejszymi 

procedurami selekcji i procedurami akceptacji (zob. 

przykład pomysłu). Proponuje się alternatywne 

podejścia do legalnej migracji, takie jak europejski 

system imigracyjny oparty na punktach, który jest 

niekiedy postrzegany jako niezbędny do 

skuteczniejszego regulowania napływu migrantów 

(zob. pomysł). Autorzy wpisów chcą również 

zastanowienia się nad systemem, który umożliwiałby 

przenoszenie osób ubiegających się o azyl do 

ośrodków w kraju partnerskim na czas rozpatrywania 

sprawy (zob. wydarzenie). 

We wpisach bardziej otwartych na migrację wzywa się 

również do ujednoliconego i wydajniejszego 

podejścia, bardziej w duchu (społecznych) wartości 

europejskich. Przykładowo mówi się konkretnie 

o jednolitej i skutecznej unijnej procedurze azylowej 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/88408?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/81610?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/100091?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/82171?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/115501?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/123421?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078?locale=pl
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(zob. pomysł), zwracając również uwagę na potrzebę 

reformy rozporządzenia dublińskiego w celu 

zapobiegania nierównemu rozmieszczeniu osób 

ubiegających się o azyl i migrantów (zob. przykład 

pomysłu). Niektóre spośród tych wpisów proponują 

przyznawanie migrantom tymczasowego paszportu 

UE, by mogli podejmować pracę i korzystać z prawa 

pobytu (zob. przykład pomysłu). Jeden mocno 

popierany pomysł w ramach tematu „Migracja” 

zawiera także apel o bardziej konkretną i sprawiedliwą 

europejską politykę migracji ekonomicznej – 

z legalnymi drogami wjazdu i polityką integracyjną 

opartą na równym traktowaniu i pełnym poszanowaniu 

praw człowieka (zob. pomysł). 

Jeden z wpisów postuluje utworzenie stanowiska 

komisarza europejskiego ds. azylu i migracji, który 

w koordynacji z innymi instytucjami powinien 

nadzorować wspólny unijny system azylowy (zob. 

pomysł). 

Obywatele opowiadają się również za unijną polityką 

migracji zawodowej lub unijnymi strategiami 

rekrutacyjnymi studentów i wykwalifikowanych 

pracowników pochodzących z krajów rozwijających 

się. W nawiązaniu do tego jedna osoba zwraca uwagę 

na konieczność rozszerzenia kompetencji UE 

w dziedzinie migracji, tak by mogła ona zarządzać 

migracją zgodnie z zasadami i wartościami Unii (zob. 

pomysł). 

Grupa pomysłodawców opowiada się za stworzeniem 

selektywnego rodzaju imigracji. Zazwyczaj 

postrzegają oni migrację w pozytywnym świetle ze 

względu na korzyści gospodarcze, jakie ona stwarza. 

Proponują skupienie się na konkretnych państwach, 

by przyciągnąć pochodzące z nich talenty (zob. 

pomysł), lub złagodzenie kryteriów mobilności między 

demokracjami zaawansowanymi gospodarczo na 

Zachodzie i w Azji, zwłaszcza w kontekście umów 

o wolnym handlu (zob. pomysł). 

Humanistyczne 
podejście do 

migracji 

Autorzy wpisów, którzy skłaniają się ku 

humanistycznemu postrzeganiu migracji, opowiadają 

się za zmianą narracji dotyczącej migrantów, 

zwłaszcza w świetle wkładu, jaki wnieśli w walkę 

z pandemią jako pracownicy służby zdrowia (zob. 

wydarzenie). 

Niektórzy opowiadają się za utworzeniem korytarzy 

humanitarnych lub za pełnoprawną polityką otwartych 

granic i krytykują brak solidarności wobec migrantów 

(zob. przykład pomysłu). Dla użytkowników platformy 

podzielających ten pogląd inicjatywy służące 

patrolowaniu Morza Śródziemnego w celu odpychania 

migrantów lub porozumienia o kontrolowaniu napływu 

migrantów (np. między UE a Turcją) są dowodem na 

porażkę unijnego systemu migracyjnego (zob. 

pomysł). 

Autorzy wpisów apelują o poszanowanie praw 

człowieka, w tym o rozwiązania przeciwdziałające 

nieuregulowanej migracji oraz o unijną politykę 

imigracyjną z łatwiejszymi i dostępniejszymi 

procedurami azylowymi w krajach pochodzenia, 

legalnymi i bezpiecznymi szlakami migracyjnymi oraz 

o zlikwidowanie handlu ludźmi, co pozwoli zapobiegać 

kolejnym przypadkom śmierci uchodźców na 

granicach UE (zob. przykład pomysłu). 

Niektórzy autorzy wpisów proponują ramy prawne, 

które powstrzymywałyby przed wymuszonymi 

powrotami zintegrowanych osób i rodzin do 

niebezpiecznych krajów pochodzenia (zob. pomysł). 

Inni autorzy popierają strategię dobrowolnych 

powrotów, zamiast wymuszonych, gdyż są dowody, 

że jeśli jest realizowana wspólnie z krajami 

pochodzenia, przynosi dużo lepsze efekty (zob. 

pomysł). 

Niektóre z tych wpisów odnoszą się również do kwestii 

nierówności, które wpływają na obecny proces 

ubiegania się o azyl. Zwracają one na przykład uwagę 

na fakt, że wśród osób ubiegających się o azyl jest 

znacznie więcej mężczyzn niż kobiet i rodzin (zob. 

pomysł). Inni zwracają uwagę na trudności, z jakimi 

borykają się osoby LGBTIQ ubiegające się o azyl, 

i apelują o lepszą ochronę i o lepsze wsparcie dla tej 

grupy (zob. pomysł). 

 

Integracja 

Wiele propozycji dotyczy integracji migrantów. 

Użytkownicy platformy uznają, że należy stworzyć 

skuteczniejsze programy integracji, i zwrócić 

szczególną uwagę na naukę języków. Wielu 

użytkowników omawia i popiera pomysł apelu do UE 

o utworzenie programów integracji i prezentuje różne 

opinie (zob. pomysł). 

Wśród pomysłów dotyczących integracji pojawia się 

wiele apeli o monitorowanie dalszych losów 

migrantów, aby zapewnić pełną integrację 

w państwach członkowskich UE. Jeden z pomysłów 

dostrzega ogromny potencjał w zakresie uznawania 
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https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=pl
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i dalszej aktywizacji migrantów i członków 

społeczności przyjmujących jako twórców zmian (zob. 

pomysł). Przy licznych okazjach zwraca się uwagę, że 

ważne jest angażowanie migrantów w lokalne projekty 

i działania oraz w wolontariat (zob. przykład pomysłu). 

Jeden z pomysłodawców podkreśla, że istotne jest 

przekrojowe podejście do integracji, które 

koncentrowałoby się na możliwości przenoszenia 

strategii przyjętych na szczeblu lokalnym oraz 

obejmowało zarówno instytucje, jak i stowarzyszenia 

lokalne, a za całość ram odpowiedzialna byłaby UE 

(zob. pomysł). Panuje przekonanie, że kluczowe 

znaczenie dla integracji ma edukacja, przy czym jedną 

z głównych ról odgrywają język i wartości europejskie. 

W związku z tym uczestnicy uważają, że potrzebne są 

wystarczająco finansowane programy wspierające 

włączanie dzieci migrantów w wieku szkolnym do 

publicznego systemu edukacji (zob. pomysł). Inne 

pomysły koncentrują się na szkolnictwie wyższym jako 

kluczowym czynniku lepszej integracji. W tym 

kontekście jedna z użytkowniczek opowiada się za 

lepszym dostępem młodych uchodźców do 

programów uniwersyteckich (zob. pomysł). Jedna 

z konkretnych propozycji dotyczy kwestii barier 

językowych i zastosowania sztucznej inteligencji do 

ich przezwyciężania (zob. pomysł). 

Udana integracja migrantów na lokalnym rynku pracy 

jest postrzegana jako korzystna dla europejskiej 

gospodarki. Dotyczy to w szczególności sytuacji po 

pandemii, na co zwracano uwagę podczas 

dwudniowego wydarzenia współorganizowanego 

przez Komisję Europejską i Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli (zob. 

wydarzenie). Jedna z użytkowniczek wspomina 

o korzystnych skutkach imigracji dla obszarów 

dotkniętych kryzysem gospodarczym (zob. pomysł). 

Pojawiają się też apele o kampanie informacyjne 

i programy uwrażliwiające obywateli UE na 

przeciwdziałanie rasizmowi w celu tworzenia bardziej 

inkluzywnego społeczeństwa. Jedna 

z pomysłodawczyń apeluje o większą różnorodność 

personelu pracującego w organach kształtujących 

politykę i służbach publicznych związanych z migracją 

(zob. pomysł). W związku z opiniami dotyczącymi 

rasizmu i wykluczenia z rynku pracy pojawiają się 

apele o równe i sprawiedliwe traktowanie obywateli 

państw trzecich, którzy przebywają w UE legalnie 

(zob. pomysł). Jeżeli chodzi o dyskryminację na rynku 

pracy, jeden z użytkowników wskazuje na 

konieczność (spisu) danych dotyczących pochodzenia 

etnicznego migrantów w celu skutecznego 

kształtowania polityki (zob. pomysł). 

Niektórzy użytkownicy ubolewają nad ograniczonym 

prawem stałego pobytu w UE. Zaznaczają, że Unia 

nie zapewnia prawa głosu swoim stałym rezydentom, 

i domagają się, by prawo do głosowania opierało się 

na miejscu pobytu (zob. pomysł). 

Niektórzy użytkownicy uważają tę kwestię za 

szczególnie naglącą w odniesieniu do obywateli 

Wielkiej Brytanii, którzy mieszkali w UE przed 

brexitem. Jeden z pomysłów, który wywołał zagorzałą 

dyskusję, dotyczy wprowadzenia procedury 

przyspieszonej pozwalającej uzyskać ogólnounijne 

prawa obywatelom brytyjskim, którzy mieszkali w UE 

przed brexitem (zob. pomysł). 

 

 

Migracja spoza UE 

jako zagrożenie 
Mimo sprzeciwu wyrażonego przez niektórych 

użytkowników wobec migracji pomysły otwarcie 

definiujące migrację jako zagrożenie dla cywilizacji 

europejskiej lub stabilności politycznej zyskują 

stosunkowo mniejsze poparcie niż pomysły związane 

z integracją i poszanowaniem prawa człowieka. 

Skonkretyzowane obawy dotyczące cywilizacji 

europejskiej i stabilności politycznej natomiast cieszą 

się znacznym poparciem użytkowników (zob. przykład 

pomysłu cieszącego się bardzo dużym poparciem). 

Tematem wydarzenia zorganizowanego na Węgrzech 

były podstawowe kwestie prawne związane 

z migracją. Wśród wątpliwości, na które próbowali 

odpowiedzieć jego uczestnicy, było także prawo 

(społeczeństwa) do zachowania własnej kultury, 

tożsamości i stylu życia w obliczu masowej migracji 

(zob. wydarzenie). 

Komentatorzy tego typu wpisów są 

kategoryczni w swoich pomysłach i wypowiedziach na 

temat migracji. Jednym z zaobserwowanych odczuć 

jest przekonanie, że migracja z państw spoza UE 

stanowi zagrożenie dla unijnej cywilizacji, tożsamości, 

wartości i kultury (zob. przykład pomysłu). 

Użytkownicy ci apelują o środki ograniczające 

migrację spoza UE, bardziej rygorystyczną politykę 

repatriacyjną oraz strategie powstrzymujące 

mobilność migrantów, takie jak zaostrzenie kontroli 

granicznych (zob. przykład pomysłu). 

Wielu użytkowników ostrzega przed 

wykorzystywaniem nielegalnej migracji jako broni 

(politycznej), odnosząc się w szczególności do 

dużego napływu migrantów z Białorusi na granicę 

litewską i polską (zob. przykład pomysłu). 

W odniesieniu do kryzysu migracyjnego na granicy 

z Białorusią zdania użytkowników są podzielone. 

 

Kontrola granic 
Dość duża liczba pomysłów popiera 

surowe stanowisko wobec imigracji. 

Użytkownicy, którzy przyjmują tę postawę, 
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sprzeciwiają się legalizacji nielegalnych imigrantów 

i apelują o wzmocnienia pozycji europejskich organów 

kontroli granicznej, takich jak Frontex. Jednak część 

z nich opowiada się raczej za krajowym niż 

europejskim podejściem do kontroli imigracji, 

obawiając się, że UE byłaby zbyt łagodna wobec osób 

ubiegających się o azyl. 

Ogólnie można zaobserwować poparcie dla bardziej 

zorganizowanych i skoordynowanych wysiłków 

w zakresie kontroli granic, także apele o bardziej 

wszechstronne kontrole graniczne, w tym organ 

ds. zawracania (zob. przykład pomysłu), większe 

wsparcie dla Fronteksu poprzez lepsze zdefiniowanie 

jego funkcji (zob. pomysł) oraz wiążące prawnie 

podejście do działań poszukiwawczo-ratowniczych na 

Morzu Śródziemnym (zob. pomysł). Jednak rola 

Fronteksu i inicjatyw patrolowania mórz jest często 

przedmiotem dyskusji na platformie: inni użytkownicy 

chcieliby większej kontroli nad nimi, po to by zapewnić 

przestrzeganie praw człowieka (zob. pomysł). 

Cieszący się większym poparciem pomysł domaga się 

szybkiego wydalania z UE migrantów, którzy popełnią 

poważne przestępstwo (zob. przykład pomysłu). 

Podobny pomysł, dotyczący zawracania migrantów 

o nieuregulowanym statusie, wywołał debatę wśród 

użytkowników: część opowiadała się za szybką 

repatriacją, część przeciw (zob. pomysł). Jeden 

z użytkowników proponuje przerwać pomoc 

zagraniczną dla krajów, które nie zgadzają się na 

repatriację swoich obywateli (zob. pomysł). 

Inni użytkownicy apelują o większą solidarność 

i poszanowanie praw człowieka. Omawiane tutaj 

pomysły to np. scentralizowany unijny system relokacji 

oparty na solidarności, finansowanie poprawy 

infrastruktury recepcyjnej na granicach 

(zakwaterowanie i wyżywienie) czy ponadnarodowa 

agencja zarządzająca europejskimi obozami dla 

uchodźców, współzarządzana przez poszczególne 

kraje i finansowana ze środków UE (zob. przykład 

pomysłu). 

Niedawna debata o objęciu finansowaniem UE 

budowy krajowych murów znajduje częściowe 

odzwierciedlenie w niektórych wpisach domagających 

się większego wsparcia finansowego ze strony UE dla 

jej państw członkowskich w celu wzmocnienia 

fizycznej ochrony granic (zob. pomysł). 

Jednak gdy użytkownicy apelują o większe wsparcie 

finansowe ze strony UE na rzecz radzenia sobie 

z migracją na granicach, nie zawsze opowiadają się 

za tworzeniem nowych murów. Niektórzy z nich 

uznają za kluczową rolę władz lokalnych 

i regionalnych działających na granicach krajowych 

i chcą szerszego finansowania projektów związanych 

z przyjmowaniem i integracją migrantów (zob. 

przykład pomysłu). 

Podczas wydarzenia zatytułowanego „Silniejsze 

granice, silniejsza Europa”, które odbyło się 

w Budapeszcie, uczestnicy opowiedzieli się za 

bardziej pragmatyczną i surowszą polityką graniczną 

(zob. wydarzenie). 

 

Przeciwdziałanie 

podstawowym 

przyczynom migracji 
Niewielka część pomysłów zagłębia się bardziej 

w temat migracji i zwraca uwagę, że oprócz środków 

z zakresu zarządzania migracją w UE potrzebne są 

środki przeciwdziałania podstawowym przyczynom 

migracji poza jej terytorium. Za kluczową w tej kwestii 

uznaje się współpracę między państwami 

europejskimi i państwami rozwijającymi się, 

zwłaszcza afrykańskimi (zob. przykład pomysłu). 

Myśląc o przyszłości Europy, autorzy wpisów 

zwracają uwagę, że aby rozwiązać kwestię 

problemów migracyjnych, z jakimi mierzy się obecnie 

UE, należy zająć się przyczynami leżącymi u podstaw 

migracji. Rola partnerstw międzynarodowych, w tym 

umów z państwami rozwijającymi się, w zarządzaniu 

przepływami migracyjnymi była przedmiotem jednego 

z wydarzeń w Portugalii (zob. wydarzenie). 

Propozycje w tym zakresie obejmują ustanowienie 

równych stosunków handlowych, inwestowanie 

w większą liczbę planów pomocy rozwojowej oraz 

szkolenia akademickie, a także rozwój zawodowy 

osób mieszkających w krajach rozwijających się (zob. 

pomysł). Powszechny niepokój budzi to, że pomoc 

rozwojowa jest nadużywana przez kraje ją 

otrzymujące, co czyni ją nieskuteczną. W tym duchu 

jeden z użytkowników proponuje lepsze śledzenie 

funduszy, a tym samym ich wykorzystania poprzez 

technologie blockchain i inteligentne certyfikaty (zob. 

pomysł). 

Konkretna grupa wpisów nawołuje UE do działań 

w związku z tym, że przyczyniła się do destabilizacji 

regionalnej, np. poprzez subsydiowany eksport 

produktów rolnych do krajów rozwijających się (zob. 

pomysł). 

Także w celu zaradzenia nierównościom 

gospodarczym między krajami rozwiniętymi a krajami 

rozwijającymi się niektórzy użytkownicy opowiadają 

się za promowaniem w krajach rozwijających się 

zrównoważonego rolnictwa odpornego na zmianę 

klimatu (zob. pomysł). Pomogłoby to również 

przeciwdziałać „migracji klimatycznej” (zob. przykład 

pomysłu i wydarzenia). Zjawisko „migracji 

klimatycznej” jest faktycznie często przywoływane 

przez użytkowników, którzy chcą, by opinia publiczna 

bardziej skupiła się na tej kwestii i by uznać status 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806?locale=pl
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uchodźcy klimatycznego w prawie międzynarodowym 

(zob. pomysł).  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474?locale=pl
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Rys. 21 – Mapa myśli – „Migracja” część 1 



 

© Kantar Public 2022        97 

Rys. 22 – Mapa myśli – „Migracja” część 2 
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10. Edukacja, 
kultura, młodzież 
i sport 

 

 

 

 

Zważywszy na szeroki zakres tematu „Edukacja, 

kultura, młodzież i sport”, pomysły zgłoszone w jego 

ramach są zróżnicowane. Podobnie jak w innych 

miejscach na platformie wiele zgłoszonych zagadnień 

wiąże się z powtarzającymi się postulatami 

dotyczącymi wspólnej unijnej tożsamości, w tym wpisy 

na temat m.in. kontaktów, ekspozycji i mobilności. 

Temat ten zgromadził łącznie 4 340 wpisów, w tym 

1 738 pomysłów, 1 605 komentarzy i 997 wydarzeń. 

Poszczególne pomysły można pogrupować według 

następujących zagadnień: 

 

 Pielęgnowanie wspólnej unijnej tożsamości 

 Mobilność wewnątrz UE 

 Edukacja dostosowana do przyszłych wyzwań 

 Niepewność zatrudnienia i bezrobocie wśród 

osób młodych 

 Dziedzictwo europejskie 

 Dostęp do edukacji i kultury 

 Pracownicy sektora kreatywnego 

i akademickiego 

 Inkluzywność w sporcie 
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Wydarzenia 
Wydarzenia poświęcone kwestiom związanym 

z edukacją, kulturą, młodzieżą i sportem 

odzwierciedlają różnorodność zagadnień 

składających się na ten temat. Od początku 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy w wielu 

krajach UE takich wydarzeń odbyły się setki. 

Wielokrotnie rozmawiano o tym, jak ulepszyć 

polityki w dziedzinie edukacji, w tym na szczeblu 

UE (zob. przykład wydarzenia), i skutecznie 

zaangażować młodych ludzi w proces 

demokratyczny. W tym kontekście analizowano 

także atuty i ograniczenia samej konferencji (zob. 

przykład wydarzenia). Niekiedy w oryginalny 

sposób starano się dotrzeć do młodych odbiorców. 

W Hiszpanii studenci Uniwersytetu Karola III zostali 

poproszeni o wcielenie się w rolę rektora 

i przedstawienie propozycji udoskonalenia uczelni 

(zob. wydarzenie). Inne wydarzenie miało formę 

quizu, podczas którego zwycięski zespół otrzymał 

bilety kolejowe Interrail (zob. wydarzenie). 

Dyskusje na temat przyszłości edukacji były 

w niektórych przypadkach ogólne i kompleksowe, 

w innych zaś bardziej konkretne, Podczas jednego 

z wydarzeń w Chorwacji rozmawiano 

o możliwościach rozwoju zawodowego młodych 

ludzi, w tym podnoszeniu umiejętności oraz 

programach samozatrudnienia i aktywizacji (zob. 

wydarzenie). Mówiono również o mobilności 

młodzieży. Ciekawe pomysły w tej sprawie pojawiły 

się podczas wydarzenia młodzieżowego 

zorganizowanego w Paryżu, kiedy to rozmawiano, 

jak udoskonalić inicjatywy UE i zwiększyć ich 

widoczność (zob. wydarzenie). Młodzi uczestnicy 

tego wydarzenia proponowali, by przyznawać 

punkty ECTS za udział w inicjatywach UE. 

Podczas innych wydarzeń dyskutowano o tym, jak 

konkretne organizacje młodzieżowe mogłyby się 

przyczynić do przyszłości Unii. W trakcie jednego 

z wydarzeń rozmawiano np. o potencjalnym 

wkładzie wyznaniowych grup harcerskich w UE 

(zob. wydarzenie). 

Tematem innej serii wydarzeń były relacje między 

młodymi ludźmi z UE i spoza UE. Na przykład 

podczas wydarzenia w Kosowie zebrano zalecenia 

młodych uczestników z tego kraju w sprawie 

miejsca młodych ludzi w Europie (zob. 

wydarzenie). Inna inicjatywa internetowa 

austriackiej grupy młodzieżowej dotyczyła roli 

młodych Rosjan mieszkających w krajach 

europejskich (zob. wydarzenie). 

Jeśli chodzi o kulturę i kontakty kulturalne, w trakcie 

wydarzenia poświęconego młodzieży na Litwie 

rozmawiano o korzyściach płynących z kontaktów 

między krajami Europy, ale też o tym, jak poprawić 

wzajemne zrozumienie między kulturami (zob. 

wydarzenie). Podkreślano podczas tego 

wydarzenia, że ważne jest tworzenie bardziej 

tolerancyjnego społeczeństwa. W tym samym 

duchu w trakcie wydarzenia promującego 

inicjatywę „Wszyscy potrzebujemy teatru” starano 

się zwrócić uwagę na znaczenie dostępności 

obiektów kultury, zwłaszcza teatrów, dla osób 

z niepełnosprawnościami (zob. wydarzenie). 

Podczas wydarzenia zorganizowanego na 

Węgrzech analizowano wpływ edukacji cyfrowej na 

uczniów szkół średnich i rodziny (zob. wydarzenie). 

Według jego uczestników wpływ edukacji cyfrowej 

jest nierówny i zależy od stopnia dostępu rodzin do 

internetu oraz od umiejętności informatycznych 

rodziców. Efekty edukacyjne są więc różne: 

niektórzy uczniowie wynoszą korzyści z edukacji 

cyfrowej, inni się gubią i popadają w uzależnienie 

technologiczne. Uczestnicy apelowali do UE, by 

wspierała umiejętności cyfrowe i informatyczne, 

a zarazem zagwarantowała szeroki zasięg 

internetu.  

 

Pielęgnowanie 

wspólnej unijnej 

tożsamości 
Jeśli chodzi o zagadnienie tożsamości europejskiej, 

jedną z najszerzej omawianych kwestii jest nauka 

języków. 

Opierając się na koncepcji nauki języków jako 

sposobie wspierania kontaktów między kulturami i na 

jej wpływie na wspólną tożsamość europejską, część 

autorów wpisów dowodziła, że należy odejść od 

jednojęzycznej nauki szkolnej, i apelowała o uznanie 

za atut niejednorodności i wielojęzyczności Europy 

(zob. przykład pomysłu). Podobnie podczas dyskusji 

panelowej w Berlinie analizowano wielojęzyczność 

Europy i zastanawiano się, jak uznać i wspierać 

różnorodność językową (zob. wydarzenie). Inny 

użytkownik platformy opowiadający się za 

wielojęzycznością apeluje o większe wsparcie dla 

nauki języków mniejszościowych w szkole (zob. 

pomysł). Jeden z autorów wpisów sugeruje, by 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/78574?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/96494?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/83755?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/79103?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/98506?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101641?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/124939?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260?locale=pl
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wprowadzić finansowane przez UE bony podróżne na 

wymiany językowe (zob. pomysł). 

Czymś, co mogłoby sprzyjać integracji europejskiej, 

jest – zdaniem wielu użytkowników – ustanowienie 

wspólnego języka europejskiego (zob. przykład 

pomysłu). Kwestia ta jest również szeroko 

omawiana w ramach tematu „Inne pomysły” (zob. 

przykład pomysłu). Dyskutuje się o zaletach i wadach 

wspólnego europejskiego języka oraz o językach, 

które mogłyby nimi zostać, w tym esperanto (zob. 

pomysł i pomysł – oba cieszące się dużym 

poparciem), łacinie (zob. przykład pomysłu) czy 

angielskim (zob. przykład pomysłu). Zwłaszcza 

dyskusja o esperanto wywołała pewne 

zainteresowanie w internecie, odzwierciedlając 

ożywioną debatę wokół jednego neutralnego języka 

dla wszystkich krajów UE (zob. wydarzenie). 

Inny pomysł należący do najbardziej aprobowanych to 

utworzenie europejskiego nadawcy publicznego (zob. 

pomysł). Kilka pomysłów mówi o ustanowieniu 

większej liczby unijnych portali medialnych (TV, radia 

i mediów społecznościowych), aby w większym 

stopniu angażować obywateli Unii Europejskiej 

w sprawy i kwestie związane z UE, a docelowo 

wzmacniać tożsamość europejską i podstawowe 

wartości (zob. przykład pomysłu). Jednym z pomysłów 

zgłoszonych przez wielu uczestników jest zachęcanie 

do rozpowszechniania europejskich produkcji 

medialnych, np. poprzez ustanowienie wspólnego 

unijnego rynku medialnego (zob. przykład pomysłu). 

Innym z pomysłów jest stworzenie specjalnej unijnej 

platformy medialnej przeznaczonej do nauki języków 

(zob. pomysł). 

Jednym z podzagadnień, których dotyczą pomysły, 

jest edukacja. Użytkownicy proponują wprowadzenie 

obowiązkowego kursu na temat historii i instytucji UE 

we wszystkich europejskich szkołach średnich. Miałby 

to być jeden ze sposobów budowania w młodszych 

pokoleniach zainteresowania Unią i poczucia 

odpowiedzialności wobec niej, a tym samym 

wzmacniania procesu budowy unijnej tożsamości 

(zob. przykład pomysłu). Wiedza o historii Europy jest 

postrzegana jako kluczowa także przez innego 

użytkownika, który proponuje przeprowadzenie 

europejskiego badania nad świadomością historyczną 

młodych ludzi (zob. pomysł), inny zaś postuluje 

opracowanie oficjalnego europejskiego podręcznika 

historii (zob. pomysł). 

Wielu użytkowników uważa za kluczowe 

organizowanie wydarzeń szkolnych związanych z UE 

(zob. przykład pomysłu); jeden z nich proponuje 

powołanie nauczyciela odpowiedzialnego za 

koordynację wydarzeń i programów związanych z UE 

(zob. pomysł). Wiele pomysłów dotyczących 

promowania wspólnej unijnej tożsamości sugeruje 

różnorodne formy kontaktów lub współpracy 

partnerskiej między szkołami w różnych państwach 

członkowskich, aby budować przyjaźnie ponad 

granicami (zob. pomysł). Jeden z pomysłodawców 

postuluje promowanie nauki historii europejskiej 

w programach szkolnych, w tym historii 

poszczególnych krajów europejskich (zob. pomysł). 

W ramach podzagadnienia „Sport” w kontekście 

pielęgnowania wspólnej unijnej tożsamości proponuje 

się organizację większej liczby transnarodowych 

wewnątrzeuropejskich imprez sportowych (zob. 

przykład pomysłu) oraz utworzenie europejskiej 

drużyny sportowej, która uczestniczyłaby w imprezach 

międzynarodowych (zob. przykład pomysłu). 

W związku z budowaniem wspólnej unijnej 

tożsamości mówi się też o znaczeniu wspólnych 

symboli UE; pojawia się m.in. apel o umieszczanie 

flagi UE na sprzęcie i strojach sportowców z państw 

członkowskich UE (zob. pomysł). 

Inny pomysł, szeroko aprobowany i odnotowywany 

również w ramach innych tematów, dotyczy 

ustanowienia 9 maja europejskim dniem wolnym od 

pracy, tak by sprzyjać wspólnemu duchowi 

europejskiemu (zob. przykład pomysłu). 

Jeden z użytkowników wspomina o promowaniu 

kultury europejskiej, np. muzyki w różnych językach 

europejskich; chce on, by transmisje muzyki 

nieanglojęzycznej w radio stanowiły co najmniej 20% 

ogółu muzyki (zob. pomysł). 

Za jeden ze sposobów budowania mostów między 

krajami i kulturami Europy uważa się także jedzenie 

(zob. pomysł); jeden z użytkowników proponuje 

utworzenie finansowanej przez UE 

aplikacji z przepisami (zob. pomysł). 

Mobilność wewnątrz 

UE 
Dość dużo wpisów dotyczy mobilności 

wewnątrz UE. Opowiadają się one za poprawą 

istniejących programów mobilności lub sugerują 

nowe, oryginalne pomysły. 

Niektórzy uczestnicy proponują utworzenie unijnego 

portalu internetowego, przez który można by 

zapisywać się na zajęcia uniwersyteckie w UE. Portal 

ten mógłby również umożliwiać studentom ubieganie 

się o udział w różnych programach w Unii 

Europejskiej jednocześnie (zob. przykład pomysłu). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578?locale=pl
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=pl
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Innym podzagadnieniem poruszonym przez kilkoro 

autorów wpisów jest rozszerzenie programu Erasmus, 

tak by objął młodych ludzi niebędących studentami 

wyższych uczelni, np. uczniów szkół średnich, w tym 

również kształcących się zawodowo. Pozwoliłoby to 

osobom, które nie podjęły studiów, mieszkać za 

granicą, dzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami, 

uczyć się nowych języków i kultur oraz ogólnie 

poszerzać swoje umiejętności (zob. pomysł). 

Ponadto użytkownicy zwracali uwagę, że program 

Erasmus musi być bardziej inkluzywny dla studentów 

o niskich dochodach. Jeden z pomysłów przewiduje 

dostosowane stypendiów Erasmus do kosztów 

życia w każdym z krajów (zob. pomysł). Podobnie 

inny użytkownik proponuje, aby zadanie przyznawania 

stypendium Erasmus powierzono 

uniwersytetowi w kraju docelowym, dzięki czemu 

kandydaci mogliby kierować wnioski bezpośrednio do 

preferowanej uczelni zamiast do własnego 

uniwersytetu (zob. pomysł). 

Chęć ulepszenia obecnego programu świadczy o tym, 

że panuje świadomość wagi programów mobilności 

edukacyjnej. Dowodzi tego także organizacja 

wydarzeń związanych z tym zagadnieniem i ze 

wspomnianymi powyżej dwoma pomysłami (zob. 

wydarzenie). 

Jeden z użytkowników apeluje, by ponownie włączyć 

do programu Erasmus+ studentów z Wielkiej Brytanii 

(zob. pomysł). 

Zasadniczo pomysły dotyczące dostępności 

i inkluzywności programu Erasmus często się 

powtarzają. Przykładowo najnowsze wpisy sugerują 

rozszerzenie programu Erasmus o inne kierunki 

edukacji, takie jak rolnictwo czy rzemiosło (zob. 

pomysł). 

Innym obszarem zainteresowania jest inicjatywa 

DiscoverEU. Niektórzy uczestnicy zaproponowali jej 

rozszerzenie na każdego młodego 

Europejczyka w wieku od 18 lat (zob. przykład 

pomysłu). 

Ponadto jeden z pomysłów dotyczących mobilności 

akademickiej mówi o ratyfikacji lizbońskiej konwencji 

o uznawaniu kwalifikacji, by ułatwić mobilność 

zawodową i akademicką w Grecji (zob. pomysł). 

Wyjątkowy pomysł dotyczący mobilności (potencjalnie 

z krajów spoza UE) to utworzenie – w celu ochrony 

wolności akademickiej – europejskiego systemu 

stypendiów „Student w niebezpieczeństwie” dla 

studentów prześladowanych we własnym kraju (zob. 

pomysł). 

Edukacja 

dostosowana do 

przyszłych wyzwań 

Wiele pomysłów wskazuje na potrzebę dostosowania 

edukacji do obecnej epoki cyfrowej, zwłaszcza po tym, 

jak pandemia COVID-19 zmieniła praktyki 

nauczania w szkołach i na uczelniach. Zdaniem wielu 

autorów wpisów dostosowanie edukacji do epoki 

cyfrowej jest jednym z warunków wstępnych przyszłej 

globalnej konkurencyjności i modernizacji Europy 

(zob. przykład pomysłu). 

Aby ułatwić dostęp do zajęć, użytkownicy proponują 

cyfrowe uwierzytelnianie i materiały naukowe oraz 

stworzenie jednego repozytorium wszystkich zasobów 

akademickich lub pojedynczej platformy cyfrowej 

dostępnej dla wszystkich akredytowanych instytucji 

szkolnictwa wyższego w UE (zob. pomysł). Apel ten 

idzie w parze z potrzebą promowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w szkołach i na 

uczelniach, również poprzez udzielanie szkołom 

dotacji na zakup sprzętu (zob. przykład pomysłu). 

W kontekście adekwatnego sprzętu i adekwatnych 

przestrzeni dla edukacji propozycją, która spotkała się 

z dużym poparciem użytkowników platformy, jest 

europejski plan na rzecz edukacji. Miałaby to być 

„europejska strategia ukierunkowana na wspieranie 

bezpośrednich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną 

oraz na poprawę dostępności, łączności oraz jakości 

kształcenia i uczenia się przez całe życie” (zob. 

pomysł). Inny cieszący się dużym poparciem pomysł 

to ustanowienie prawa do uczenia się i szkolenia 

przez całe życie (zob. pomysł). 

Promowanie umiejętności miękkich, zwłaszcza zajęć 

artystycznych, jest często postrzegane przez 

użytkowników jako kolejny ważny krok w rozwijaniu 

myślenia krytycznego u uczniów w UE i we 

wzmacnianiu w nich globalnych wartości, 

zwłaszcza w młodym wieku (zob. przykład pomysłu). 

Za jeden z celów ważnych dla przyszłości 

edukacji w UE uznaje się wdrożenie inkluzywnych 

metod nauczania oraz – w ogólniejszym ujęciu – 

promowanie różnorodności w edukacji (zob. pomysł). 

Cel ten znajduje odzwierciedlenie także w pomysłach 

dotyczących konieczności zwalczania kobietobójstwa 

(zob. pomysł) i antysemityzmu poprzez edukację (zob. 

pomysł). 

W ramach jednego z podzagadnień zwrócono uwagę 

na konieczność reformy sposobów nauczania, tak by 

wychowywać dorosłych, którzy będą potrafili być 

aktywnymi obywatelami UE. Obok wymian i edukacji 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900?locale=pl
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o UE, o których mowa powyżej, podzagadnienie to 

obejmuje też pomysły dotyczące potrzeby zachęcania 

uczniów w szkołach do aktywnego udziału w życiu 

społecznym (zob. pomysł) lub zaszczepiania w nich 

umiejętności międzykulturowych, np. poprzez 

zwiększanie praktycznego wymiaru nauki języków 

obcych (zob. pomysł). Podczas szeregu wydarzeń 

analizowano podobny pomysł, a mianowicie 

różnorodność języków i rolę, jaką eksponowanie ich 

w mediach może odegrać w ułatwianiu nauki 

i tworzeniu wspólnej europejskiej tożsamości (zob. 

przykład wydarzenia). 

Grupa użytkowników zwróciła uwagę na potrzebę 

ponownego przemyślenia obecnego systemu 

edukacji, aby przygotować młodzież do 

życia w przyszłym świecie. Autorzy wpisów apelują 

o edukację w dziedzinie ekonomii i finansów (zob. 

pomysł) oraz zmiany klimatu (zob. przykład pomysłu), 

w tym ustanowienie Europejskiego Korpusu 

Klimatycznego (zob. pomysł). Apelują ponadto 

o mechanizmy poprawy wśród młodych ludzi 

umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii, inżynierii i matematyki (STEM), np. 

poprzez wprowadzenie ogólnounijnego programu 

podstawowych umiejętności w zakresie STEM (zob. 

pomysł). Podobnie jak w ramach tematu 

„Transformacja cyfrowa” autorzy wpisów postulują, by 

szkolić młodych ludzi w zakresie dobrostanu 

cyfrowego (zob. przykład pomysłu). Kwestia 

dobrostanu cyfrowego może mieścić się również 

w ogólniejszym apelu o większe wsparcie zdrowia 

psychicznego w szkołach (zob. pomysł). 

Wizja edukacji dostosowanej do przyszłych wyzwań, 

zaprezentowana przez niektórych użytkowników, to 

elastyczne programy (zob. pomysł) oraz wsparcie ze 

strony szkół dla stowarzyszeń i działań uczniów, które 

uczą ich stawać się samodzielnymi dorosłymi (zob. 

pomysł). W tym sensie w parze z tą bardziej 

partycypacyjną koncepcją szkoły może iść propozycja 

zwiększenia wpływu organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w szkołach (zob. pomysł). 

W podobnym duchu sformułowany został pomysł 

sprzyjania uprawianiu sportu i zwiększenia zakresu 

lekcji wf w szkołach (zob. pomysł). Inni użytkownicy 

proponują też ocenę nauczycieli, najlepiej 

koordynowaną przez Unię Europejską (zob. pomysł). 

Grupa pomysłów wspomina też o dostosowaniu 

kształcenia (zawodowego) do świata pracy (zob. 

przykład pomysłu) oraz potrzebie sprzyjania 

nabywaniu umiejętności przedsiębiorczych w trakcie 

edukacji (zob. pomysł). Niektóre pomysły 

zarejestrowane na platformie koncentrują się na 

szkoleniach w dziedzinie innowacji 

i przedsiębiorczości (zob. przykład pomysłu) i na 

potrzebie lepszego uznawania uczenia się 

nieformalnego (zob. przykład pomysłu). W tym 

kontekście inny pomysł obejmuje wprowadzenie 

obowiązkowego ukierunkowania zawodowego w celu 

oceny talentów i zainteresowań uczniów na 

wczesnym etapie nauki szkolnej (zob. pomysł). 

Inne zagadnienie, które pojawiło się po 

rozpowszechnieniu w czasie pandemii zajęć online, to 

edukacja domowa. Jeden z użytkowników apeluje 

o uznanie edukacji domowej we wszystkich krajach 

UE (zob. pomysł). 

Ustanowienie standardowego egzaminu końcowego, 

wspólnego dla wszystkich krajów UE, to kolejny 

z pomysłów (zob. pomysł). 

Niepewność zatrudnienia 

i bezrobocie wśród 

osób młodych 
Zatrudnienie osób młodych to 

powtarzające się zagadnienie na platformie, także 

dlatego że ściśle wiąże się z kształceniem 

i szkoleniem. Wiele pomysłów dotyczących 

programów edukacyjnych koncentruje się również na 

szansach na zatrudnienie oraz wchodzeniu na rynek 

pracy (zob. pomysł). Jednak jeśli chodzi o młodzież, 

kwestia bezrobocia oraz zjawisko młodych osób 

niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących 

(NEET) są uważane przez użytkowników za kluczowe, 

a niektóre pomysły z nimi związane cieszą się dużym 

poparciem (zob. przykład pomysłu). Temat 

niepewności zatrudnienia wśród młodych ludzi jest 

przywoływany przez wielu uczestników, którzy apelują 

o wspieranie młodych ludzi zatrudnionych na 

niepewnych warunkach poprzez wysokiej jakości 

miejsca pracy, uczciwe wynagrodzenie oraz dostęp do 

ochrony socjalnej (zob. pomysł i pomysł). Jeżeli 

chodzi o niepewne zatrudnienie, jeden 

z użytkowników prosi o zniesienie przez UE 

bezpłatnych staży (zob. pomysł). Inni proponują 

rozszerzenie niektórych gwarancji i form wsparcia 

zatrudnienia przeznaczonych dla młodzieży (zob. 

pomysł) czy nawet wdrożenie standardów jakości 

wiążących wobec wszystkich miejsc pracy tworzonych 

w ramach unijnych i krajowych planów odbudowy 

(zob. pomysł). Niektórzy autorzy wpisów zwracają 

szczególną uwagę na te państwa, które są bardziej 

dotknięte bezrobociem osób młodych, takie jak kraje 

śródziemnomorskie (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292?locale=pl
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Uczestnicy jednego z wydarzeń na Litwie skupili się 

na licznych wyzwaniach stojących przed młodymi 

ludźmi w okresie po pandemii, w tym na bezrobociu. 

Dyskutowano o tym, czy program strategiczny Rady 

Europejskiej na lata 2019–2024 w pełni uwzględnia 

specyficzne problemy młodych ludzi (zob. 

wydarzenie). 

Dziedzictwo 

europejskie 
Stosunkowo niewielka liczba wpisów apeluje 

o ochronę i celebrowanie europejskiej kultury 

i dziedzictwa, np. poprzez powołanie unijnego 

komisarza ds. kultury (zob. pomysł) oraz ogólnie 

większe inwestycje w ochronę wspólnego dziedzictwa 

kulturowego UE. Pojawiają się również apele 

zwłaszcza o ochronę tradycji grup mniejszościowych 

(zob. wydarzenie) oraz religijnego dziedzictwa 

kulturowego (zob. pomysł). 

W bardziej generalnym kontekście zasugerowano 

utworzenie wirtualnej biblioteki, powiązanej 

z bibliotekami różnych państw członkowskich, w celu 

szerszego udostępnienia wszystkim obywatelom UE 

rzadkich książek i dzieł sztuki (zob. pomysł). 

 

Dostęp do edukacji 

i kultury 
Często pojawia się zagadnienie dostępu do edukacji. 

Dotyczy ono różnych rodzajów nierówności oraz 

różnych szczebli edukacji, szczególnie szkolnictwa 

wyższego. Choć pomysły związane z tą kwestią są 

stosunkowo rzadziej komentowane, propozycja 

bezpłatnego dostępu do edukacji dla wszystkich 

spotkała się z pozytywnym przyjęciem niektórych 

użytkowników (zob. pomysł). 

Zmiana, która jest uważana przez użytkowników za 

kluczową, to przejście między szkolnictwem średnim 

a wyższym. W tym kontekście pomysłodawcy często 

apelują o wspieranie uczniów/studentów w tym 

ważnym momencie (zob. przykład pomysłu), także 

poprzez lepsze programy ukierunkowania 

uniwersyteckiego (zob. pomysł). Niektóre kategorie 

osób są w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jeśli 

chodzi o dostęp do szkolnictwa wyższego. Pojawiają 

się apele o wspieranie mniejszości etnicznych i osób 

z niepełnosprawnościami w dostępie do studiów (zob. 

pomysł). Inni użytkownicy uważają, że przeszkody 

w dostępie do edukacji mogą mieć charakter 

geograficzny lub ekonomiczny, Aby można je było 

pokonać, wielu użytkowników apeluje o większe 

zasoby edukacyjne na obszarach wiejskich (zob. 

przykład pomysłu), a niektórzy proponują 

ustanowienie różnego rodzaju świadczeń socjalnych 

finansowanych przez UE w celu zagwarantowania 

niezależności finansowej studentów (zob. pomysł). 

Nierówności w dostępie dotyczą nie tylko szkolnictwa 

wyższego, lecz także obiektów kultury i muzeów. Stąd 

apel jednego z użytkowników o ułatwienie dostępu do 

muzeów osobom z niepełnosprawnościami (zob. 

pomysł). Był to także temat kampanii „Wszyscy 

potrzebujemy teatru” (zob. wydarzenie) poświęconej 

właśnie dostępności teatrów dla osób 

z niepełnosprawnościami. Inna propozycja dotyczy 

wprowadzenia unijnej przepustki muzealnej, dzięki 

której muzea byłyby bardziej przystępne cenowo (zob. 

pomysł). Pomysł ten jest podobny do postulowanego 

przez wielu użytkowników wprowadzenia przepustek 

lub bonów kulturalnych (zob. przykład pomysłu). Inny 

pomysł to podejście do tej kwestii z szerszej 

perspektywy i propozycja zwiększenia środków 

publicznych na kulturę, a tym samym zmniejszenie jej 

zależności od funduszy prywatnych (zob. pomysł). 

W podobnie niekorzystnej sytuacji – co podkreśla 

jeden z użytkowników – są byli więźniowie. Mimo 

odbycia kary wielu byłych więźniów ma 

trudności z powrotem do normalnego życia 

społecznego, co zwiększa ryzyko recydywizmu. 

Dlatego szczególnie ważne jest kształcenie 

i szkolenie w więzieniach (zob. pomysł). 

Aby rozpropagować te kwestie, jeden z użytkowników 

proponuje ustanowienie na szczeblu europejskim 

Dnia Równych Szans (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002?locale=pl
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Pracownicy sektora 

kreatywnego 

i akademickiego 
Jak już wspomniano, kwestia niepewności 

zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób młodych, 

wzbudziła duże zainteresowanie użytkowników 

platformy. Niepewnym zatrudnieniem szczególnie 

dotknięty jest sektor kreatywny. 

Wpływ pandemii COVID-19 na warunki pracy osób 

zajmujących się kulturą oraz społeczności 

kreatywnych doprowadził do poważnej refleksji nad 

ich statusem oraz nad rolą instytucji UE w tworzeniu 

ram prawnych służących poprawie warunków w tym 

sektorze (zob. przykład pomysłu). Jeden 

z użytkowników zwraca się do UE o wsparcie sektora 

kreatywnego w celu zapewnienia sprawiedliwego 

wynagrodzenia jego pracownikom (zob. pomysł). 

Według innego wpisu środki z Funduszu Odbudowy 

powinny zostać wykorzystane na finansowanie 

sektora kultury, a zwłaszcza sektora wydawniczego 

(zob. pomysł); autor innego wpisu zaś domaga się 

zwiększenia wsparcia finansowego dla instytutów 

tańca (zob. pomysł). 

Profesjonalizacja pracowników sektora kultury była 

kluczowym tematem dyskusji podczas kilku 

zorganizowanych w różnych miejscach w Europie 

wydarzeń poświęconych kulturze (zob. przykład 

wydarzenia). Jeden z użytkowników proponuje, by UE 

uznała status artysty, co ułatwiłoby również wymianę 

kulturalną (zob. pomysł). 

Inne zalecenia dotyczące sfery twórczej dotyczą 

zarówno wsparcia dla organizacji działających na 

szczeblu lokalnym, jak i ustanowienia zintegrowanego 

systemu współfinansowania krajowego i regionalnego 

ułatwiającego szerszą międzynarodową współpracę 

kulturalną (zob. przykład pomysłu). 

Inną kategorią zawodową silnie dotkniętą 

niepewnością zatrudnienia są pracownicy 

akademiccy. Jeden z pomysłów proponuje zmianę 

sposobu przyznawania dotacji na badania, tak by 

można go było lepiej zastosować do badań 

przekrojowych (zob. pomysł). 

Inkluzywność 

w sporcie 
 

Pomysły związane ze sportem, zwłaszcza 

omawianym jako osobne zagadnienie, zajmują na 

platformie nieco mniej miejsca. Jednak zagadnienie 

sportu jest tematem wielu dyskusji. 

Jak już wspomniano, wielu użytkowników opowiada 

się za europejską drużyną sportową, inni apelują 

o więcej zajęć sportowych w szkole, ale temat sportu 

jest często wymieniany także w związku z innymi 

zagadnieniami, takimi jak inkluzywność. Użytkownicy 

pytają, czy inkluzywność w sporcie jest możliwa (zob. 

przykład pomysłu), i proponują pomysły na jej 

poprawę (zob. przykład pomysłu). Jeden z autorów 

wpisów prosi UE o zagwarantowanie równości 

płci w sporcie, m.in. poprzez ustanowienie 

specjalnego organu europejskiego (zob. pomysł). 

Podczas spotkania zorganizowanego przez Europa 

Press uczestnicy dyskutowali o tym, czy sportowa 

moda seksualizuje kobiety (zob. pomysł i wydarzenie). 

Innym często wymienianym aspektem sportu jest 

niedostateczna wiedza społeczeństwa na temat mniej 

popularnych sportów (zob. pomysł). W tym duchu, 

według jednego z pomysłów, instytucje powinny 

wspierać mniej powszechnie uprawiane sporty (zob. 

pomysł). 

Podczas jednego z wydarzeń w Niemczech 

rozmawiano o tym, jak sport może przyczynić się do 

działań klimatycznych. Uczestnicy, głównie 

członkowie klubów sportowych, dzielili się 

sprawdzonymi rozwiązaniami (zob. wydarzenie).

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/202127?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/103093?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355?locale=pl
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Rys. 23  – Mapa myśli – „Edukacja, kultura, młodzież i sport część 1 
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Rys. 24  – Mapa myśli – „Edukacja, kultura, młodzież i sport część 2 
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ZAŁĄCZNIK I: Wykaz 

obecnie najszerzej 

popieranych i 

komentowanych 

pomysłów według 

tematu 
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Najszerzej komentowane i popierane pomysły 
według tematu (19/04– 20/02/2022) 

 

Niniejszy załącznik prezentuje najszerzej popierane i komentowane pomysły w ramach każdego z tematów na dzień 

20 lutego 2022 r., w tym sugestie osób indywidualnych i pomysły organizacji. Zawiera on także pomysły 

zarejestrowane w ramach tematu „Inne pomysły”, przy czym w pozostałej części sprawozdania zostały one 

umieszczone przy jednym z dziewięciu głównych tematów, a jeśli miały charakter przekrojowy – przy kilku tematach. 

Załącznik ma przedstawić pomysły, które wzbudziły na platformie duże zainteresowanie lub ożywioną debatę. 

Należy zauważyć, że wyrazy poparcia przypominają „polubienia” w mediach społecznościowych. Określają 

zainteresowanie użytkowników platformy i ogólną przychylność dla danego pomysłu, nie pokazują natomiast 

sprzeciwu wobec niego. W związku z tym liczba wyrazów poparcia nie jest wskaźnikiem ogólnego poparcia dla 

danego pomysłu, ale tylko jednym z wielu aspektów, które należy wziąć pod uwagę, analizując wpisy na platformie. 

Komentarze mogą obejmować szereg informacji zwrotnych: od neutralnej wypowiedzi po akceptację lub 

zdecydowany sprzeciw. Więcej danych o analizie wpisów na platformie znajduje się w załączniku II. 
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Zmiana klimatu i środowisko Pomysł: sprawiedliwa 
transformacja (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 472 

Komentarze: 19 

Pomysł: promowanie energii 
jądrowej, jeżeli nie jest możliwe 
stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 118 

Komentarze: 159 

Pomysł: koniec wszelkich 
dopłat do paliw kopalnych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 321 

Komentarze: 28 

Pomysł: lepsza ochrona 
przyrody, środowiska, 
różnorodności biologicznej 
i ludzi przy tworzeniu 
przemysłowych farm 
wiatrowych w Europie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 36 

Komentarze: 96 

Pomysł: europejska sieć 
kolejowa dostępniejsza 
i polecana jako zamiennik 
połączeń wewnątrzunijnych 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 237 

Komentarze: 35 

Pomysł: energia 
jądrowa w centrum zielonej 
transformacji (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 37 

Komentarze: 76 

Pomysł: Euro Trainscanner 
(wyszukiwarka połączeń 
kolejowych) (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 202 

Komentarze: 63 

 

Pomysł: ograniczenie 
zanieczyszczeń środowiska 
powodowanych przez politykę 
imigracyjną (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 8 

Komentarze: 74 

 

Pomysł: zakaz połowów na 
żywą przynętę w UE (zob. 
pomysł). 

Wyrazy poparcia: 175 

Komentarze: 20 

 

Pomysł: Euro Trainscanner 
(wyszukiwarka połączeń 
kolejowych) (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 202 

Komentarze: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Zdrowie Pomysł: rozwój i dostęp do 
intensywnych badań 
naukowych i technologii 
dotyczących długiego 
życia w zdrowiu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 596 

Komentarze: 83 

 

Pomysł: rezygnacja 
z przechodzenia na czas letni – 
przyjęcie właściwego czasu 
astronomicznego oraz 
ewentualne przesunięcie 
godzin otwarcia o godzinę 
wcześniej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 41 

Komentarze: 131 

 

Pomysł: równy dostęp do 
niedrogich i dobrych usług 
użyteczności publicznej, w tym 
świadczeń zdrowotnych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 456 

Komentarze: 17 

 

Pomysł: rozwój i dostęp do 
intensywnych badań 
naukowych i technologii 
dotyczących długiego 
życia w zdrowiu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 596 

Komentarze: 83 

 

Pomysł: badania nad zespołem 
przewlekłego zmęczenia (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 217 

Komentarze: 5 

 

Pomysł: skuteczniejsza pomoc 
dzięki wspólnemu językowi: 
esperanto (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 43 

Komentarze: 36 

 

Pomysł: badania nad 
przeciwdziałaniem starzeniu 
się i długowiecznością (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 168 

Komentarze: 32 

 

Pomysł: wielojęzyczność 
w szpitalu – kształcenie 
personelu medycznego 
w międzynarodowym języku 
esperanto (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 22 

Komentarze: 35 

 

Pomysł: zmiana traktatu w celu 
wzmocnienia uprawnień UE 
w dziedzinie zdrowia (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 117 

Komentarze: 6 

 

Pomysł: badania nad 

przeciwdziałaniem starzeniu 

się i długowiecznością (zob. 

pomysł) 

Wyrazy poparcia: 168 

Komentarze: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie 

Pomysł: unijny budżet 
z korzyścią dla Europejczyków 
– unia fiskalna (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 580 

Komentarze: 33 

 

Pomysł: bezwarunkowy 
dochód podstawowy w całej 
UE, zapewniający wszystkim 
byt materialny i możliwość 
uczestnictwa w życiu 
społecznym (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 317 

Komentarze: 124 

 

Pomysł: nowy model 
gospodarki UE i zarządzania 
nią (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 547 

Komentarze: 33 

 

Pomysł: ile pieniędzy 
zaoszczędziłaby Unia 
Europejska dzięki esperanto? 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 79 

Komentarze: 85 

 

Pomysł: Europejski filar praw 
socjalnych na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 550 

Komentarze: 36 

 

Pomysł: bezwarunkowy 
dochód podstawowy (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 77 

Komentarze: 83 

 

Pomysł: nowa umowa 
społeczna dla Europy na rzecz 
sprawiedliwej odbudowy (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 523 

Komentarze: 32 

 

Pomysł: protokół socjalny 
w traktatach w celu 
powstrzymania dumpingu płac 
i warunków (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 33 

Komentarze: 66 

 

Pomysł: protokół socjalny 
w traktatach w celu 
powstrzymania dumpingu płac 
i warunków (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 329 

Komentarze: 66 

 

Pomysł: rozpoczęcie 
walki z rajami podatkowymi 
wewnątrz UE i poza jej 
granicami (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 269 

Komentarze: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

UE w świecie Pomysł: Europejska 
Konfederacja Związków 
Zawodowych wzywa do 
reformy polityki handlowej 
i inwestycyjnej UE oraz do 
ponownego uruchomienia 
globalnego multilateralizmu 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 460 

Komentarze: 17 

 

Pomysł: utworzenie armii 
europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 434 

Komentarze: 203 

 

Pomysł: utworzenie armii 
europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 434 

Komentarze: 203 

 

Pomysł: portal internetowy 
„European Union Newsroom” 
powinien również zawierać 
informacje w światowym języku 
wehikularnym esperanto (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 40 

Komentarze: 63 

 

Pomysł: wspólne działanie – UE 
jako globalny gracz (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 299 

Komentarze: 24 

 

Pomysł: jednoczenie Europy: 
dalsze rozszerzenia UE (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 230 

Komentarze: 61 

 

Pomysł: polityka zagraniczna 
na szczeblu UE w oparciu 
o większość bezwzględną, 
a nie jednomyślność (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 257 

Komentarze: 51 

 

Pomysł: polityka zagraniczna 
na szczeblu UE w oparciu 
o większość bezwzględną, 
a nie jednomyślność (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 257 

Komentarze: 51 

 

Jednoczenie Europy: dalsze 
rozszerzenia UE (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 230 

Komentarze: 61 

 

Pomysł: integracja sił 
zbrojnych państw 
członkowskich na szczeblu 
europejskim (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 21 

Komentarze: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo 

Pomysł: 10 mln głosów – 
kataloński językiem 
urzędowym UE (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 823 

Komentarze: 95 

 

Pomysł: ochrona zagrożonego 
życia ludzkiego – wartość 
Europy (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 242 

Komentarze: 190 

 

Pomysł: bez podwójnych 
standardów w obronie 
demokracji i praworządności 
(zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 573 

Komentarze: 39 

 

Pomysł: utworzenie wspólnej 
europejskiej armii (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 68 

Komentarze: 183 

 

Pomysł: wzmocnienie 
egzekwowalności 
instrumentów dotyczących 
praw człowieka (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 476 

Komentarze: 14 

 

Pomysł: trisomia 21 – chcemy 
więcej... (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 82 

Komentarze: 142 

 

Pomysł: równość płci (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 465 

Komentarze: 21 

 

Pomysł: ochrona naszych 
podstawowych wartości – 
mechanizm dotyczący 
demokracji, praworządności 
i praw podstawowych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 256 

Komentarze: 116 

 

Pomysł: ochrona naszych 
podstawowych wartości – 
mechanizm dotyczący 
demokracji, praworządności 
i praw podstawowych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 256 

Komentarze: 116 

 

Pomysł: uznanie esperanto za 
jeden z kulturowych języków 
obywateli UE (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 220 

Komentarze: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Transformacja cyfrowa Pomysł: sprawiedliwa 
cyfryzacja (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 489 

Komentarze: 43 

 

Pomysł: EU-CAP = Europejska 
Platforma Świadomości 
Obywatelskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 0 

Komentarze: 81 

 

Pomysł: wsparcie publiczne na 
rzecz otwartego 
oprogramowania i sprzętu (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 152 

Komentarze: 9 

 

Pomysł: zakaz kryptowalut 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 14 

Komentarze: 52 

 

Pomysł: europejska produkcja 
mikrochipów (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 120 

Komentarze: 34 

 

Pomysł: promowanie 
programów radiowych 
i telewizyjnych nadających 
informacje także w światowym 
języku wehikularnym esperanto 
poprzez cyfrowe kanały 
dystrybucji (DAB+ lub DVB-T2) 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 26 

Komentarze: 47 

 

Pomysł: Kickstarter powinien 
być w równym stopniu 
dostępny dla wszystkich 
obywateli UE (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 100 

Komentarze: 11 

 

Pomysł: dochód podstawowy 
dla opiekunów otwartego 
oprogramowania (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 58 

Komentarze: 43 

 

Pomysł: ku etycznej sztucznej 
inteligencji – promowanie 
debaty i zapobieganie 
nierównościom (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 96 

Komentarze: 5 

 

Pomysł: sprawiedliwa 
cyfryzacja (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 489 

Komentarze: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Demokracja europejska Pomysł: razem silniejsi – 
demokratyczna Federacja 
Europejska (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 935 

Komentarze: 183 

 

Pomysł: potrzebujemy 
wspólnego europejskiego 
języka (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 120 

Komentarze: 186 

 

Pomysł: o klarowny instrument 
dotyczący prawa do 
samostanowienia (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 905 

Komentarze: 153 

 

Pomysł: razem silniejsi – 
demokratyczna Federacja 
Europejska (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 932 

Komentarze: 183 

 

Pomysł: znieść weto w Radzie! 
(petycja do przedstawicieli 
konferencji) (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 757 

Komentarze: 87 

 

Pomysł: o klarowny instrument 
dotyczący prawa do 
samostanowienia (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 905 

Komentarze: 153 

 

Pomysł: plan reform na rzecz 
demokracji europejskiej opartej 
na obywatelach (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 611 

Komentarze: 61 

 

Pomysł: bezpośrednie wybory 
na stanowisko prezydenta Unii 
Europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 221 

Komentarze: 114 

 

Pomysł: nie ma prawdziwej 
demokracji europejskiej bez 
autonomicznej władzy fiskalnej 
UE (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 585 

Komentarze: 38 

 

Pomysł: lepsze umiejętności 
językowe – lepsza demokracja. 
Angielski_i_esperanto! (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 180 

Komentarze: 110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Migracja Pomysł: wspólna polityka 
migracyjna i azylowa oparta na 
poszanowaniu praw i równym 
traktowaniu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 482 

Komentarze: 56 

 

Pomysł: koniec 
imigracji z krajów 
nieeuropejskich lub 
niebędących państwami 
pierwszego świata (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 132 

Komentarze: 136 

 

Pomysł: koniec 
imigracji z krajów 
nieeuropejskich lub 
niebędących państwami 
pierwszego świata (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 133 

Komentarze: 136 

 

Pomysł: wydalenie 
nieupoważnionych osób 
ubiegających się o azyl / 
migrantów (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 44 

Komentarze: 91 

 

Pomysł: żadnych granic dla 
człowieczeństwa – jednolita 
polityka imigracyjna (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 89 

Komentarze: 11 

 

Pomysł: migracja i integracja 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 77 

Komentarze: 71 

 

Pomysł: wydalenie z UE (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 88 

Komentarze: 38 

 

Pomysł: nauczanie języka 
narodowego za pomocą 
esperanto – promowanie 
stosownych organizacji (zob. 
pomysł). 

Wyrazy poparcia: 22 

Komentarze: 57 

 

Pomysł: migracja i integracja 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 77 

Komentarze: 71 

 

Pomysł: wspólna polityka 
migracyjna i azylowa oparta na 
poszanowaniu praw i równym 
traktowaniu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 482 

Komentarze: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=pl
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 Najszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Edukacja, kultura, młodzież 
i sport 

Pomysł: UE potrzebuje lepszej 
nauki języków obcych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 718 

Komentarze: 151 

 

Pomysł: UE potrzebuje lepszej 
nauki języków obcych (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 718 

Komentarze: 151 

 

Pomysł: młodzież. UE nie może 
finansować niepewności (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 475 

Komentarze: 20 

 

Pomysł: szczęśliwsi uczący się 
języków, skuteczniejsi 
nauczyciele języków (zob. 
pomysł). 

Wyrazy poparcia: 139 

Komentarze: 88 

 

Pomysł: uczenie się przez całe 
życie i prawo do szkolenia dla 
wszystkich w Europie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 464 

Komentarze: 21 

 

Pomysł: nauczanie języków 
obcych w Europie (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 184 

Komentarze: 83 

 

Pomysł: lekcja o esperanto dla 
uczniów w Unii Europejskiej 
(zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 238 

Komentarze: 62 

 

Pomysł: lekcja o esperanto dla 
uczniów w Unii Europejskiej 
(zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 238 

Komentarze: 62 

Pomysł: utworzenie 
europejskiego nadawcy 
publicznego (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 195 

Komentarze: 54 

 

Pomysł: esperanto – 
międzynarodowy język 
wehikularny (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 111 

Komentarze: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?locale=pl
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 Najaszerzej popierane Najszerzej komentowane 

Inne pomysły Pomysł: o europejską 
suwerenność. Niezbędne 
reformy (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 505 

Komentarze: 26 

Pomysł: esperanto, wspólny 
neutralny język, 
zaprojektowany do łatwej 
nauki, narzędzie dla bardziej 
zjednoczonej Unii Europejskiej 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 261 

Komentarze: 233 

Pomysł: oficjalne uznanie 
esperanto za jeden z języków 
obywateli UE (zob. pomysł)) 

Wyrazy poparcia: 325 

Komentarze: 138 

Pomysł: oficjalne uznanie 
esperanto za jeden z języków 
obywateli UE (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 325 

Komentarze: 138 

Pomysł: esperanto, wspólny 
neutralny język, 
zaprojektowany do łatwej 
nauki, narzędzie dla bardziej 
zjednoczonej Unii Europejskiej 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 261 

Komentarze: 233 

Pomysł: oddawanie czci fladze 
europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 0 

Komentarze: 120 

 

Pomysł: plan działania na rzecz 
przejścia do nauki wolnej od 
zwierząt (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 226 

Komentarze: 22 

 

Pomysł: Unia Europejska – 
państwo federalne (zob. 
pomysł). 

Wyrazy poparcia: 125 

Komentarze: 79 

 

Pomysł: stop cierpieniu 
zwierząt podczas handlu 
egzotycznymi zwierzętami – 
lista pozytywna (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 221 

Komentarze: 7 

 

Pomysł: przyjęcie języka 
europejskiego (zob. pomysł). 

Wyrazy poparcia: 75 

Komentarze: 73 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730?locale=pl


 

 
© Kantar Public 2022 119 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki zastosowane do analizy w tym 

sprawozdaniu pochodzą z platformy funkcjonującej na 

żywo, na której dane są aktualizowane na bieżąco, 

również w czasie prowadzenia analizy przez zespół 

badawczy. 

Oto główne wskaźniki zastosowane do analizy 

ilościowej: 

 Dane liczbowe dotyczące pomysłów 

opublikowanych przez użytkowników, 

zarówno przez osoby prywatne, jak 

i przedstawicieli organizacji. Dane liczbowe 

obejmują liczbę pomysłów – w ujęciu ogólnym 

i w podziale na poszczególne tematy. 

 Dane liczbowe dotyczące wyrazów poparcia: 

wyrazy poparcia przypominają „polubienia” 

w mediach społecznościowych. Pomagają 

określić zainteresowanie uczestników 

i ogólną przychylność dla danego pomysłu, 

nie pokazują natomiast sprzeciwu wobec 

niego. W związku z tym liczba wyrazów 

poparcia nie jest sama w sobie wskaźnikiem 

ogólnego poparcia dla danego pomysłu, 

a tylko jednym z wielu aspektów branych pod 

uwagę w analizie wpisów na platformie. Dane 

liczbowe obejmują liczbę wyrazów poparcia – 

ogólnie, w ramach poszczególnych tematów 

i w powiązaniu z konkretnym pomysłem 

(wykorzystywane również do sporządzania 

wykazu pomysłów uszeregowanych według 

liczby wyrazów poparcia). 

ZAŁĄCZNIK II: 

Metodyka 
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 Dane liczbowe dotyczące komentarzy 

uczestników: analiza obejmuje również liczbę 

komentarzy użytkowników do pomysłów 

innych, ponieważ pokazują one stopień 

aktywnego zaangażowania na rzecz danego 

pomysłu. Jeżeli chodzi o treść, komentarze 

mogą obejmować szereg informacji 

zwrotnych, począwszy od neutralnego po 

akceptację lub lub zdecydowany sprzeciw. 

Zostało to odzwierciedlone w analizie 

jakościowej (zob. poniżej). Dane liczbowe 

obejmują liczbę komentarzy – ogólnie, 

w ramach poszczególnych tematów 

i w powiązaniu z konkretnym pomysłem 

(wykorzystywane również do sporządzania 

wykazu pomysłów uszeregowanych według 

liczby komentarzy). 

 Dane liczbowe dotyczące wydarzeń: autory 

wpisów mogą rejestrować wydarzenia na 

platformie i publikować relacje z tych 

wydarzeń. Dane liczbowe obejmują liczbę 

wydarzeń – w ujęciu ogólnym i w podziale na 

poszczególne tematy. 

 Dane społeczno-demograficzne 

(anonimizowane): Przed skorzystaniem 

z platformy użytkownicy są proszeni 

o podanie informacji o kraju zamieszkania, 

wykształceniu, wieku, płci i zatrudnienua. 

Dane te są przetwarzane anonimowo. 

Ponieważ informacje te są podawane 

dobrowolnie (przekazuje je około 73% 

użytkowników), wiedza na temat profilu 

uczestników jest ograniczona. Użytkownicy 

szczególnie niechętnie podają informacje na 

temat swojego zawodu, wykształcenia i kraju 

zamieszkania. W przypadku organizacji 

można podać tylko państwo siedziby. 

Głównym celem sprawozdania jest analiza 

jakościowa na podstawie pomysłów, komentarzy 

i relacji z wydarzeń, która pozwala na przegląd 

zawartości platformy. W ramach wcześniej 

zdefiniowanych tematów określono zagadnienia 

i podzagadnienia. 

W praktyce w ramach każdego tematu zespół 

badawczy dokonał manualnej analizy tekstowej 

i pogrupowania proponowanych pomysłów 

i zrelacjonowanych wydarzeń. W pracach tych treść 

dostępna na platformie była przetwarzana za pomocą 

zautomatyzowanego systemu analizy tekstów, 

używanego, by pomóc analitykom zrozumieć duże 

ilości tekstów. System pozwala grupować (ujmować 

w klastry) wpisy we wszystkich językach i szukać 

podobnych treści na platformie i w różnych językach. 

Analitycy korzystają z systemu analizy tekstów, by 

łatwiej im było analizować treści wielojęzyczne 

i prościej identyfikować wielokrotne wystąpienia 

podobnego pomysłu w różnych wpisach. Pomaga to 

ocenić poziom występowania określonego 

zagadnienia lub podzagadnienia. System analizy 

tekstów ocenia jedynie treści zarejestrowane na 

platformie. To m.in. spseudonimizowane odpowiedzi 

na kwestionariusz socjodemograficzny, używany do 

kompilacji danych społeczno-demograficznych, i inne 

treści (pomysły, komentarze i wyrazy poparcia) 

zarejestrowane na platformie (w tym odnośne 

metadane takie jak czas wprowadzenia danych). 

Następnie zespół badawczy zapoznał się 

z pomysłami w zidentyfikowanym klastrze oraz 

z opisami i relacjami z wydarzeń, aby dokonać 

streszczenia głównych zagadnień i ewentualnych 

podzagadnień, zwracając przy tym uwagę na różnice 

i potencjalne punkty sporne w sekcji komentarzy. 

Zwraca się uwagę także na bardzo często lub często 

popierane pomysły dotyczące danego zagadnienia lub 

podzagadnienia. Zidentyfikowane zagadnienia 

i podzagadnienia są przedstawione według  

częstotliwości występowania, którą ocenił analityk za 

pomocą systemu analizy tekstów. 

Ostatecznym celem podejścia jakościowego jest nie 

tylko odnotowanie zagadnień lub pomysłów, które 

przyciągają największą uwagę na platformie, lecz 

także odnotowanie zakresu i różnorodności pomysłów 

dotyczących danego tematu. Jeżeli kilka pomysłów 

zarejestrowanych na platformie wyraża w praktyce ten 

sam pomysł lub podzagadnienie, w streszczeniu 

umieszczono odniesienia jakościowe w tym 

względzie, nawiązując do „powtarzającego się” lub 

„najważniejszego” pomysłu lub podzagadnienia. 

W streszczeniach umieszczono również linki do 

przykładowych pomysłów lub wydarzeń, które opisują 

konkretną propozycję lub zawierają dobre omówienie 

ogólnego argumentu dotyczącego zidentyfikowanego 

zagadnienia lub podzagadnienia. 

Analizując wydarzenia, zespół badawczy koncentruje 

się na wydarzeniach zakończonych, którym 

towarzyszy stosowna relacja. Zwraca szczególną 

uwagę na wydarzenia o bardziej partycypacyjnym 

i deliberatywnym charakterze, tak by uwzględnić głosy 

i opinie tych obywateli, którzy w przeciwnym razie 

mogliby nie zostać wzięci pod uwagę na platformie. 

Podział tematów na zagadnienia lub podzagadnienia 

lub pomysły został przedstawiy wizualnie 

w stosowanych mapach myśli. 
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