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ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA ZGROMADZENIU
PLENARNEMU)

Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja

Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci

1. Zalecamy, aby UE określiła kryteria dotyczące niedyskryminacji na rynku
pracy (progi dotyczące młodzieży, osób starszych, kobiet, mniejszości). Jeżeli
przedsiębiorstwa spełnią kryteria, otrzymają dotacje lub ulgi podatkowe.
Zalecamy uświadomienie pracowników o istnieniu:

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

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

rynku pracy (młodzieży, osób starszych, kobiet, mniejszości).

Zalecamy przyjęcie dwustopniowych przepisów UE. Po pierwsze, należy
udzielać dotacji na zatrudnianie pracowników niektórych kategorii podatnych
na dyskryminację. Po drugie, przepisy te powinny określać minimalny okres,
na jaki pracodawcy muszą zatrudniać osoby z takich grup.

Wynika to z faktu, że UE jest odpowiedzialna za utrzymanie równowagi między
interesami wolnego rynku a ochroną grup szczególnie wrażliwych. Równowagę
tę należy zapisać w prawie. Przedsiębiorstwa potrzebują różnorodnych grup,
ponieważ zapewniają one zróżnicowane kwalifikacje. Dotacje stanowią
dodatkową zachętę dla przedsiębiorstw.

2. Zalecamy, aby UE wprowadziła program zachęt ułatwiający tworzenie
przystępnych cenowo przedszkoli i placów zabaw w dużych i małych
przedsiębiorstwach. Mniejsze firmy mogą tworzyć takie obiekty wspólnie, by
łatwiej uzyskać na nie dotacje.
Zalecamy, aby UE zmuszała przedsiębiorstwa do tworzenia przedszkoli
proporcjonalnie do liczby pracowników.
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Zalecamy to, ponieważ łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym
poprawia wyniki w pracy, zmniejsza bezrobocie i zapewnia rodzicom, zwłaszcza
kobietom, możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Z uwagi na wymiar
społeczny proponowane rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo dzieci i
zmniejsza obawy rodziców.

Poddziedzina 1.3 Ochrona praw człowieka, przyrody i zwierząt

3. Zalecamy zmianę dyrektywy 98/58/WE dotyczącej ochrony zwierząt
hodowlanych dla dobra zwierząt i zrównoważoności w rolnictwie. Należy
określić bardziej szczegółowe kryteria minimalne. Powinny być one konkretne,
wymierne i wymagane w konkretnych terminach. Kryteria minimalne powinny
przyczynić się do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt oraz do
przejścia na zrównoważenie klimatyczne i środowiskowe oraz rolnictwo
ekologiczne.

Jako obywatele uważamy, że w UE potrzebne są surowsze i zharmonizowane
minimalne standardy hodowli zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja
może spowodować problemy w niektórych sektorach rolnictwa, które otrzymują
dotacje, oraz w tych, które przechodzą na ekologiczne i zrównoważone
rolnictwo. Mimo to trzeba dopilnować, by do tej transformacji faktycznie doszło.

4. Zalecamy, aby w celu promowania w Europie i na całym świecie rolnictwa,
które będzie bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu, opodatkować
wszystkie szkodliwe emisje, pestycydy, ekstremalne zużycie wody itp.,
odpowiednio do ich wpływu na środowisko. Nałożenie ceł na wszystkie towary
rolne przywożone do UE musi spowodować wyeliminowanie przewagi
konkurencyjnej państw trzecich, które nie spełniają tych samych norm co UE.
W celu promowania rolnictwa przyjaznego zwierzętom zalecamy
opodatkowanie emisji powodowanych przez transport zwierząt na duże
odległości.

Uważamy, że taki system sprzyjałby przejściu na rolnictwo przyjazne dla klimatu
i środowiska.

5. W związku z licznymi fałszywymi informacjami zalecamy promowanie
bardziej niezależnych, obiektywnych i wyważonych relacji medialnych. W tym
celu należy: 1) opracować unijną dyrektywę w sprawie minimalnych norm
niezależności mediów i 2) promować na szczeblu UE rozwój kompetencji
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medialnych każdego obywatela.

UE musi opracować dyrektywę zapewniającą niezależność mediów i wolność
słowa.

6. Zalecamy zaprzestanie dotowania masowej produkcji rolnej, jeżeli nie
przyczynia się ono do przejścia na rolnictwo przyjazne dla klimatu,
zrównoważone środowiskowo i ekologiczne. Zamiast tego zalecamy
przekierowanie dotacji na wspieranie zrównoważonej transformacji.

Zamiast dotować masową hodowlę rolną należy przekierować dotacje na
gospodarstwa, które rozpoczęły już transformację w kierunku spełnienia
nowych minimalnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt.

Poddziedzina 1.4 Prawo do prywatności

7. Zalecamy, aby podmioty przetwarzające dane osobowe musiały otrzymać
licencję unijną. Podmioty te powinny też podlegać co rok niezależnemu
audytowi zewnętrznemu w zakresie ochrony danych. Podmioty te należy karać
za naruszenia ochrony danych proporcjonalnie do ich rocznego obrotu
surowiej niż na mocy obecnego rozporządzenia.  Licencję należy cofnąć po
dwóch kolejnych naruszeniach albo natychmiast po jednym poważnym
naruszeniu.

Zalecamy to wszystko, ponieważ obecne przepisy (RODO) są niewystarczające.
Aby mieć pewność, że podmioty te nie naruszają zasady ochrony danych i prawo
do prywatności, należy usprawnić ich monitorowanie i system sankcji.

8. Zalecamy wzmocnienie kompetencji UE w zakresie: 1) edukacji o ochronie
danych; 2) zwiększania świadomości ochrony danych oraz 3) ochrony danych
osobowych małoletnich. Zalecamy wprowadzenie w RODO jaśniejszych i
surowszych przepisów dotyczących przetwarzania danych małoletnich, w tym
zasad udzielania zgody, weryfikacji wieku i kontroli sprawowanej przez
opiekunów prawnych. Zalecamy również wprowadzenie w RODO specjalnej
kategorii danych wrażliwych dotyczących małoletnich (np. rejestr karny,
informacje zdrowotne, nagość), aby chronić małoletnich przed wszelkimi
formami nadużyć i dyskryminacji.

Zalecenie to jest potrzebne, ponieważ małoletni są szczególnie narażeni na
naruszenia zasad ochrony danych i prywatności, a obecnie obywatele, zwłaszcza
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małoletni, nauczyciele i opiekunowie prawni, nie mają wystarczającej wiedzy o
ochronie danych. Muszą się oni nauczyć, jak korzystać z usług związanych z
danymi online i offline oraz jak chronić prawa dzieci do prywatności. Ponadto
opiekunowie prawni często mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dzieci
bez pełnej świadomości lub wiedzy, a dzieci mogą sfałszować zgodę rodziców.
Zalecenie to jest potrzebne również z tego powodu, że nie ma odpowiedniej
ogólnounijnej kampanii uświadamiającej kwestie ochrony danych, skierowanej
konkretnie do małoletnich, opiekunów prawnych i nauczycieli, mimo że
kampania taka byłaby bardzo ważna.

9. Zalecamy znormalizowanie polityki ochrony prywatności oraz
wprowadzenie zrozumiałych, zwięzłych i przyjaznych dla użytkownika
formularzy zgody, z których jasno wynika, jakie dane muszą, a jakie mogą
zostać przetworzone. Zalecamy, aby wycofanie zgody było łatwe, szybkie i
trwałe. Zalecamy, aby w przypadku braku zgody na opcjonalne przetwarzanie
danych podmiot nie mógł ograniczyć swoich usług ponad to, co jest konieczne.

Zalecamy to, ponieważ obecne przepisy UE nie są wystarczająco precyzyjne,
wycofanie zgody trwa długo, jest tymczasowe i złożone, a podmioty nie są
zainteresowane oferowaniem usług osobom, które domagają się ochrony
swoich danych.

Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności

Poddziedzina 2.1 Ochrona praworządności

10. Zalecamy zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu
warunkowości (2020/2092 z 16 grudnia 2020 r.), tak aby miało ono
zastosowanie do wszystkich naruszeń praworządności, a nie tylko do naruszeń
mających wpływ na budżet UE.

Rozporządzenie w sprawie warunkowości umożliwia zawieszenie funduszy UE
dla państw członkowskich naruszających zasady praworządności. W obecnej
postaci ma ono jednak zastosowanie wyłącznie do naruszeń, które mają lub
mogą mieć wpływ na budżet UE. Ponadto rozporządzenie w sprawie
warunkowości w obecnym brzmieniu stoi raczej na straży budżetu UE i jej
instytucji, a nie interesów obywateli zainteresowanych państw członkowskich.
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Dlatego zalecamy zmianę obecnego tekstu rozporządzenia, tak aby obejmowało
ono wszystkie naruszenia praworządności.

11. Zalecamy, by co roku po opublikowaniu przez Komisję rocznego
sprawozdania na temat praworządności (w ramach mechanizmu
monitorowania przestrzegania praworządności przez państwa członkowskie)
UE organizowała konferencję poświęconą praworządności. Państwa
członkowskie powinny mieć obowiązek wysyłania na konferencję delegacji
krajowych o składzie zróżnicowanym pod względem społecznym, zarówno
obywateli, jak i urzędników.

Konferencja ta sprzyjałaby dialogowi o praworządności między obywatelami UE,
a także dialogowi między obywatelami a ekspertami sporządzającymi roczne
sprawozdania na temat praworządności. Wierzymy, że w atmosferze
wzajemnego uznania i wymiany poglądów uczestnicy mogą powrócić do swoich
krajów bogatsi o nowe pomysły i wiedzę o najlepszych praktykach. Ponadto
konferencja przyczyniłaby się do lepszego poznania i zrozumienia zasady
praworządności oraz procesu opracowywania rocznego sprawozdania na temat
praworządności i przedstawionych w nim ustaleń. Przyciągnęłoby to również
uwagę mediów, a obywatelom umożliwiłoby dzielenie się doświadczeniami i
porównywanie ich z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu.

Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media
i dezinformacja

12. Zalecamy, aby UE bardziej rygorystycznie egzekwowała reguły konkurencji
w sektorze mediów w celu skutecznej ochrony pluralizmu mediów we
wszystkich państwach członkowskich. UE powinna zapobiegać powstawaniu
wielkich monopoli medialnych i upolitycznieniu procesu powoływania
członków zarządów mediów. Zalecamy również, aby przyszły unijny akt o
wolności mediów zawierał przepisy uniemożliwiające politykom posiadanie
udziałów w mediach i wywieranie silnego wpływu na przekazywane w nich
treści.

Zalecamy to, ponieważ egzekwowanie unijnych reguł konkurencji sprzyja
pluralizmowi mediów, dzięki czemu obywatele mają wybór. Komisja pracuje
obecnie nad aktem o wolności mediów mającym zapewnić integralność
unijnego rynku medialnego. W akcie tym należy zapisać również, że politycy nie
powinni być właścicielami mediów ani mieć na nie wpływu.
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Poddziedzina 2.3 Bezpieczeństwo

13. Zalecamy, aby instytucje UE odgrywały większą rolę i korzystały przy tym z
wszystkich dostępnych narzędzi, w tym z usług krajowych ośrodków
cyberbezpieczeństwa i Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
(ENISA), aby chronić osoby, organizacje i instytucje przed nowymi
zagrożeniami wynikającymi z naruszania cyberbezpieczeństwa i
wykorzystywania sztucznej inteligencji do celów przestępczych. Ponadto
zalecamy, aby wytyczne UE i jej agencji były prawidłowo wdrażane i
rozpowszechniane we wszystkich państwach członkowskich.

Zalecamy to, ponieważ obywatele czują się bezradni i nie są świadomi działań
podejmowanych przez Unię Europejską w walce z tymi zagrożeniami. Zalecamy
to, ponieważ zagrożenia te dają poważne powody do zaniepokojenia o
bezpieczeństwo narodowe i europejskie. Zalecamy to, ponieważ Europa
powinna być prawdziwym liderem innowacji w tej dziedzinie.

14. Zalecamy, aby w odniesieniu do państw trzecich Unia Europejska najpierw
umocniła wspólne wartości demokratyczne we własnych granicach. Zalecamy,
aby dopiero po osiągnięciu tego celu Unia Europejska dążyła – przez
dyplomację i dialog – do bycia ambasadorem naszego modelu
demokratycznego w krajach, które są gotowe i chętne do jego wdrożenia.

Zalecamy to, ponieważ zanim spojrzymy na zewnątrz, musimy spojrzeć do
wewnątrz, ponieważ Europa może i powinna wspierać państwa członkowskie
we wzmacnianiu demokracji, a także ponieważ dając przykład państwom
trzecim i wspierając ich wysiłki na rzecz demokracji, chronimy siebie samych.

Dziedzina 3: Reforma UE

Poddziedzina 3.1 Reforma instytucjonalna

15. Zalecamy zmianę nazw instytucji UE, aby jasno wskazywały na ich funkcje.
Na przykład Rada Unii Europejskiej mogłaby nosić nazwę Senat Unii
Europejskiej, a Komisja Europejska – Komisja Wykonawcza Unii Europejskiej.

Zalecamy to, ponieważ obecnie obywatelom trudno jest zrozumieć role i funkcje
każdej instytucji Unii Europejskiej. Ich nazwy nie odzwierciedlają ich funkcji. Nie
można oczekiwać, że obywatele będą w stanie rozróżnić Radę Unii Europejskiej,
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Radę Europejską i Radę Europy. Należy unikać powtarzania tych samych członów
nazw.

16. Zalecamy przyjęcie prawa wyborczego Parlamentu Europejskiego, w
którym ujednolicono by wymogi dotyczące wyborów (wiek uprawniający do
głosowania, termin wyborów, okręgi wyborcze, kandydaci, partie polityczne i
ich finansowanie). Obywatele europejscy powinni mieć prawo do głosowania
na różne partie na szczeblu Unii Europejskiej, w których skład wchodzą
kandydaci z różnych państw członkowskich. W dostatecznie długim okresie
przejściowym obywatele mogliby nadal głosować zarówno na partie krajowe,
jak i międzynarodowe.

Zalecamy to, ponieważ Unia Europejska musi budować poczucie jedności, które
można osiągnąć dzięki prawdziwie jednolitym wyborom do Parlamentu
Europejskiego. Takie wspólne wybory wiązałyby się z rozliczalnością posłów do
Parlamentu Europejskiego, a w kampanii wyborczej dominowałyby wspólne
tematy europejskie.

Poddziedzina 3.2 Proces decyzyjny

17. Zalecamy stworzenie platformy internetowej, na której obywatele będą
mogli znaleźć zweryfikowane informacje lub poprosić o takie informacje.
Platforma taka powinna być wyraźnie powiązana z instytucjami UE,
zorganizowana według tematów i łatwo dostępna (np. powiązana z infolinią
telefoniczną). Obywatele powinni móc zadawać ważne pytania ekspertom
(np. naukowcom, dziennikarzom) i uzyskiwać oparte na faktach odpowiedzi ze
wskazaniem źródła.

Swobodny dostęp do rzetelnych informacji stanowi wielką wartość dla naszego
społeczeństwa, ponieważ dzięki temu obywatele są dobrze poinformowani i
chronieni przed nieprawdziwymi informacjami i dezinformacją. Potrzebujemy
wiarygodnego i niezależnego źródła informacji, wolnego od wpływów
politycznych, gospodarczych i krajowych. Ponadto dzięki takiej platformie może
powstać most (tj. bezpośrednia więź) między obywatelami a UE.

18. Zalecamy, aby w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzać ogólnounijne
referendum w sprawach niezwykle ważnych dla wszystkich obywateli
europejskich. Referendum powinien inicjować Parlament Europejski i
powinno ono być prawnie wiążące.
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Obywatele UE powinni mieć bardziej bezpośredni wpływ na ważne decyzje w
sprawach ogólnounijnych. Referenda powinny jednak odbywać się jedynie w
wyjątkowych okolicznościach, ponieważ koszty ich regularnego
przeprowadzania byłyby zbyt wysokie. Zdajemy sobie sprawę, że zalecenie to
może wymagać zmiany traktatów i dostosowania konstytucji krajowych.

19. Zalecamy stworzenie wielofunkcyjnej platformy cyfrowej, na której
obywatele będą mogli głosować online w wyborach i ankietach. Obywatele
powinni mieć możliwość uzasadnienia swojego wyboru w głosowaniu nad
ważnymi kwestiami i wnioskami ustawodawczymi instytucji europejskich.
Taka platforma powinna być bezpieczna, rozpropagowana i powszechnie
dostępna dla każdego obywatela.

Celem tej platformy jest zwiększenie udziału obywateli w polityce europejskiej
oraz ułatwienie im dostępu do konsultacji i głosowania. Istniejące narzędzia i
procesy nie są wystarczająco rozpropagowane, dlatego potrzebujemy nowego
narzędzia, w którym te różne funkcje zostałyby zintegrowane. Większe
uczestnictwo prowadzi do lepszych decyzji, większego zaufania obywateli
europejskich i do ogólnej poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej.

20. Zalecamy analizę systemów głosowania w instytucjach UE i
skoncentrowanie się na kwestii jednomyślności. Głosy należy ważyć
sprawiedliwie, tak aby chronić interesy małych krajów.

Wymóg jednomyślności w głosowaniu stanowi poważne wyzwanie dla procesu
decyzyjnego w UE. Ze względu na dużą liczbę państw członkowskich bardzo
trudno jest osiągnąć porozumienie. Rozwiązanie kwestii jednomyślności może
wymagać zmian w traktatach.

Poddziedzina 3.3 Bliższa integracja

21. Zalecamy, aby UE czyniła inwestycje publiczne, które prowadzą do
tworzenia odpowiednich miejsc pracy oraz do poprawy i ujednolicenia jakości
życia w całej UE, między państwami członkowskimi oraz w państwach
członkowskich (tj. na szczeblu regionalnym). Trzeba zapewnić nadzór nad
realizacją inwestycji publicznych, ich przejrzystość i skuteczne informowanie o
nich obywateli, którzy powinni móc śledzić cały proces inwestycji. Inwestycje
w jakość życia obejmują edukację, zdrowie, mieszkalnictwo, infrastrukturę
fizyczną, opiekę nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością oraz
uwzględniają potrzeby każdego państwa członkowskiego. Dodatkowe



Panel 2 sesja 3 - 10

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

inwestycje powinny sprzyjać zapewnieniu stosownej równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić zdrowy styl życia.

Zalecamy to, ponieważ ujednolicenie poziomu życia we wszystkich państwach
członkowskich przyspieszy postęp gospodarczy w całej UE, co doprowadzi do
unifikacji UE. Jest to jeden z podstawowych wskaźników dalszej integracji UE.
Chociaż niektóre z tych mechanizmów już funkcjonują, uważamy, że nadal
istnieje pole do poprawy.

22. Zalecamy, aby dla wszystkich państw członkowskich ustanowić w oparciu
o zestaw wskaźników dotyczących gospodarki i jakości życia wspólną
podstawę zapewniającą wszystkim takie same możliwości i taką samą pozycję
wyjściową na drodze do osiągnięcia wspólnej struktury gospodarczej. Ważne
jest, aby instytucje, na podstawie zaleceń ekspertów, określiły jasny i
realistyczny harmonogram tworzenia takiej wspólnej podstawy. Z ekspertami
należy konsultować się też na temat tego, jak powinna wyglądać taka wspólna
struktura gospodarcza. Ważne jest również, aby eksperci pomagali w dalszych
pracach nad wskaźnikami określającymi wspólną podstawę.

Zalecamy to, ponieważ jeśli UE będzie sprawiedliwa, będziemy mieli bardziej
zjednoczoną Europę. Z kolei sprawiedliwość możemy osiągnąć tylko wówczas,
gdy stworzymy wszystkim w UE równe szanse i wspólną podstawę. Wspólną
strukturę gospodarczą można osiągnąć dopiero po ustanowieniu wspólnej
podstawy.

23. Zalecamy opodatkowanie dużych korporacji i ich dochodów oraz
wykorzystywanie zysków z tych podatków na inwestycje publiczne, inwestycje
w edukację i rozwój każdego kraju (badania i rozwój, stypendia – Erasmus itp.).
Trzeba też zlikwidować raje podatkowe w UE.

Zalecamy to, ponieważ pomoże to zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania
i tworzeniu rajów podatkowych oraz ułatwi przestrzeganie przepisów.

Dziedzina 4: Budowanie tożsamości europejskiej

Poddziedzina 4.1 Edukacja o demokracji

24. Zalecamy, aby edukacja o demokracji w Unii Europejskiej sprzyjała
poprawie stanu wiedzy i osiągnięciu co najmniej jej minimalnego poziomu we
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wszystkich państwach członkowskich. Edukacja o demokracji powinna
obejmować co najmniej procesy demokratyczne i ogólne informacje o UE i
znaleźć się w programach nauczania we wszystkich państwach członkowskich
UE. Ponadto należy ją wzbogacić szeregiem różnorodnych koncepcji, tak aby
nauczanie o procesie demokratycznym było interesujące i dostosowane do
wieku.

Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ dzięki
jego wdrożeniu życie w Unii Europejskiej będzie bardziej harmonijne i
demokratyczne. Za tym zaleceniem przemawia to, że młodzi ludzie uczyliby się
o procesach demokratycznych, nauka o demokracji mogłaby przyczynić się do
ograniczenia populizmu i dezinformacji w debacie publicznej oraz pomóc w
walce z dyskryminacją, a obywatele zdobywaliby wiedzę i angażowali się w
demokrację w wymiarze wykraczającym poza samo spełnienie obowiązku
głosowania w wyborach.

25. Zalecamy dalsze rozwijanie, usprawnianie i udostępnianie istniejących i
powstających technologii tłumaczeniowych, np. wykorzystujących sztuczną
inteligencję, w celu zmniejszenia barier językowych oraz wzmocnienia
wspólnej tożsamości i demokracji w Unii Europejskiej.

Zalecenie to, podobnie jak uzasadniające je powody, jest ważne, ponieważ jego
wdrożenie pomoże zbudować wspólną europejską tożsamość dzięki
usprawnieniu komunikacji między obywatelami wszystkich państw
członkowskich.

26. Zalecamy, aby obywatelom dano łatwy dostęp do zrozumiałych,
możliwych do zweryfikowania informacji w aplikacji na urządzenia mobilne,
co zwiększy przejrzystość, poprawi debatę publiczną i umocni demokrację. W
aplikacji tej można by rozpowszechniać np. informacje o przepisach,
dyskusjach toczących się w UE, zmianach w traktatach itp.

Zalecenie to oraz powody, dla których je przedstawiamy, są ważne, ponieważ
jeśli zostanie wykonane, ułatwi komunikację w postaci bardziej świadomych
dyskusji między obywatelami poszczególnych państw członkowskich za
pośrednictwem aplikacji, która może pełnić wiele różnych funkcji. Aplikacja
powinna być zaprojektowana tak, aby korzystali z niej wszyscy, a także by
pobudzała zainteresowanie oraz zwiększała dostępność i atrakcyjność
informacji technicznych. Powinna być dodatkowym źródłem informacji
oficjalnie zweryfikowanych bezpośrednio przez UE, by zwiększać zaufanie i
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przejrzystość debaty publicznej oraz pomóc tworzyć wspólną tożsamość
europejską.

Poddziedzina 4.2 Europejskie wartości i tożsamość

27. Zalecamy, aby UE utworzyła specjalny fundusz służący do wspierania
krótko- i długotrwałych kontaktów online i offline między obywatelami UE
(programy wymiany, panele, spotkania), co będzie umacniać tożsamość
europejską. Skład uczestników powinien być reprezentatywny dla
społeczeństwa UE i obejmować grupy docelowe wskazane na podstawie
różnych kryteriów: demograficznych, społeczno-gospodarczych i
zawodowych. Należy jasno określić cele funduszu, aby sprzyjać powstawaniu
tożsamości europejskiej, a sam fundusz należy regularnie oceniać.

Zalecamy to, ponieważ takie kontakty pozwalają obywatelom dzielić się
pomysłami, a dłuższe wymiany umożliwiają im zrozumienie różnych kultur i
wymianę doświadczeń, w tym praktyk zawodowych. Potrzebny jest fundusz UE,
by każdy mógł uczestniczyć w kontaktach, również ci, którzy na ogół nie biorą
udziału.

28. Zalecamy, aby UE szybko zaczęła inwestować w przeciwdziałanie
dezinformacji, wspierając istniejące organizacje i inicjatywy, np. kodeks
postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji i Europejskie
Obserwatorium Mediów Cyfrowych, oraz podobne inicjatywy w państwach
członkowskich. Przeciwdziałanie może obejmować weryfikację faktów,
podnoszenie świadomości na temat dezinformacji, dostarczanie łatwo
dostępnych danych statystycznych, odpowiednie karanie – zgodnie z
przepisami – osób rozpowszechniających dezinformację oraz zwalczanie
źródeł dezinformacji.

Zalecenie to jest ważne, ponieważ informacje wprowadzające w błąd i
dezinformacja, pochodzące z UE i spoza niej, powodują konflikty między
obywatelami UE, polaryzują społeczeństwo, zagrażają demokracji i szkodzą
gospodarce. Złożoność tematu wymaga znacznych zasobów ludzkich i
finansowych.

29. Zalecamy, aby: 1) zwiększyć częstotliwość kontaktów online i offline
między UE a jej obywatelami (bezpośrednie pytanie obywateli o sprawy UE
oraz stworzenie przyjaznej dla użytkownika platformy pozwalającej każdemu



Panel 2 sesja 3 - 13

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

obywatelowi na interakcję z instytucjami i urzędnikami UE); 2) opracować
kartę, kodeks postępowania lub wytyczne dla urzędników UE, które pozwolą
obywatelom na udział w kształtowaniu polityki UE, wyrażanie opinii i
uzyskiwanie informacji zwrotnych. Powinny istnieć różne sposoby interakcji,
aby każdy obywatel mógł w nich uczestniczyć.

Zalecamy to, ponieważ z instytucjami UE można się skontaktować na różne
sposoby (platformy internetowe, organy przedstawicielskie), ale sposoby te są
mało znane, nieskuteczne i nieprzejrzyste. W różnych krajach istnieją ogromne
różnice w dostępności. Częstsze i lepsze interakcje dadzą obywatelom UE
poczucie podmiotowości.

30. Zalecamy, aby europejska tożsamość i europejskie wartości
(praworządność, demokracja i solidarność) znalazły szczególne miejsce w
procesie integracji migrantów. Może to obejmować tworzenie – lub
wspieranie już istniejących (lokalnych) – programów zachęcających do
kontaktów społecznych między migrantami a obywatelami UE albo włączanie
przedsiębiorstw w programy wspierające integrację migrantów. Jednocześnie
należy zainicjować podobne programy zwiększania świadomości obywateli UE
na tematy związane z migracją.

Zalecenie to jest ważne, ponieważ programy interakcji społecznych mogą
wspierać migrantów w ich nowym życiu i pokazywać niemigrantom, jak wygląda
codzienne życie migrantów. Jeżeli migranci mieszkają w gettach, nie mogą
zintegrować się ze społeczeństwem kraju i UE. Potrzebna jest wspólna polityka,
ponieważ po wjeździe na terytorium UE migranci mogą udać się do każdego
kraju UE. Należy wspierać inicjatywy lokalne, ponieważ samorządy będą
wykorzystywać fundusze efektywniej niż na szczeblu krajowym.

Poddziedzina 4.3 Informowanie o UE

31. Zalecamy, aby UE przekazywała obywatelom europejskim więcej
informacji i wiadomości. Powinna wykorzystywać wszelkie niezbędne środki,
a jednocześnie szanować wolność i niezależność mediów. Powinna dawać
mediom zasoby, a także obszerne i wiarygodne informacje o działaniach i
polityce UE. UE powinna zagwarantować jednolite przekazywanie informacji
we wszystkich państwach członkowskich przez media krajowe i europejskie
oraz dopilnować, by państwa członkowskie zachęcały nadawców publicznych
i publiczne agencje informacyjne do relacjonowania spraw europejskich.
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Zalecamy to, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia i z danych
Eurobarometru, że większość obywateli europejskich szuka informacji w
mediach tradycyjnych (prasa, radio i telewizja), a kanały te oferują obecnie
bardzo niewiele informacji o UE. Media, zwłaszcza publiczne, powinny
wypełniać funkcje publiczne, a relacjonowanie spraw UE, które mają wpływ na
mieszkańców Europy, ma zasadnicze znaczenie i jest niezbędne do wypełniania
tych funkcji. Zalecamy, aby informacje o UE w poszczególnych państwach
członkowskich były takie same, co wspierałoby integrację i pozwoliło uniknąć
odmiennego informowania o danych sprawach w poszczególnych krajach.
Bardziej wykonalne i tańsze byłoby skorzystanie z już istniejących kanałów
medialnych niż tworzenie nowego kanału, a przyniosłoby ten sam rezultat. Już
istniejące kanały mają też tę zaletę, że są już znane obywatelom. Żaden
obywatel nie powinien musieć wybierać spośród różnych kanałów, by mieć
dostęp do różnych treści (krajowych lub europejskich).

32. Zalecamy UE, aby tworzyła i reklamowała wielojęzyczne fora internetowe
i spotkania offline, na których obywatele mogliby rozmawiać z
przedstawicielami UE na każdy temat, niezależnie od zasięgu geograficznego
danej sprawy. Na tych forach internetowych i spotkaniach offline odpowiedzi
na pytania powinny być udzielane w określonym, krótkim terminie. Wszystkie
informacje o tych forach i spotkaniach powinny być scentralizowane na
zintegrowanej oficjalnej stronie internetowej z różnymi funkcjami: lista
najczęściej zadawanych pytań, możliwość dzielenia się z innymi obywatelami
pomysłami, propozycjami lub obawami, mechanizm wskazywania pomysłów
najbardziej popieranych. Dostęp do tej strony internetowej powinien być
łatwy, nie należy używać na niej języka biurokratycznego.

Zalecamy to, by stworzyć bezpośredni kanał komunikacji między obywatelami
europejskimi a przedstawicielami Unii, pozwalający rozmawiać i współdziałać,
dający obywatelom łatwy dostęp do informacji o UE i przybliżający im istniejące
informacje. Dzięki temu UE będzie przejrzystsza i bardziej otwarta, a obywatele
będą mogli dzielić się problemami i przemyśleniami, dostawać odpowiedzi i
rozwiązania polityczne oraz angażować się i wymieniać poglądy i doświadczenia
z innymi obywatelami.

33. Zalecamy instytucjom i przedstawicielom UE, aby używali bardziej
dostępnego języka i unikali terminów biurokratycznych w komunikacji, bez
szkody dla jakości informacji i przekazywanej wiedzy fachowej. UE powinna
również dostosowywać informacje dostarczane obywatelom do różnych



Panel 2 sesja 3 - 15

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

kanałów komunikacji i różnych profili odbiorców (np. gazety, telewizja, media
społecznościowe). UE powinna dołożyć szczególnych starań, aby dostosować
komunikację do mediów cyfrowych i w ten sposób lepiej docierać do ludzi
młodych.

Zalecamy to, ponieważ dzięki zrozumiałym informacjom UE dotrze do większej
liczby obywateli, nie tylko tych, którzy już się angażują. Dzięki specjalnym
nowym i nowoczesnym narzędziom skierowanym do konkretnych odbiorców
obywatele będą lepiej rozumieć działania i politykę UE; dotyczy to zwłaszcza
młodzieży, która nie czuje się bliska UE ani przywiązana do niej.

Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli

Poddziedzina 5.1 Udział obywateli

34. Zalecamy włączenie niezależnych obserwatorów obywatelskich do
wszystkich procesów decyzyjnych UE. Powinno istnieć forum lub stały organ
składający się z przedstawicieli definiujących się jako obywatele UE,
upowszechniający istotne i ważne informacje wśród wszystkich obywateli UE.
Współpracowaliby oni z pozostałymi obywatelami europejskimi w kontaktach
dwukierunkowych (zarówno odgórnych, jak i oddolnych), co pozwoliłoby dalej
rozwijać dialog między obywatelami a instytucjami UE.

Jest oczywiste, że obywatele zasługują, by dostawać na bieżąco informacje na
wszelkie tematy; trzeba też zadbać, by politycy nie mogli ukrywać przed
obywatelami spraw, których woleliby im nie ujawniać. Pozwoliłoby to zasypać
przepaść między obywatelami a wybieranymi przedstawicielami przez
stworzenie nowych kanałów komunikacji bazującej na zaufaniu.

35. Zalecamy, by UE wznowiła dyskusję o konstytucji dla Europy, mając na celu
stworzenie konstytucji na podstawie wkładu obywateli UE. Obywatele
powinni móc głosować w sprawie wprowadzenia takiej konstytucji.  Aby
uniknąć konfliktów z państwami członkowskimi, należy priorytetowo
potraktować włączenie do tej konstytucji praw człowieka i wartości
demokratycznych. Przy jej tworzeniu należy uwzględnić wcześniejsze starania,
które nigdy się nie zmaterializowały w formie konstytucji.

Konstytucja taka przyciągnęłaby młodych ludzi do polityki na szczeblu UE i
przeciwdziałałaby rosnącemu w siłę nacjonalizmowi. Dałaby wspólną definicję
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demokracji w Europie i zapewniła jej jednakową realizację we wszystkich
państwach członkowskich. UE ma wspólne wartości dotyczące demokracji i
praw człowieka. Obywatele mogliby włączyć się w proces decyzyjny i bardziej
identyfikować się z UE, gdyby uczestniczyli w jej kształtowaniu.

36. Zalecamy, aby politycy wykazywali się większą odpowiedzialnością,
reprezentując obywateli, którzy ich wybrali. Zwłaszcza młodzi ludzie są
szczególnie wyobcowani z polityki, a kiedy są w nią włączani, nie są traktowani
poważnie. Wyobcowanie to jest jednak powszechne, a ludzie w każdym wieku
powinni być angażowani bardziej niż obecnie.

Należy odświeżyć definicję demokracji. Musimy sobie przypomnieć, czym
naprawdę jest demokracja. Demokracja to reprezentowanie ludzi (obywateli
UE). Ponieważ młodzi ludzie są zmęczeni i rozczarowani politykami, których
postrzegają jako elity niepodzielające ich poglądów. Dlatego ludzie powinni być
włączani bardziej niż dotychczas, nowatorskimi i angażującymi metodami.
System edukacji, a także media społecznościowe i wszelkie inne formy mediów
mogłyby pełnić tę rolę w całym cyklu życia i we wszystkich językach.

Poddziedzina 5.2 Udział obywateli

37. Zalecamy, aby Unię przybliżano obywatelom bardziej asertywnie, co
oznacza zaangażowanie państw członkowskich we wspieranie udziału
obywateli w UE. UE powinna wspierać wykorzystanie mechanizmów
uczestnictwa obywateli, opracowując kampanie marketingowe i promocyjne.
Władze krajowe i lokalne powinny być zobowiązane do udziału w tym
procesie. UE powinna gwarantować skuteczność platform demokracji
uczestniczącej.

Zalecamy to, ponieważ dotychczasowa platforma musi być silniejsza i skuteczna:
UE musi dostawać więcej informacji zwrotnych od obywateli, a obywatele –
więcej informacji zwrotnych od UE. W UE nie ma wystarczającej debaty, ani
między obywatelami, ani między rządami.  Obywatele nie składają petycji,
ponieważ albo nie wiedzą, że mają taką możliwość, albo nie wierzą w ich
skuteczność.

38. Zalecamy, by UE stworzyła i wdrożyła programy szkolne przybliżające
uczniom istniejące mechanizmy uczestnictwa w UE. Programy te należy
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włączyć do zajęć dotyczących obywatelstwa i etyki europejskiej, a ich treść
powinna być dostosowana do wieku uczniów. Należy również opracować
programy dla dorosłych. Obywatele powinni mieć dostęp do programów
uczenia się przez całe życie, poszerzających wiedzę o możliwościach udziału w
życiu UE.

Zalecamy to, ponieważ jest to ważne dla przyszłości naszych dzieci. Obywatele
chcą wiedzieć, jak mogą wyrażać swoje opinie. Powinni znać konkretne
mechanizmy i wiedzieć, jak z nich korzystać, by ich głos był słyszany w UE. Jest
to ważne dla równego włączenia wszystkich obywateli europejskich. Jako
obywatele europejscy musimy wiedzieć, jak korzystać z naszych praw. Ponieważ
jesteśmy obywatelami europejskimi, mamy prawo do tej wiedzy.

Poddziedzina 5.3 Udział obywateli

39. Zalecamy, aby Unia Europejska organizowała zgromadzenia obywateli.
Zdecydowanie zalecamy, aby wprowadzono je w prawnie wiążących i
obowiązkowo wykonywanych przepisach ustawowych lub wykonawczych.
Zgromadzenia obywatelskie powinny odbywać się co 12 do 18 miesięcy. Udział
w nich nie powinien być obowiązkowy, ale powinno się do niego zachęcać, a
liczba mandatów powinna być ograniczona. Uczestnicy muszą być wybierani
losowo, zgodnie z kryteriami reprezentatywności; jako członkowie
zgromadzenia nie mogą reprezentować żadnej organizacji ani być powołani ze
względu na wykonywany zawód. W razie potrzeby członkowie zgromadzenia
otrzymają wsparcie ekspertów, by mieli wystarczające informacje do
przeprowadzenia debaty. Decyzje będą podejmować obywatele. UE musi
zapewnić zobowiązanie polityków do realizacji decyzji zgromadzeń
obywatelskich. Instytucje UE muszą być rozliczane, jeśli zignorują lub odrzucą
propozycje obywateli, i muszą przedstawić powody takiej decyzji.

Zalecamy stworzenie zgromadzeń obywatelskich, ponieważ chcemy, by
obywatele czuli się bliżej instytucji UE i by mieli – na równi z politykami –
bezpośredni wkład w podejmowanie decyzji, co zwiększy poczucie
przynależności i bezpośrednią skuteczność. Chcemy też, aby partie polityczne
rozliczały się przed obywatelami, w tym ze swoich programów wyborczych.
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Załącznik: INNE ZALECENIA, ROZWAŻANE PRZEZ PANEL, ALE NIEPRZYJĘTE

Dziedzina 1 Poszanowanie praw i niedyskryminacja

Poddziedzina 1.1 Niedyskryminacja / Poddziedzina 1.2 Równość płci

Zalecamy, aby UE aktywnie włączała mniejszości w kształtowanie polityki
dotyczącej kluczowych aspektów instytucji państwowych (np. policji i
organizacji pozarządowych). Zalecamy, aby UE powołała radę doradczą
wybieraną bezpośrednio przez mniejszości. W skład rady powinni wchodzić
głównie przedstawiciele mniejszości, a także organizacje pozarządowe.
Powinna odgrywać rolę kształcącą, prowadząc szkolenia mające uwrażliwić
urzędników służby cywilnej na potrzeby mniejszości. Organ ten powinien mieć
prawo weta w sprawach mniejszości.
Zalecamy to, ponieważ głos mniejszości nie jest wystarczająco słyszalny.
Powinny one wypowiadać się we własnym imieniu, na zasadzie
samostanowienia i na profesjonalnym poziomie, dlatego łączymy udział
reprezentantów wybieranych w głosowaniu z udziałem specjalistów.

Dziedzina 2: Ochrona demokracji i praworządności

Poddziedzina 2.2 Ochrona i wzmacnianie demokracji / Poddziedzina 2.4 Media
i dezinformacja

Zalecamy utworzenie agencji ds. monitorowania mediów audiowizualnych,
drukowanych i cyfrowych na szczeblu europejskim. Agencja ta powinna
sprawdzać, czy media krajowe tworzą treści bezstronnie i obiektywnie. Aby
zapobiegać dezinformacji, agencja powinna opracować system punktowej
oceny wiarygodności mediów krajowych. Ten system punktacji powinien być
łatwy do zrozumienia dla obywateli.

Zalecamy to, ponieważ potrzebujemy oceny mediów i ich wiarygodności, a także
różnorodności mediów w krajach UE. Agencja UE byłaby najobiektywniejsza w
takich działaniach. Ponadto system punktacji umożliwiłby obywatelom
świadomy wybór i zachęciłby media do przekazywania wiarygodnych
wiadomości. Jeżeli system punktacji okaże się niewystarczający do zapewnienia
wiarygodności mediów, agencja powinna również uzyskać uprawnienia do
nakładania sankcji.
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Dziedzina 5: Zwiększenie udziału obywateli

Poddziedzina 5.1 Udział obywateli

Zalecamy utworzenie organu przedstawicielskiego obywateli, który
prowadziłby merytoryczne dyskusje i przedstawiał informacje potrzebne do
podjęcia decyzji, zawsze gdy na szczeblu UE miałaby zapaść decyzja o dużym
znaczeniu dla obywateli europejskich (zgodnie z decyzją obywateli,
ewentualnie w drodze ankiety). Powinna to być zróżnicowana grupa około 100
obywateli ze wszystkich krajów UE, a każdy kraj powinien mieć taką samą
reprezentację. Powinien to być organ rotacyjny, a jej członkowie powinni być
okresowo wymieniani.

Ponieważ trzeba unikać problemów takich jak korupcja, które mogą pojawić się
w stałym organie przedstawicielskim, oraz ponieważ w takim organie każdy kraj
powinien być reprezentowany po równo, aby uniknąć niesprawiedliwych
uprawnień decyzyjnych. Ponieważ takie działanie pozwoliłoby uniknąć
problemów związanych ze stałym odbywaniem zgromadzeń lub
wykorzystywaniem technologii zdalnych.


