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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

Sprawozdanie – panel 1 sesja 2 

 

Europejski panel obywatelski 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 

społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja 

cyfrowa” 

Sesja 2: 5–7 listopada 2021 r. (sesja internetowa) 

Europejskie panele obywatelskie organizowane są przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję 

Europejską w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Niniejszy dokument1 został przygotowany przez grupę ds. organizacji obrad, w skład której wchodzą 

Missions Publiques, Teknologirådet, Deliberativa, ifok i Kantar, odpowiedzialną za metodologię 

i realizację prac paneli. Sesja 2 panelu 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” prowadzona była przez 

ifok, przy wsparciu Missions Publiques. 

 

Spis treści 

1. Omówienie sesji 2 

2. Kontekst sesji 2 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

3. Uwagi ekspertów i weryfikacja informacji 

4. Główne wyniki sesji: kwestie problematyczne i kierunki działania 

 

 Załącznik I: W jaki sposób wypracowano kierunki działania? 

 Załącznik II: Wyszczególnienie kwestii problematycznych, kierunków działania i uzasadnień 

 Załącznik III: Informacje zwrotne z sesji plenarnej Konferencji 

 

  

                                                
1 Zastrzeżenie prawne: wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego sprawozdania ponoszą 
autorzy; nie odzwierciedla ono poglądów instytucji UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
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1. Omówienie sesji 2 

W dniach 5–7 listopada 2021 r. ok. 200 losowo wybranych obywateli europejskich, pochodzących 

z różnych środowisk i reprezentujących wszystkie państwa UE spotkało się po raz drugi, tym razem 

w formacie wirtualnym, by omówić tematy: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” w ramach kontynuacji 

dyskusji przeprowadzonych na sesji 1. Podczas sesji 1 obywatele zgłosili ok. 75 tematów związanych 

z nadrzędnym tematem swojego panelu. Pogrupowano je w 5 wątków roboczych obejmujących liczne 

podwątki [zob. sprawozdanie z sesji 1]. Tematy te posłużyły za podstawę prac prowadzonych przez 

obywateli podczas sesji 2. 

 

 Wątek 1: Praca w Europie 

 Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości 

 Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 

 Wątek 4: Uczenie się w Europie 

 Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa. 

 

 

Podczas sesji 2 uczestnicy sformułowali – w każdym z pięciu wątków wskazanych podczas sesji 1 – 

kierunki działania, które mają pomóc w opracowaniu konkretnych zaleceń (na sesji 3). 

 

Korzystając ze wsparcia i uwag ekspertów, a także opierając się na własnej wiedzy i własnych 

doświadczeniach i na dyskusjach przeprowadzonych podczas sesji 2, uczestnicy rozpoczęli prace od 

zidentyfikowania i omówienia kwestii problematycznych związanych z przydzielonymi im tematami. 

Kwestie problematyczne zdefiniowano jako problemy wymagające rozwiązania lub sytuacje 

wymagające zmiany (przykładowa kwestia problematyczna zgłoszona przez panel 1 podczas sesji 2: 

„Brak dostępu (obywateli) do danych, które sami udostępniają i brak kontroli nad nimi (ze strony 

obywateli)”). 

 

Następnie obywatele odnieśli się do kwestii problematycznych poprzez opracowanie kierunków 

działania. Określenie kierunków działania stanowi pierwszy krok na drodze do sformułowania zaleceń, 

co będzie celem sesji 3 (przykładowy kierunek działania wg panelu 1: „Utworzenie organu UE, który 

będzie łatwo dostępny dla obywateli i który będzie czuwać nad przejrzystością i zapewniać wspólne 

normy stosowane przez wszystkie państwa UE”). 

 

Obywatele zostali też poproszeni o sformułowanie uzasadnień dotyczących kierunków działania 

w celu wyjaśnienia, dlaczego sądzą, że zaproponowane kierunki działania mogą pomóc we właściwym 

zajęciu się danymi kwestiami problematycznymi (przykładowe uzasadnienie wg panelu 1: „Będzie 

stanowić punkt odniesienia dla obywateli i umożliwi większą kontrolę obywateli nad danymi”). 

  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
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Dyskusje i pracę zespołową przeprowadzono w trzech formatach: 

 W podgrupach: każda z piętnastu podgrup liczyła od dwunastu do czternastu obywateli. 

W każdej podgrupie używano od czterech do pięciu języków, przy czym każdy obywatel mógł 

wypowiadać się w języku ojczystym lub w takim, w którym czuł się swobodnie. Pracę każdej 

podgrupy wspomagał przydzielony do niej profesjonalny facylitator z konsorcjum 

zewnętrznych usługodawców. 

 W ramach spotkań plenarnych dotyczących poszczególnych wątków: w takich spotkaniach 

uczestniczyły trzy podgrupy pracujące w ramach tego samego wątku. Pięć spotkań plenarnych 

dotyczących poszczególnych wątków podlegało moderacji profesjonalnych facylitatorów. 

 W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich obywateli. Sesje plenarne były prowadzone 

przez dwóch głównych moderatorów z konsorcjum. 

 

Nagrania wideo z sesji plenarnych: 

 Sesja plenarna z dnia 5 listopada 2021 r., w tym przemówienie powitalne, przedstawienie 

programu prac i sprawozdanie „ambasadorów” z sesji plenarnej Konferencji. 

 

2. Kontekst sesji 2 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy. Organizowane są cztery takie panele, które mają umożliwić obywatelom wspólne 

zastanowienie się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej. 

 4 panele liczą po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 państw 

członkowskich. 

 Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego (obywatelstwo 

oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia. 

 W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna 

z każdego państwa członkowskiego. 

 Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). Utworzono 

specjalne powiązania pomiędzy tą grupą a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

Każdy panel spotyka się trzy razy w okresie od września 2021 r. do stycznia 2022 r. Sesja 1 odbyła się 

w Strasburgu w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sesję 2 przeprowadzono w formacie wirtualnym. 

Obywatele, moderatorzy, facylitatorzy i eksperci korzystali z narzędzia internetowego Interactio 

umożliwiającego wielojęzyczne spotkania z tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. 

Sesja 1 była sesją wprowadzającą służącą nakreśleniu wizji, ustaleniu programu prac i uporządkowaniu 

pod względem ważności kwestii, na których obywatele chcą się skupić, natomiast sesja 2 miała na celu 

przeprowadzenie dokładniejszej analizy i określenie kierunków działania. Podczas plenarnego 

rozpoczęcia sesji 2 zwrócono się do odpowiednich 20 przedstawicieli reprezentujących panel na sesji 

plenarnej Konferencji o zabranie głosu i o zreferowanie informacji zwrotnych z pierwszej sesji 

plenarnej Konferencji, w której wzięli oni udział w dniach 22–23 października 2021 r. (więcej informacji 

na temat sesji plenarnej Konferencji znajduje się w załączniku III). Po tych wystąpieniach odbyła się 

sesja pytań i odpowiedzi. 

3. Uwagi ekspertów i weryfikacja informacji 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd
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Wspólny sekretariat Konferencji zaprosił 31 ekspertów do udziału w sesji 2 panelu 1, aby zapewnić 

wkład do dyskusji i pracy zespołowej. 

Eksperci zostali przydzieleni do poszczególnych wątków prac stosownie do obszaru swojej wiedzy 

specjalistycznej. Poproszono ich o krótkie omówienie poszczególnych tematów w ramach danego 

podwątku oraz przedstawienie wyzwań związanych z tymi tematami i różnych istniejących w danej 

dziedzinie stanowisk i propozycji rozwiązań. Obywatele mieli możliwość bezpośrednio zwrócić się 

o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, odnosząc się do uwag ekspertów. 

Kilkoro ekspertów zgodziło się też odpowiedzieć na pytania zgłoszone przez obywateli w podgrupach. 

Pytania te zostały przekazane ekspertom telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a uzyskane 

odpowiedzi zostały następnie przekazane podgrupom. Dostępni byli ponadto weryfikatorzy 

informacji, którzy wyjaśniali zasadnicze kwestie, tak by dyskusje mogły opierać się na faktach. 

Eksperci wątku 1 – Praca w Europie 

Podwątek – Rynek pracy 

 Boguslavas Gruževskis: profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Ekspert w dziedzinie 

zatrudnienia, polityki rynku pracy, wykluczenia społecznego i jakości życia. 

 Ágota Scharle: współzałożycielka Budapest Institute for Policy Analysis; partner i starszy 

analityk w tym instytucie. 

 Valentina Guerra: pracowniczka merytoryczna Europejskiej Sieci ds. Polityki Społecznej 

(European Social Network). 

Podwątek – Młodzież i zatrudnienie 

 Michał Polakowski: wykładowca w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

Podwątek – Cyfryzacja w miejscu pracy 

 Mario Mariniello: członek think thanku Breugel; kierownik projektu „Przyszłość pracy 

i inkluzywny wzrost gospodarczy”. 

Eksperci wątku 2 – Gospodarka dla przyszłości 

Podwątek – Innowacje i konkurencyjność europejska 

 Daniel Gros: członek zarządu i członek honorowy Centrum Studiów nad Polityką Europejską 

(Centre for European Policy Studies). 

Podwątek – Zrównoważona gospodarka 

 Patrick Ten Brink: dyrektor ds. polityki UE w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska 

(European Environmental Bureau). 

Podwątek – Infrastruktura cyfrowa 

 Gianluca Sgueo: doradca we włoskim Ministerstwie Innowacji Technologicznych 

i Transformacji Cyfrowej, analityk współpracujący z Brussels School of Governance. 

Podwątek – Opodatkowanie 

 Chiara Putaturo: doradczyni ds. UE w dziedzinie nierówności i polityki podatkowej, biuro 

Oxfam w UE. 

 Willem Pieter de Groen: starszy analityk think thanku CEPS, szef działu ds. rynków i instytucji 

finansowych w CEPS. 

Podwątek – Rolnictwo 

http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
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 Yves Madre: ekspert w dziedzinie rolnictwa i ekonomii w Farm Europe. 

Eksperci wątku 3 – Sprawiedliwe społeczeństwo 

Podwątek – Równe prawa 

 Linda Senden: Profesor Uniwersytetu w Utrechcie, współdyrektor programu badawczego 

„Wspólne stanowienie prawa i egzekwowanie przepisów w Europie” realizowanego przez 

Wydział Prawa i Centre for Regulation and Enforcement in Europe. 

 Mark Bell: profesor Trinity College Dublin i członek zarządu Irlandzkiego Centrum Prawa 

Europejskiego (Irish Centre for European Law). 

Podwątek – Sprawiedliwość 

 Ingrid Robeyns: wykładowczyni w dziedzinie etyki instytucji, Katedra Etyki Uniwersytetu 

w Utrechcie. 

 Mikael Leyi: sekretarz generalny fundacji SOLIDAR & SOLIDAR. 

Podwątek – Zabezpieczenie społeczne 

 Elizabeth Gosme: dyrektor COFACE (Confederation of Family Organisations in the European 

Union). 

 Dorota Szelewa: wykładowczyni w dziedzinie sprawiedliwości społecznej i polityki społecznej 

w University College Dublin. 

Podwątek – Dostęp do sportu 

 Eva Jacomet: kierownik projektu w Sport et Citoyenneté. 

Eksperci wątku 4 – Uczenie się w Europie 

Podwątek – Tożsamość europejska 

 Mafalda Dâmaso: wykładowczyni na Wydziale Kultury, Mediów i Sektora Kreatywnego, 

King’s College London. 

 Susanne Zels: współtwórczyni i szefowa inicjatywy Values Unite. 

Podwątek – Wymiana kulturalna 

 Stefano Dominioni: dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych w Radzie Europy. 

 Jimmy Jamar: sekretarz generalny organizacji Europa Nostra w Brukseli. 

Podwątek – Harmonizacja edukacji 

 Amélia Veiga: wykładowczyni na Wydziale Psychologii i Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 

w Porto oraz badaczka w Centrum Badań i Działań Edukacyjnych (Centre for Research and 

Intervention in Education – CIIE) i w Centrum Badań nad Politykami Szkolnictwa Wyższego 

(Centre for Research in Higher Education Policies – CIPES). 

 Andrea Lapegna: koordynator ds. komunikacji i kampanii w Lifelong Learning Platform. 

Podwątek – Edukacja cyfrowa 

 Altheo Valentini: prezes zarządu europejskiego stowarzyszenia centrów kompetencji 

cyfrowych „All Digital”. 

Podwątek – Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji 

 Giuseppina Tucci: prezes Lifelong Learning Platform i sekretarz generalna Biura 

Organizacyjnego Europejskich Związków Uczniowskich (Organizing Bureau of European 

School Student Unions – OBESSU). 

Podwątek – Edukacja ekologiczna 

https://www.farm-europe.eu/who-are-we/
https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.tcd.ie/research/profiles/?profile=bellm1
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://coface-eu.org/connect/%23Secretariat
https://dorotaszelewa.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.mafalda-damaso.com/
https://valuesunite.eu/about/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/contact
https://www.europanostra.org/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
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 Maximilian Eisenbart: kierownik projektu SPARK – młodzieżowej inicjatywy na rzecz edukacji 

ekologicznej; odbywający studia w zakresie globalnej odpowiedzialności i przywództwa. 

Eksperci wątku 5 – Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

Podwątek – Demokratyzacja cyfryzacji 

 Elisa Lironi: kierownik wyższego szczebla ds. demokracji europejskiej w European Citizenship 

Action Service. 

Podwątek – Zdrowa cyfryzacja 

 Georgi Apostołow: koordynator bułgarskiego Centrum na rzecz Bezpieczniejszego Internetu 

(Safer Internet Center). 

Podwątek – Cyberbezpieczeństwo 

 Vasiliki Artinopoulou: profesor kryminologii na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Nauk 

Społecznych i Politycznych Panteion w Atenach, dziekan wydziału. 

Podwątek – Ochrona danych 

 Bart Preneel: szef grupy badawczej ds. bezpieczeństwa komputerowego i kryptografii 

przemysłowej Katholieke Universiteit Leuven. 

 

 

https://sparkthemovement.nl/
https://ecas.org/staff-item/elisa-lironi/
http://globalkidsonline.net/georgi-apostolov/
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/people/bart-preneel/
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4. Główne wyniki sesji: kwestie problematyczne i kierunki działania 

Sesja 2 panelu 1 zakończyła się opracowaniem przez uczestników następujących kwestii 

problematycznych i kierunków działania2: 

Praca w Europie 

Rynek pracy 

Kwestia problematyczna 1: Równa jakość życia (w poszczególnych krajach / na obszarach wiejskich 

i miejskich). 

 Kierunek działania 1: Proaktywna polityka gospodarcza UE mająca na celu lepsze radzenie 

sobie z globalizacją. 

 Kierunek działania 2: Należy przyjąć „Magna Carta” regulującą wszystkie główne zagadnienia 

w obszarze pracy. 

 Kierunek działania 3: Problemem jest wdrażanie przepisów UE na szczeblu krajowym. 

Kwestia problematyczna 2: Harmonizacja a liberalizacja. 

 Kierunek działania 1: Konieczna jest harmonizacja praw pracowniczych i warunków pracy. 

 Kierunek działania 2: Nie należy zbytnio ograniczać swobody przedsiębiorczości. 

 Kierunek działania 3: UE powinna ustanowić europejską płacę minimalną. 

 Kierunek działania 4: Prawo do zatrudnienia dla wszystkich. 

Kwestia problematyczna 3: Wzmocnienie praw pracowniczych. 

 Kierunek działania 1: Wspieranie tworzenia związków zawodowych. 

Kwestia problematyczna 4: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. 

 Kierunek działania 1: Należy zlikwidować znaczne różnice między sektorem publicznym 

a prywatnym. 

 Kierunek działania 2: Należy poprawić poziom opieki (nad dziećmi, osobami starszymi), aby 

umożliwić lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 

 Kierunek działania 3: Nadal istnieją znaczne nierówności między kobietami a mężczyznami. 

 Kierunek działania 4: Bardzo pilnie należy wdrażać wytyczne UE do prawa krajowego. 

 Kierunek działania 5: Nie można pomijać żadnych typów rodzin. Dotyczy to również rodzin, 

które mają pod opieką osoby z niepełnosprawnościami. 

  

                                                
2 Niniejszy załącznik zawiera tłumaczenie tekstów wygenerowanych za pomocą tłumaczenia 
maszynowego na język angielski. 
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Kwestia problematyczna 5: Unijny plan działania w zakresie praw socjalnych. 

 Kierunek działania 1: Plan działania powinien być prawnie wiążący, tak aby rządy krajowe 

były zobowiązane do jego wdrożenia. 

 Kierunek działania 2: Należy dostarczać obywatelom więcej informacji na temat odnośnych 

decyzji. 

 Kierunek działania 3: Należy promować równość płci, w tym równość płac. Kwestią kluczową 

jest przejrzystość wynagrodzeń. 

 Kierunek działania 4: Równe szanse dla wszystkich (bez względu na płeć, orientację 

seksualną, religię, niepełnosprawność itp.). 

Kwestia problematyczna 6: Wzmocnienie gospodarki lokalnej. 

 Kierunek działania 1: Zwolnienie z podatku dla towarów uprawianych lub produkowanych 

lokalnie. 

 Kierunek działania 2: Lepsza ochrona MŚP. Wsparciem mógłby tu służyć unijny urząd, który 

mógłby np. udzielać informacji i pomocy prawnej. 

 Kierunek działania 3: Ustanowienie lepszych zachęt w przypadku działań obciążonych 

ryzykiem. 

 Kierunek działania 4: Przedsiębiorstwa typu start-up w gospodarce lokalnej: system pożyczek 

wspieranych przez duże banki. Wsparcie świadczonych lokalnie porad prawnych. 

Kwestia problematyczna 7: Bezwarunkowy dochód podstawowy. 

 Kierunek działania 1: Powinno istnieć porozumienie, które uwzględnia różne aspekty.  

Europejski związek zawodowy powinien monitorować przestrzeganie zasad. 

 Kierunek działania 2: Kluczowe znaczenie ma odpowiednie dostosowanie tej kwestii do 

kontekstu krajowego. 

 Kierunek działania 3: Przed ustanowieniem bezwarunkowego dochodu podstawowego UE 

musi ustalić płacę minimalną. 

 Kierunek działania 4: Dochód podstawowy musi być powiązany z uregulowaniem migracji. 

 Kierunek działania 5: Dochód podstawowy jest rozsądną koncepcją, zdolną umożliwić godne 

życie. 

Młodzież i zatrudnienie 

Kwestia problematyczna 1: Program nauczania i doświadczenie zdobywane podczas studiów nie są 

odpowiednio dostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy. Studenci mają zbyt małe 

możliwości zdobycia doświadczenia na rynku pracy. 

 Kierunek działania 1: Proponujemy dać uczniom szkół średnich możliwość zdobycia różnych 

doświadczeń w różnych środowiskach pracy lub projektach społecznych, tak aby mogli 

zapoznać się z rynkiem pracy. Proponujemy, aby na późniejszym etapie nauki było to 

bardziej ukierunkowane w zależności od ich zainteresowań i rodzaju kształcenia. W ten 

sposób uczniowie poznają znaczenie odpowiedzialności, zyskują wyobrażenie co do swojej 

przyszłości, a także uczą się szacunku dla różnych zawodów. 

 Kierunek działania 2: Proponujemy zachęcać przedsiębiorstwa i organizacje – poprzez 

przyznawanie im ulg podatkowych lub innych korzyści – do zapewniania staży. 
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Kwestia problematyczna 2: Utrata umiejętności niecyfrowych i kompetencji społecznych potrzebnych 

na rynku pracy. 

 Kierunek działania 1: Kompetencje i umiejętności społeczne powinny być uwzględnione 

w programie nauczania. Kompetencje społeczne to: umiejętność wzajemnych interakcji, 

słuchania siebie nawzajem, tolerancja, dialog, odporność oraz zrozumienie, szacunek 

i uznanie dla innych. 

 Kierunek działania 2: Szkolenie trenerów: nauczyciele muszą najpierw sami zyskać 

świadomość znaczenia tych umiejętności społecznych i nauczyć się wspierać młodych ludzi 

w tym zakresie.  

 Kierunek działania 3: Humanistyka, np. literatura klasyczna i etyka, musi być ponownie 

nauczana w krajach, w których z tego zrezygnowano. 

 Kierunek działania 4: Należy zachęcać młodych ludzi do niezależności w społeczeństwie. 

W tym celu należy zachęcać ich do stałego samokształcenia, krytycznego myślenia 

i zachowania w sobie ciekawości świata. Należy uwzględniać wszystkie grupy społeczne. 

Kwestia problematyczna 3: Istnieje wiele barier utrudniających młodym ludziom z Europy i spoza niej 

dostęp do rynku pracy, są to bariery wynikające z braków w zakresie harmonizacji i uznawania 

szkoleń, bariery administracyjne i bariery wynikające z niedostatecznej wiedzy o istniejących w UE 

programach. 

 Kierunek działania 1: Edukacja musi być lepiej dostosowana do zmieniających się potrzeb na 

rynku pracy. Dlatego też nauczyciele muszą mieć większą świadomość tych potrzeb. 

Proponujemy organizowanie regularnych konsultacji między środowiskami polityki, edukacji 

i biznesu w celu identyfikowania potrzeb. 

 Kierunek działania 2: Wzajemne uznawanie dyplomów i standaryzacja szkoleń w UE powinny 

podlegać większej harmonizacji. 

Kwestia problematyczna 4: Jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość w odniesieniu do strat 

w zakresie szkoleń, staży i dostępu do rynku pracy w wyniku kryzysu związanego z COVID-19, które to 

straty są w większym stopniu odczuwalne wśród ludzi młodych i najsłabszych grup społecznych. 

 Kierunek działania 1: Propozycja reaktywacji programów istniejących przed pandemią: 

niestety niektóre linki do tych programów, dostępne na stronie internetowej UE, nie są już 

aktualne. Europa powinna również zapewnić programy skierowane do osób poniżej 18 roku 

życia. 

 Kierunek działania 2: UE powinna lepiej informować o różnych programach uruchamianych 

w ramach odbudowy po pandemii, np. o programie ALMA. 

 Kierunek działania 3: Ze względu na pandemię młodzi ludzie mają mniej możliwości pracy 

w innych państwach członkowskich. Dlatego musimy przyspieszyć programy cyfrowe 

sprzyjające tego typu wymianie. 

 Kierunek działania 4: Należy zminimalizować niedogodności, z jakimi borykają się studenci, 

którzy są zmuszeni przedłużyć studia, ponieważ nie byli w stanie odbyć stażu. Te 

niedogodności to np.: koszty, wydłużenie okresu studiów, opóźnienie wejścia na rynek pracy. 

 Kierunek działania 5: Rządy muszą być w stanie szybciej i elastyczniej reagować w przypadku 

wystąpienia pilnych okoliczności, takich jak kryzysy. Proponujemy wyciągnięcie wniosków 

i opracowanie nowych scenariuszy, co pozwoli zachować większą elastyczność na wypadek 

pilnych sytuacji w przyszłości (w odniesieniu do zatrudnienia, edukacji itp.). 

Kwestia problematyczna 5: Istnieją trudności z organizowaniem wystarczająco różnorodnych staży na 

obszarach oddalonych. 
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 Kierunek działania 1: Na obszarach oddalonych lokalne szkoły, samorządy, organizacje 

i przedsiębiorstwa muszą ściśle ze sobą współpracować w celu zapewnienia, by takie staże 

faktycznie były oferowane. 

Cyfryzacja w miejscu pracy 

Kwestia problematyczna 1: W Europie trwa utrata miejsc pracy na korzyść państw pozaeuropejskich 

ze względu na outsourcing, delokalizację, cyfryzację i inteligentną organizację pracy. 

 Kierunek działania 1: Starania na rzecz utrzymania miejsc pracy w Europie. 

 Kierunek działania 2: Ustanowienie zachęt i opracowanie przepisów pomagających utrzymać 

miejsca pracy w UE / krajach europejskich w oparciu o uznaną europejską jakość. 

 Kierunek działania 3: Starania na rzecz osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym 

porównywalnego poziomu płac w krajach produkujących. 

 Kierunek działania 4: Starania na rzecz utrzymania europejskich, wyższych standardów 

jakości w zakresie organizacji pracy i praw pracowniczych. 

 Kierunek działania 5: Zachęcanie europejskich przedsiębiorstw do brania na siebie większej 

odpowiedzialności społecznej poprzez utrzymanie siedzib w Europie. 

 Kierunek działania 6: Opodatkowanie delokalizacji jako środek stosowany w ostateczności. 

 Kierunek działania 7: Wdrożenie coraz większej koordynacji polityk zatrudnienia wśród 

państw europejskich. 

 Kierunek działania 8: Określenie limitu miejsc pracy, które można co roku przenieść do 

krajów pozaeuropejskich. 

Kwestia problematyczna 2: Konflikt między życiem zawodowym a prywatnym w kontekście 

inteligentnej organizacji pracy. 

 Kierunek działania 1: Zharmonizowanie przepisów dotyczących inteligentnej organizacji 

pracy na szczeblu europejskim i kontrolowanie ich przestrzegania. 

 Kierunek działania 2: Przyznanie pracownikom możliwości decydowania o organizacji pracy 

w domu (np. rodzinom z dziećmi). 

 Kierunek działania 3: Skrócenie czasu pracy poprzez wykorzystanie technologii i zwiększenie 

efektywności. 

 Kierunek działania 4: Sporządzanie umów zawierających jasne i ustandaryzowane warunki, 

wskazujących, które zadania mogą być wykonywane w domu, a które nie. 

 Kierunek działania 5: Zharmonizowanie inteligentnej organizacji pracy na szczeblu 

europejskim – określenie godzin pracy, dostępności, odpoczynku (prawo do bycia offline) 

oraz kontrola przestrzegania przepisów. 

 Kierunek działania 6: Zharmonizowanie kwestii dostępności w okresach świątecznych 

w nagłych wypadkach oraz kontrola przestrzegania przepisów. 

 Kierunek działania 7: Harmonizacja przepisów dotyczących inteligentnej organizacji pracy na 

szczeblu europejskim i zapobieganie wykluczeniu osób pracujących zdalnie z życia 

społecznego. 

 Kierunek działania 8: Zharmonizowanie przepisów dotyczących inteligentnej organizacji 

pracy na szczeblu europejskim i kontrolowanie ich przestrzegania w miejscu pracy. 

Kwestia problematyczna 3: Niestabilność rynku pracy, która powoduje stres i różnice w udziale 

(młodzieży, młodych dorosłych), ogólne trudności z dostosowaniem się do transformacji cyfrowej 

(osoby starsze), szybkie skracanie cyklu życia umiejętności w procesie cyfryzacji wpływające na 

adekwatność pracowników względem nowych zadań, przepaść między osobami młodszymi 

a starszymi w procesie cyfryzacji. 
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 Kierunek działania 1: Stworzenie wspólnych ram szkoleń na szczeblu europejskim za 

pośrednictwem platform cyfrowych. 

 Kierunek działania 2: Zharmonizowanie treści szkoleń na szczeblu europejskim w celu 

osiągnięcia jednolitego poziomu kształcenia (np. w odniesieniu do języków). 

 Kierunek działania 3: Wzmocnienie tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem 

platform cyfrowych. 

 Kierunek działania 4: Zwiększenie dostępu obywateli do urządzeń cyfrowych; wszystkie 

dzieci muszą mieć równy dostęp do cyfryzacji. 

 Kierunek działania 5: Tworzenie platform pomagających w nauce języków obcych, 

umożliwiających kontakty młodych ludzi na szczeblu europejskim. 

 Kierunek działania 6: Tworzenie programów służących zbliżeniu młodych ludzi 

i przedsiębiorstw. 

 Kierunek działania 7: Tworzenie nowych miejsc pracy za pośrednictwem platform. 

 Kierunek działania 8: Stworzenie cyfrowych platform wymiany usług dla emerytów. 

 Kierunek działania 9: Zachęcanie do wykorzystywania cyfryzacji do celów przekwalifikowania 

pracowników (np. w przypadku macierzyństwa). 

 Kierunek działania 10: Wzbogacenie cyfrowych platform szkoleniowych o różnorodne treści 

z różnych dziedzin wiedzy. 

 Kierunek działania 11: Tematyczna kategoryzowanie platform i ułatwienie korzystania z nich. 

Kwestia problematyczna 4: Nadmierny wpływ nowych technologii na środowisko, pozostający 

w dużej mierze poza kontrolą krajów europejskich. 

 Kierunek działania 1: Zachęcanie do wytwarzania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych 

do zasilania urządzeń cyfrowych. 

 Kierunek działania 2: Inwestowanie w badania naukowe, produkcję europejską, recykling 

urządzeń (baterii itd.). 

 Kierunek działania 3: Stworzenie zachęt do szeroko zakrojonej produkcji energii 

(skierowanych do przedsiębiorstw, rodzin). 

 Kierunek działania 4: Wspieranie transportu publicznego. 

 Kierunek działania 5: Mierzenie wpływu technologii cyfrowej na zdrowie i środowisko. 

 Kierunek działania 6: Zbadanie wpływu odpadów cyfrowych. 

 Kierunek działania 7: Zachęcanie obywateli do recyklingu odpadów cyfrowych. 

 Kierunek działania 8: Ustanowienie ram prawnych dotyczących odpadów z urządzeń 

cyfrowych 

 Kierunek działania 9: Zbadanie wpływu pozyskiwania metali ziem rzadkich na środowisko. 

 Kierunek działania 10: Zbadanie wpływu pozyskiwania metali ziem rzadkich na pracę (w 

szczególności pracę dzieci). 

 Kierunek działania 11: Zbadanie możliwości prowadzenia w Europie pozyskiwania metali 

ziem rzadkich i wytwarzania urządzeń cyfrowych zamykających łańcuch produkcji 

 Kierunek działania 12: Dokonanie oceny wpływu, jaki mają na środowisko kryptowaluty 

wymagające energii niewytwarzanej w zrównoważony sposób. 
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Gospodarka dla przyszłości 

Innowacje i konkurencyjność europejska 

 

Kwestia problematyczna 1: Procesy produkcji i łańcuch dostaw surowców nie są wystarczająco 

bezpieczne, zrównoważone i innowacyjne. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE inwestowała w badania naukowe i innowacje służące 

opracowaniu nowych materiałów i zasobów lub materiałów i zasobów, które mają 

najmniejszy ślad środowiskowy. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE skupiła się na najbardziej efektywnym wykorzystaniu 

istniejących zasobów (np. recykling) i inwestowała w takie sposoby. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy, by postarać się skrócić łańcuchy dostaw i zmniejszyć 

zależność od materiałów importowanych z innych części świata. Należy inwestować 

w zasoby lokalne. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy, by udzielać większego wsparcia przedsiębiorstwom, które 

inwestują w obniżanie kosztów środowiskowych procesu produkcji, a także inwestują 

w opracowywanie produktów powodujących mniejsze koszty dla środowiska. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy, by nakładać wyższe podatki na szkodzące środowisku 

i niezrównoważone przedsiębiorstwa (w porównaniu z przedsiębiorstwami przyjaznymi 

środowisku). 

Kwestia problematyczna 2: Szkolnictwo wyższe, wymiana pomysłów i dzielenie się wiedzą nie są 

wystarczająco dostępne. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE przyjęła wspólne wartości w edukacji i ujednolicony 

system oceny w celu zwiększenia mobilności studentów. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by zapewnić możliwość pełnego przenoszenia i uznawania 

kwalifikacji zawodowych (takich jak licencje) we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Kwestia problematyczna 3: Dostęp do technologii nie jest równy w całej UE – na niektórych obszarach 

brakuje kluczowej infrastruktury. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE dążyła do wyrównania szans i rozwoju 

technologicznego we wszystkich państwach członkowskich. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy zrównoważoną i inteligentną redystrybucję istniejącej 

technologii (np. urządzeń). 

 Kierunek działania 3: Zalecamy podjęcie działań przeciwko „planowanemu postarzaniu 

produktów”. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy, by UE odgrywała aktywną rolę w zapobieganiu wzrostowi 

monopoli firm telekomunikacyjnych i monopoli wśród dostawców internetu. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy, by UE dołożyła starań na rzecz zwiększenia dostępności 

technologii dla starszych pokoleń. 

Kwestia problematyczna 4: Nie ma wystarczającej współpracy między uniwersytetami w UE – 

niedostatecznie wykorzystywany jest potencjał innowacji. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE bardziej ukierunkowała działania na wdrażanie 

wyników badań – nie powinny istnieć tylko na papierze. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy organizowanie wyników badań w ogólnodostępne, bezpłatne 

i scentralizowane bazy danych. 



 

14 

Kwestia problematyczna 5: Innowacje technologiczne i naukowe są niedofinansowane. W rezultacie 

czynnikiem decydującym o przedmiocie badań są pieniądze. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy stworzenie systemu dla naukowców badających podobne 

zjawiska, aby mogli łączyć zasoby. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE rezerwowała środki na finansowanie konkretnych 

obszarów badań. 

Kwestia problematyczna 6: Edukacja i metody nauczania są często przestarzałe i nie są wystarczająco 

nowoczesne/progresywne. Innowacje powstają na poziomie szkół! 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by nauczyciele stale się szkolili i by prowadzona była 

transgraniczna wymiana najlepszych praktyk. Mogłoby się to odbywać za pośrednictwem 

konferencji, platform cyfrowych itp. (na szczeblu UE). Rozwiązania te powinny być 

intensywnie promowane i nagłaśniane. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy uwzględnianie w praktyce nauczania w całej UE aktualnych 

ustaleń naukowych dotyczących najskuteczniejszych sposobów uczenia się, a także ciągłe 

badania w tym zakresie. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy stworzenie spójnego europejskiego systemu kontroli jakości 

w odniesieniu do praktyk nauczania. 

Kwestia problematyczna 7: Często zdarza się, że duże przedsiębiorstwa nie chcą prowadzić 

działalności w Europie i przenoszą ją gdzie indziej. 

Zrównoważona gospodarka 

Kwestia problematyczna 1: Nasze metody produkcji powodują zbyt dużo zanieczyszczeń. W jaki 

sposób zweryfikować nasze techniki produkcji, tak by stały się czystsze? 

 Kierunek działania 1: Sugerujemy stworzenie nowych przepisów w dziedzinie technik 

produkcji (dotyczących cyklu życia produktów, emisji gazów cieplarnianych, dostosowania do 

ograniczeń systemu żywego), w tym dotacji stanowiących zachętę dla przedsiębiorstw 

chcących rozwijać ekologiczne techniki. 

 Kierunek działania 2: Postulujemy środki mające na celu ograniczenie ilości odpadów, a tym 

samym wpływu zanieczyszczających gałęzi przemysłu na środowisko. Sugerujemy 

w szczególności, by zmusić przedsiębiorstwa do bardziej inteligentnej produkcji (metody, 

etyka, materiały). 

 Kierunek działania 3: Edukowanie producentów i studentów w tym zakresie, tak aby osoby 

zawodowo zajmujące się tą dziedziną były świadome problemów i przyjmowały bardziej 

pozytywne środki i techniki produkcji. W szczególności proponujemy włączenie do 

programów nauczania kursu z zakresu edukacji ekologicznej. 

 Kierunek działania 4: Opracowanie działań mających bezpośrednie skutki w perspektywie 

krótkoterminowej. 

 Kierunek działania 5: Sprzyjanie gospodarce opartej na recyklingu, także w przemyśle 

i energetyce. 

Kwestia problematyczna 2: W Europie produkuje się za dużo odpadów. 

 Kierunek działania 1: Promowanie programów opartych na idei „zero waste” („zero 

odpadów”) i edukowanie konsumentów. 
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 Kierunek działania 2: Większe wsparcie recyklingu w Europie: w szczególności proponujemy 

rozwój recyklingu urządzeń technologicznych, takich jak telefony, zwłaszcza poprzez 

promocje dotyczące zakupów rzeczy używanych. 

 Kierunek działania 3: Musimy walczyć z „planowanym postarzaniem produktów”, m.in. 

poprzez promowanie odpowiedzialnej konsumpcji polegającej na wybieraniu produktów 

o dłuższym cyklu życia (technologii, odzieży). 

 Kierunek działania 4: Zalecamy działania na rzecz recyklingu energetycznego. 

Kwestia problematyczna 3: Nasza energia powoduje zbyt duże zanieczyszczenie i nie jest rentowna 

w perspektywie długoterminowej. Jak połączyć potrzeby gospodarcze z energią odnawialną w celu 

przejścia na gospodarkę ekologiczną? 

 Kierunek działania 1: Zwiększenie udziału energii słonecznej w produkcji energii w UE, m.in. 

poprzez promowanie produkcji energii na małą skalę na poziomie indywidualnym. 

 Kierunek działania 2: Rozwój i inwestowanie w dziedzinie energii wiatrowej. 

 Kierunek działania 3: Rozwój energii opartej na technologiach wodorowych. 

 Kierunek działania 4: Wykorzystanie wody morskiej do produkcji energii elektrycznej. 

Kwestia problematyczna 4: Występuje problem nadmiernej konsumpcji i braku związku między 

liniami produkcyjnymi a konsumentami: w jaki sposób zmodernizować nasze zakłady produkcyjne na 

szczeblu lokalnym i wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym (pod względem produkcji 

i ograniczania konsumpcji)? 

 Kierunek działania 1: Zmniejszenie liczby pośredników między etapem produkcji 

a konsumentami. 

 Kierunek działania 2: Należy odejść od paradygmatu „podaż – popyt” na rzecz paradygmatu 

„zapotrzebowanie – ograniczenia”. Należy odejść od modelu poszukiwania zysku jako celu 

ekonomicznego. 

 Kierunek działania 3: Stworzenie przepisów dotyczących opakowań z tworzyw sztucznych 

w celu ograniczenia ich ilości. 

 Kierunek działania 4: Zachęcanie ludzi do bardziej odpowiedzialnych zachowań. 

Kwestia problematyczna 5: Narzędzia cyfrowe i rynek technologiczny wykorzystują dużo energii; są 

również źródłem znacznych zanieczyszczeń: w jaki sposób sprawić, by zastosowania technologiczne 

i rozwój technologiczny były czyste i zrównoważone? 

 Kierunek działania 1: Uregulowanie wydobywania kryptowalut. 

Kwestia problematyczna 6: Gazy cieplarniane stanowią zagrożenie dla klimatu: jak ograniczyć emisje 

gazów cieplarnianych w procesie produkcji? 

 Kierunek działania 1: Określenie celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na szczeblu 

regionalnym. 

Kwestia problematyczna 7: Konsumenci mają władzę, ale nie zdają sobie z tego sprawy: w jaki 

sposób edukować ich w zakresie zrównoważonej gospodarki i zachęcać do zmiany zachowań? 

 Kierunek działania 1: Wprowadzenie kursu edukacji obywatelskiej dotyczącego ekologii. 

 Kierunek działania 2: Odejście od paradygmatu wzrostu. 

Kwestia problematyczna 8: Kolejnym ważnym źródłem zanieczyszczeń jest transport: w jaki sposób 

zapewnić zrównoważony transport? 

 Kierunek działania 1: Ponowne przemyślenie infrastruktury transportowej w celu 

promowania korzystania z transportu publicznego i mobilności „miękkiej”. 
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Opodatkowanie 

Kwestia problematyczna 1: Opodatkowanie nie jest sprawiedliwe społecznie: w jaki sposób uczynić je 

bardziej sprawiedliwym społecznie? 

 Kierunek działania 1: Zalecamy standaryzację europejskiego systemu podatkowego. 

 Kierunek działania 2: Lepsza edukacja dotycząca kwestii podatkowych oraz lepsze 

informowanie o tym, w jaki sposób wykorzystywane są podatki. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy wprowadzenie nowych podatków. 

 Kierunek działania 4: Stosowanie opodatkowania nieekologicznych źródeł energii w celu 

zmiany modeli produkcji i konsumpcji oraz modelu energetycznego. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy opodatkowanie kryptowaluty. 

 Kierunek działania 6: Zalecamy opodatkowanie paliwa. 

Kwestia problematyczna 2: Tworzenie nowych przedsiębiorstw jest trudne z ekonomicznego 

i podatkowego punktu widzenia: w jaki sposób ułatwić tworzenie nowych przedsiębiorstw poprzez 

stosowanie ulg podatkowych? 

 Kierunek działania 1: Zalecamy wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych przedsiębiorstw 

stawiających na zrównoważone metody. 

 Kierunek działania 2: Stworzenie progresywnego systemu podatkowego dla małych 

i średnich przedsiębiorstw opartego na dochodach z działalności gospodarczej. 

 Kierunek działania 3: Przejrzysta pomoc europejska na rzecz tworzenia nowych 

przedsiębiorstw. 

 Kierunek działania 4: Legalizacja miękkich narkotyków, takich jak marihuana. 

 Kierunek działania 5: Wprowadzenie obowiązku przejrzystości w odniesieniu do 

przedsiębiorstw wielonarodowych. 

Kwestia problematyczna 3: Przedsiębiorstwa (prywatne i publiczne) w całej Europie nie rozumieją 

wystarczająco dobrze swojej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. 

 Kierunek działania 1: Ujednolicenie sposobu wdrażania odpowiedzialności społecznej 

i środowiskowej przez przedsiębiorstwa prywatne i publiczne w całej Europie. 

 Kierunek działania 2: Karanie przedsiębiorstw nieprzestrzegających tych norm poprzez 

opodatkowanie. 

 Kierunek działania 3: Nagradzanie przedsiębiorstw przestrzegających tych norm 

i dokonujących zrównoważonej transformacji. 

Kwestia problematyczna 4: Uchylanie się od opodatkowania: przenoszenie przedsiębiorstw 

w poszukiwaniu korzyści podatkowych. 

 Kierunek działania 1: Wprowadzenie specjalnego podatku, aby zapobiec przenoszeniu 

przedsiębiorstw mającemu na celu uchylanie się od opodatkowania. 

 Kierunek działania 2: Europejskie opodatkowanie dużych przedsiębiorstw 

międzynarodowych. 

 Kierunek działania 3: Europejskie opodatkowanie przedsiębiorstw (zagranicznych), które nie 

płacą podatku w miejscu wytwarzania dóbr. 

Rolnictwo 

Kwestia problematyczna 1: Różnice w cenach żywności powodują utrzymywanie się różnic w jakości 

odżywiania. Rzutuje to na zdrowie publiczne i na zdrowie poszczególnych osób. 

 Kierunek działania 1: Kary w odniesieniu do mniej zdrowych środków spożywczych (podatki). 
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 Kierunek działania 2: Obłożenie podatkami żywności „luksusowej”. 

 Kierunek działania 3: Ocena produktu powinna opierać się na 2 kryteriach (zdrowie 

i zrównoważenie środowiskowe). 

 Kierunek działania 4: Rozwój sklepów społecznych i sklepów solidarnościowych, z dostępem 

wyłącznie dla osób o niskich dochodach. 

Kwestia problematyczna 2: Etykietowanie i kontrola jakości produktów. 

 Kierunek działania 1: Zapewnienie, by większa ilość opakowań nadawała się do recyklingu. 

 Kierunek działania 2: Ustanowienie systemu zwalczania oszukańczych praktyk na szczeblu 

europejskim. 

 Kierunek działania 3: Wprowadzenie kar w odniesieniu do produktów nieposiadających 

etykiety zgodnej z przepisami. 

 Kierunek działania 4: Wskazywanie wszystkich składników w jasny i widoczny sposób 

(zwłaszcza alergenów). 

 Kierunek działania 5: Wykorzystanie istniejących technologii w celu określenia łańcucha 

produkcji środków spożywczych (informacje o pochodzeniu wszystkich składników 

produkcji). Przeprowadzanie analiz przez niezależne agencje dotyczących żywienia zwierząt 

gospodarskich (ustanowienie systemu monitorowania). Produkty importowane powinny 

spełniać takie same wymogi jakościowe jak produkty europejskie. 

Kwestia problematyczna 3: Wspieranie transformacji rolnictwa z myślą o zasobach i wpływie na 

środowisko. 

 Kierunek działania 1: Rozwijanie i promowanie zrównoważonych upraw bez zmniejszania 

zachowanej nieuprawianej części gruntów (z wyłączeniem GMO). Techniki wertykalne, 

techniki precyzyjne. 

Kwestia problematyczna 4: Wzięcie pod uwagę komplementarności produkcji państw członkowskich 

Unii oraz aspektu lokalnego. 

 Kierunek działania 1: Konieczna byłaby koordynacja między producentami (wybór rodzaju 

i wielkości produkcji oraz finansowe skutki tych wyborów). 

 Kierunek działania 2: Zapewnienie równowagi między produkcją opartą na konkretnych 

właściwościach a produkcją lokalną. 

 Kierunek działania 3: Nie należy robić wszystkiego wszędzie; należy dostosowywać się do 

specyfiki otoczenia. 

 Kierunek działania 4: Badania i rozwój na temat tego, co może być uprawiane w danym 

regionie (warunki klimatyczne). 

 Kierunek działania 5: Wspieranie lokalnych producentów poprzez organizowanie metod 

dystrybucji (bezpośrednie transakcje między producentem a konsumentem). 

Kwestia problematyczna 5: Problemem jest stosowanie pestycydów. Jak znaleźć produkt, który nie 

jest szkodliwy? Cierpią na tym pszczoły; uważane są za wskaźnik jakości. 

 Kierunek działania 1: Sadzenie kwiatów w innych miejscach w celu wspierania różnorodności 

biologicznej. 

 Kierunek działania 2: Ograniczenie stosowania pestycydów za pomocą technik precyzyjnych 

(np. stosowanie dronów), zwłaszcza w przypadku produkcji wielkoobszarowej. 

 Kierunek działania 3: Wdrożenie systemów opóźnionego koszenia w ramach utrzymania 

przestrzeni publicznych (poboczy, małych terenów zielonych). Dzikie łąki powinny mieć czas 

na wzrost. 
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 Kierunek działania 4: Sadzenie roślin chroniących produkcję i promowanie owadów 

chroniących produkcję. Skłonienie rolników do stosowania tych technik. 

Kwestia problematyczna 6: Marnowanie żywności: w jaki sposób zmniejszyć ilość wytwarzanych 

produktów, które nie są spożywane? (Marnowanie żywności mające miejsce na różnych etapach – od 

produkcji po przechowywanie w lodówce). 

 Kierunek działania 1: Ulgi podatkowe dla projektów korzystnych dla wszystkich (nadwyżki 

z supermarketów sprzedawane po niższych cenach solidarnościowym sklepom spożywczym, 

a następnie oferowane konsumentom o niższych dochodach). 

 Kierunek działania 2: Planowanie, dystrybucja i przydział (grupa miała poczucie, że należy 

podjąć działania na tym poziomie, lecz nie zdołała w tym momencie wskazać kierunku 

działania. Grupa miała świadomość, że kwestia nie jest jasna). 

 Kierunek działania 3: Dążenie do zmiany przyzwyczajeń konsumentów i ukierunkowanie 

popytu na produkty, które mogą być wytwarzane w sposób zrównoważony (pod względem 

ilości). Kierunek działania 4: Edukowanie od najmłodszych lat w zakresie problemu 

marnowania żywności i w zakresie konsumpcji produktów lokalnych i sezonowych. 

 Kierunek działania 5: Wprowadzenie przepisów zakazujących wyrzucania przez sklepy 

wielkopowierzchniowe żywności nadającej się do spożycia i umożliwiających korzystanie 

z takiej żywności przez osoby potrzebujące. 

Infrastruktura cyfrowa 

Kwestia problematyczna 1: Pustynie cyfrowe. Problemem jest zbyt wysoka cena wielu usług. 

Prowadzi to do nierówności. 

 Kierunek działania 1: Wprowadzenie podatku od internetu, takiego jak podatek od telewizji; 

w ten sposób państwo zmusiłoby operatorów do udostępniania internetu niektórym 

użytkownikom. Umożliwienie państwom wykorzystania środków podatkowych do pokrycia 

kosztów tych usług. 

 Kierunek działania 2: Bezpłatny roaming we wszystkich krajach europejskich (dostęp do 

internetu i usług telefonicznych za taką samą cenę w innym kraju UE). 

 Kierunek działania 3: Wsparcie / pomoc finansowa dla gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. 

 Kierunek działania 4: Ustanowienie usługi minimalnej; podstawowa usługa po najniższej 

cenie. 

 Kierunek działania 5: Cybercentra: punkty komputerowe dostępne dla mieszkańców jako 

bezpłatna usługa publiczna (w autobusach, pociągach, bibliotekach itd.). 

Kwestia problematyczna 2: Dyskryminacja technologiczna: Istnieją pokolenia, które nie posiadają 

niezbędnych umiejętności i nie ufają nowym technologiom (ma to związek z działaniami hakerskimi). 

Pewna część ludności będzie zawsze niechętna: w jaki sposób przekonać ją i pomóc ludziom 

(zwłaszcza seniorom) oraz w jaki sposób sprawić, by nie byli pozostawieni sami sobie (tendencja do 

pomijania osób starszych, a także inne rodzaje dyskryminacji technologicznej)? 

 Kierunek działania 1: Inicjatywa informacyjno-uświadamiająca, szkolenie w zakresie 

umiejętności i kompetencji. 

 Kierunek działania 2: Wzajemne wsparcie – poprzez rodzaj pełnomocnictwa dla osoby, która 

może pomóc w prowadzeniu czynności administracyjnych w internecie w imieniu innej 

osoby. 
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 Kierunek działania 3: Przedstawienie narzędzi komputerowych jako środków 

umożliwiających utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, w tym z wnukami i dziećmi. 

Zajęcie się kwestią zaufania wśród osób starszych w sposób bardziej atrakcyjny. 

Kwestia problematyczna 3: Infrastruktura. Przed zajęciem się problemem kosztów należy rozwiązać 

problem dostępu do sieci. W wielu przypadkach występują nierówności. 

 Kierunek działania 1: Celem powinno być wyeliminowanie „białych plam”. Nie powinien 

istnieć żaden obszar bez dostępu do sieci. 

 Kierunek działania 2: Promowanie operatorów oferujących usługi na całym obszarze 

(poprzez zmniejszenie podatków, składek). A nawet zobowiązanie operatorów do tego – jako 

warunek uzyskania koncesji. Konkretny cel i termin. Wyznaczenie terminu zapewnienia przez 

operatorów dostępu do sieci na całym obszarze. Dbanie o to, by operator posiadający sieci 

nie mógł być operatorem świadczącym usługę. 

 Kierunek działania 3: Uproszczenie i wyjaśnienie kwestii dostępnych operatorów i usług. 

 Kierunek działania 4: Wykorzystanie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia 

infrastruktury cyfrowej. 

 Kierunek działania 5: Uświadomienie sobie faktu, że istnieją obszary bez dostępu. 

Kwestia problematyczna 4: Nadal brakuje zaufania w kwestii bezpieczeństwa narzędzi internetowych 

(np. płatności przez internet); zagrożenia związane z atakami hakerskimi na szpitale, usługi publiczne. 

 Kierunek działania 1: Organ ekspercki, który może zagwarantować bezpieczeństwo, 

koordynowany na poziomie europejskim. Brygada interwencyjna dysponująca bardzo 

istotnymi uprawnieniami. 

 Kierunek działania 2: Grupa ekspertów opracowująca system monitorowania w celu 

wzmocnienia elementu prewencji. System ochrony prywatności; rozpowszechnianie 

informacji o lepszym wykorzystaniu. Podnoszenie świadomości i edukacja. 

 Kierunek działania 3: Zapewnienie ochrony prywatności w Internecie. Problem związany 

z anonimowością i nękaniem w internecie. 

Kwestia problematyczna 5: Jesteśmy zbyt zależni od dostaw niektórych komponentów spoza Europy. 

Problem z dostępem do niektórych komponentów i zdobyciem narzędzi. 

 Kierunek działania 1: Finansowanie prac i badań, które pozwolą dostosowywać urządzenia 

zamiast zastępować je nowymi. 

Sprawiedliwe społeczeństwo 

Zabezpieczenie społeczne 

Kwestia problematyczna 1: Dostęp do systemów opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz 

różnice między państwami członkowskimi. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by zapewnić współpracę między państwami członkowskimi 

UE w zakresie badań nad opieką zdrowotną. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie 

komunikowania i publikowania informacji o postępach w dziedzinie medycyny na szczeblu 

UE. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy wspólną politykę zdrowotną i społeczną oraz przydzielanie 

środków budżetowych na szczeblu UE w celu zapewnienia takich samych warunków opieki 

zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego we wszystkich państwach członkowskich oraz 

równych warunków dla lekarzy. 
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 Kierunek działania 3: Umożliwienie pacjentom leczenia w innych krajach, w których jest ono 

dostępne. Należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi UE. 

 Kierunek działania 4: Zapewnienie pełnego zwrotu kosztów leków na receptę osobom 

w trudnej sytuacji społecznej. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy, by UE zajęła się kwestią eutanazji (godnej śmierci). 

 Kierunek działania 6: Ogólnoeuropejskie prawo do decydowania o życiu nienarodzonego 

dziecka. 

 Kierunek działania 7: Zalecamy, by UE wydała dyrektywę nakazującą państwom 

członkowskim przeznaczanie pewnego budżetu na usługi społeczne. 

 Kierunek działania 8: Zalecamy wspieranie szpitali w rozwijaniu się, tak by pacjenci nie 

musieli być przewożeni do szpitali w innych krajach. 

 Kierunek działania 9: Zalecamy, by UE zapewniła dostęp do opieki zdrowotnej 

i zabezpieczenia społecznego ofiarom przemocy domowej. 

Kwestia problematyczna 2: Dostęp do świadczeń socjalnych i subsydiów dla migrantów oraz 

nierówne warunki oferowane migrantom i obywatelom. 

Kwestia problematyczna 3: Dzieci pozbawione domu: przewlekłość procedur adopcyjnych w UE, dzieci 

dorastają w domach dziecka, szybsza adopcja spoza UE, niemożność adoptowania dzieci przez pary 

homoseksualne. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE zadbała o przyspieszenie procedur adopcji. 

 Kierunek działania 2: Dbanie o prawa dzieci, zapewnienie im godnego domu 

w społeczeństwie. 

 Kierunek działania 3: Ujednolicenie obowiązujących w państwach członkowskich przepisów 

określających, w jakiej sytuacji dziecko może trafić do adopcji. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy przyjrzenie się najlepszym praktykom stosowanych w innych 

krajach (nawet poza UE) i wzorowanie się na nich. 

 Kierunek działania 5: Wspieranie organizacji pracujących z młodymi ludźmi i rodzinami 

(zapewnienie im większych zasobów i pomoc w skuteczniejszym działaniu). 
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Kwestia problematyczna 4: Kryzys w służbie pielęgniarskiej i niedofinansowanie usług pielęgniarskich. 

 Kierunek działania 1: Skupienie się na ochronie zdrowia psychicznego opiekunów. 

Kwestia problematyczna 5: Ludność Europy starzeje się, co jest źródłem szeregu problemów. 

 Kierunek działania 1: Proponujemy, by UE wprowadziła środki wsparcia, by zwiększyć 

wskaźniki urodzeń. Unia Europejska powinna promować prawo obywateli do bycia 

rodzicami, wspierać ich w rej roli (ochrona pracy, pomoc dla rodziców). 

 Kierunek działania 2: Musimy zapewnić stabilność systemu emerytalnego; proponujemy 

rozważyć finansowanie emerytur z wielu źródeł. 

 Kierunek działania 3: Proponujemy, aby emerytury były powiązane z dochodem 

minimalnym. 

 Kierunek działania 4: Zharmonizowany powszechny system emerytalny na poziomie 

europejskim. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy tworzenie przystępnych cenowo domów spokojnej starości 

i ośrodków zapewniających specjalistyczną opiekę starszym pacjentom (np. osobom 

cierpiącym na chorobę Alzheimera). 

Kwestia problematyczna 6: Koncentracja bogactwa w rękach małej grupy w kontekście pogorszenia 

koniunktury gospodarczej. 

Kwestia problematyczna 7: W wielu krajach mniej zamożne rodziny mają niewystarczające wsparcie 

społeczne: posiadanie dzieci jest trudne z finansowego punktu widzenia; mamy mniej dzieci, więc 

społeczeństwo się starzeje. 

 Kierunek działania 1: Sugerujemy, że należy skupić się na wsparciu społecznym dla całej 

rodziny: zapewnić pewien „bufor społeczny”, aby młodzi ludzie mogli jak najszybciej 

rozpoczynać aktywne życie, a osoby starsze mogły przechodzić na emeryturę. Konieczne jest 

również wspieranie młodszych członków rodziny sprawujących opiekę nad jej starszymi 

członkami itp. 

 Kierunek działania 1: Sugerujemy zapewnianie wsparcia młodym rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji społecznej oraz dostarczanie informacji o dostępnym wsparciu: wsparciu 

na rzecz edukacji i umiejętności cyfrowych, wsparciu w zakresie sprzętu edukacyjnego, 

dostępności kółek hobbystycznych i edukacyjnych itp., a także ogłaszanie tych możliwości 

w mediach. 

 Kierunek działania 3: Sugerujemy, że należy wspierać kobiety w okresie macierzyństwa. 

 Kierunek działania 4: Proponujemy, by zapewniać młodym ludziom wsparcie finansowe na 

cele mieszkaniowe (np. w postaci tańszych pożyczek). 

 Kierunek działania 5: Zalecamy zapewnienie powszechnego dochodu podstawowego 

i standardu życia. 

 Kierunek działania 6: Problem wykluczenia społecznego osób, które mogłyby być aktywne 

w społeczeństwie: wsparcie społeczne dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

i osób chorych. 
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Kwestia problematyczna 8: Niedobór mieszkań socjalnych i mieszkań przystępnych cenowo. 

 Kierunek działania 1: Uregulowanie cen najmu i cen mieszkań. 

 Kierunek działania 2: Proponujemy, by wspierać mieszkalnictwo w mniejszych miastach i na 

obszarach wiejskich położonych bliżej dużych miast oferujących dostęp do miejsc pracy. 

 Kierunek działania 3: Proponujemy wspieranie najmu socjalnego dostępnego dla młodych 

ludzi (np. poprzez przeznaczone dla państw członkowskich dotacje na budowę lub dotacje na 

wsparcie czynszu) – nie chodzi o budowanie mieszkań socjalnych na sprzedaż, lecz raczej 

o wsparcie najmu. 

Kwestia problematyczna 9: Zdrowie psychiczne 

 Kierunek działania 1: Ważne jest, by istniały programy profilaktyczne. 

 Kierunek działania 2: Praca w niepełnym wymiarze godzin i programy na rzecz równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy promowanie badań w dziedzinie wpływu legalizacji 

marihuany na zdrowie psychiczne. 

 Kierunek działania 4: Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

Równe prawa 

Kwestia problematyczna 1: Prawo obywateli europejskich do odmienności nie jest takie samo we 

wszystkich państwach członkowskich lub nie jest przestrzegane. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE stworzyła mechanizm zapewniający monitorowanie 

i egzekwowanie praw mniejszości (np. portal lub biuro umożliwiające obywatelom składanie 

skarg). 

Kwestia problematyczna 2: Prawo do przystępnych cenowo mieszkań nie jest zagwarantowane 

wszystkim obywatelom europejskim. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE poparła ustanowienie państwowych mechanizmów 

gwarancji hipotecznych (dla nowych mieszkań) na szczeblu państw członkowskich za 

pośrednictwem Europejskiego Banku Centralnego. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE udzielała wsparcia finansowego na rzecz dostępu do 

mieszkań dla najbardziej potrzebujących obywateli europejskich (np. wsparcia dla młodych 

rodzin, rodzin z dziećmi, osób starszych, innych kategorii osób o szczególnych potrzebach 

itp.). 

 Kierunek działania 3: Wzywamy Komisję Europejską, by zaleciła państwom członkowskim 

organizowanie lokalnych referendów w sprawie maksymalnego poziomu czynszów. 

Kwestia problematyczna 3: Warunki pracy i wynagrodzenia w Europie nie są jednolite. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE poczyniła postępy w kierunku przyjęcia płacy 

minimalnej na szczeblu europejskim. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE utworzyła instytucję monitorującą warunki pracy we 

wszystkich państwach członkowskich. 

Kwestia problematyczna 4: Edukacja na rzecz równości istniejąca na poziomie europejskim nie jest 

adekwatna (w kontekście utrzymujących się rozbieżnych wartości kulturowych). 
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 Kierunek działania 1: Rekomendujemy UE opracowanie społecznościowych programów lub 

projektów wymiany międzykulturowej dla młodych Europejczyków w szkołach i firmach (w 

tym realizowanych przez internet). 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE opracowała program nauczania na rzecz równości, 

który byłby realizowany przez uczniów z wszystkich państw członkowskich w ramach 

wspólnych zajęć (także w formacie internetowym). 

Kwestia problematyczna 5: Prawa rodzinne (w tym te przysługujące rodzinom zastępczym) są 

nierówne na poziomie europejskim. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE poczyniła postępy w zapewnianiu wszystkim 

rodzinom, niezależnie od cech ich członków, równych praw we wszystkich państwach 

członkowskich. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE ulepszyła regulację i wdrożenie minimalnego 

okresu urlopu rodzicielskiego, tak aby wszyscy obywatele UE mogli z niego 

korzystać w równym stopniu. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy, by UE podjęła kroki w celu zapewnienia jednolitości środków 

wsparcia dostępnych dla rodzin z dziećmi we wszystkich państwach członkowskich. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy, by UE skupiła się na ustaleniu standardowego tygodniowego 

czasu pracy (krótszego i jednolitego) w celu zapewnienia lepszego i równego traktowania 

europejskich obywateli i ich rodzin. 

Sprawiedliwość 

Kwestia problematyczna 1: Luka płacowa (geograficzna lub między kobietami a mężczyznami). 

 Kierunek działania 1: Promowanie sprawiedliwych wynagrodzeń (także w świetle offshoringu 

wewnątrz UE). 

 Kierunek działania 2: Niwelowanie luki płacowej między kobietami a mężczyznami. 

Kwestia problematyczna 2: Trudności związane z macierzyństwem/ojcostwem/dzietnością 

(szczególnie wśród osób młodych). 

 Kierunek działania 1: Wspieranie macierzyństwa/ojcostwa (szczególnie wśród osób 

młodych). 

Kwestia problematyczna 3: Brak równości w dostępie do wysokiej jakości edukacji. 

 Kierunek działania 1: Promowanie równości, także równości płci, w edukacji. 

 Kierunek działania 2: Uznawanie unijnych tytułów akademickich we wszystkich państwach 

UE. 

 Kierunek działania 3: Równy dostęp do wysokiej jakości i porównywalnej edukacji w różnych 

państwach. 

Kwestia problematyczna 4: Trudności w dostępie do pierwszej pracy. 

 Kierunek działania 1: Promowanie dostępu do pierwszej pracy, a także do staży w ramach 

kształcenia zawodowego i wyższego. 

Dostęp do sportu 

Kwestia problematyczna 1: Brak dostępu do sportu i aktywności fizycznej (obiekty sportowe, 

różnorodność, priorytetowe traktowanie tych kwestii).  

 Kierunek działania 1: Zmniejszenie różnic w dostępie do sportu i aktywności fizycznej ze 

względów społecznych i ze względu na płeć. Promowanie codziennej aktywności fizycznej. 
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 Kierunek działania 2: Świadomość znaczenia aktywności fizycznej. Zapewnienie, by instytucje 

publiczne oferowały jakościowe i różnorodne usługi sportowe. UE: opracowanie wytycznych 

dla państw, by zmierzały w tym kierunku. 

 Kierunek działania 3: Włączenie sportu i aktywności fizycznej do krajowego systemu opieki 

zdrowotnej (w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego). 

 Kierunek działania 4: Promowanie różnorodności dyscyplin sportowych służących rozwojowi 

różnych zdolności. 

 Kierunek działania 5: Poszukiwanie kreatywnych sposobów połączenia rekreacji opartej na 

technologii z aktywnością fizyczną (aplikacje umożliwiające różnym osobom wspólne 

uprawianie sportu, bezpośrednio lub za pośrednictwem internetu). 

 

Uczenie się w Europie 

Tożsamość europejska 

Kwestia problematyczna 1: Osiągnięcie poczucia przynależności do Europy. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy wzmacnianie poczucia przynależności poprzez wymianę 

kulturalną, zawodową i społeczną (w tym sport), np. poprzez obozy wolontariackie i miejsca 

spotkań. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy wzmacnianie poczucia przynależności poprzez szersze 

informowanie o instytucjach europejskich i państwach członkowskich. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy oferowanie liczniejszych możliwości uczestnictwa, np. za 

pośrednictwem forów obywatelskich. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy, by jako materiały edukacyjne w szkołach promować wspólne 

historie sukcesu (np. walka z pandemią, osiągnięcie pokoju) i korzyści płynące 

z dotychczasowych działań UE. 

 Kierunek działania 5: Zalecamy, by UE robiła więcej w celu promowania programów i wymian 

kulturalnych. 

Kwestia problematyczna 2: Edukacja nie jest dostępna dla wszystkich (np. Erasmus+). 

 Kierunek działania 1: Polecamy opracowywanie programów i ofert, które są udostępniane 

osobom w różnym wieku (bez względu na pochodzenie, wiek, wykształcenie). 

 Kierunek działania 2: Potrzeba jeszcze więcej wymian (dotyczących kultury, muzyki, odkryć) 

i jeszcze więcej środków finansowych. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy większą cyfryzację w szkole (np. klasy międzynarodowe, które 

spotykają się w przestrzeni wirtualnej). 

Kwestia problematyczna 3: Promowanie wspólnych interesów łączących europejskich obywateli. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by uczynić istniejące programy (konkursy, turnieje) bardziej 

europejskimi. 

Kwestia problematyczna 4: Bariery językowe. 

Kierunek działania 1: Zalecamy, by promować wielojęzyczność od najmłodszych lat.Kwestia 

problematyczna 5: Zapewnienie równego poziomu wiedzy na temat Europy. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy wprowadzenie przedmiotu dotyczącego Europy (historii, 

polityki, społeczeństwa) we wszystkich państwach członkowskich. 

Edukacja cyfrowa 
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Kwestia problematyczna 1: Stworzenie dobrej infrastruktury cyfrowej. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE zapewniła wszystkim obywatelom dostęp techniczny 

(sieć i urządzenia końcowe) oraz rozbudowę infrastruktury cyfrowej w krajach (przy czym 

należy uwzględniać zakup urządzeń, które można ponownie wykorzystać). 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE ustanowiła prawo do internetu. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy, by kwestia ta podlegała względom zrównoważonego 

rozwoju. 

Kwestia problematyczna 2: Umożliwienie powszechnego dostępu do cyfryzacji. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE promowała materiały i szkolenia dla wszystkich 

obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie mają umiejętności informatycznych. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by UE udostępniała narzędzia do bezpłatnego wykorzystania 

(programy do pisania, platformy edukacyjne). W tym celu należałoby albo opracować własne 

programy albo udostępniać wszystkim programy istniejące (np. Office). 

Kwestia problematyczna 3: Potrzeba uregulowania edukacji cyfrowej i pracy cyfrowej. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy promowanie narad z udziałem przedstawicieli szkół, 

przedsiębiorstw, świata polityki, sektora zdrowia, psychologów i socjologów oraz 

uregulowanie prawem e-edukacji i pracy online. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by oprócz umiejętności cyfrowych w większym stopniu 

propagowano wśród obywateli krytyczne myślenie. Obywatele muszą być w stanie 

krytycznie podchodzić do treści. 

Kwestia problematyczna 4: Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi świata cyfrowego. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy podnoszenie świadomości zagrożeń wśród młodych ludzi – 

jako przedmiot w szkole, w formie szkoleń i praktyk zawodowych w dziedzinie IT. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by innowacje stały się częścią edukacji cyfrowej i były silniej 

promowane. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy, by zwiększyć rozliczalność dużych platform informatycznych. 

Wymiana kulturalna 

Kwestia problematyczna 1: Zbyt mała liczba osób ma dostęp do europejskich programów wymiany. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE pomagała osobom pochodzącym ze środowisk o mniej 

uprzywilejowanej sytuacji ekonomicznej w dostępie do wymiany poprzez zapewnianie 

stypendiów i wsparcie budżetowe dla szkół. 

 Kierunek działania 2: Poprawa informacji dostępnych w szkołach. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy utworzenie wspólnej unijnej platformy służącej do 

koordynowania wymian, obejmującej informacje na temat systemów szkolnictwa w innych 

krajach, oraz angażowanie przedsiębiorstw w tę strukturę, ponieważ mogłyby one 

przyjmować uczniów jako stażystów. 

 Kierunek działania 4: Stworzenie programów skierowanych do szkół lub klas, które to 

programy umożliwiałyby wizyty w innych państwach UE. 

 Kierunek działania 5: Wspólny unijny format wymian z udziałem klas. 

 Kierunek działania 6: Proponujemy, by UE opracowała materiały informacyjne na temat 

systemów edukacyjnych w państwach członkowskich. 
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Kwestia problematyczna 2: Niewystarczające możliwości wymian w przypadku różnych grup 

wiekowych i zawodów lub niewystarczająca wiedza na ich temat. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE zachęcała osoby, które już uczestniczyły w wymianie, 

do aktywnego promowania wymian jako ich ambasadorzy. 

Edukacja ekologiczna 

Kwestia problematyczna 1: Unijni obywatele niewystarczająco angażują się w kwestie zmiany 

klimatu i zrównoważoność. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by UE w większym stopniu ułatwiała wymianę wiedzy na 

temat sprawdzonych rozwiązań w zakresie zrównoważonych praktyk. Wymiana wiedzy 

i technologii między organizacjami edukacyjnymi, rządowymi i biznesowymi. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy, by na szczeblu UE udzielać obywatelom bardziej konkretnych 

porad na temat tego, co można faktycznie uznać za zrównoważony wybór 

konsumencki/indywidualny. 

 Kierunek działania 3: Zalecamy, by bezpośrednio dzielić się z obywatelami konkretną 

i lokalną wiedzą na temat tego, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na ich środowisko. 

 Kierunek działania 4: Zalecamy, by UE organizowała wśród szkół z wszystkich państw 

członkowskich konkurs w zakresie zrównoważoności. 

Kwestia problematyczna 2: Nie mamy wystarczającego praktycznego doświadczenia, jeśli chodzi o to, 

czym są środowisko i klimat i jakie mają dla nas znaczenie. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by programy edukacyjne koncentrowały się w większym 

stopniu na projektach, które umożliwiają dzieciom kontakt ze środowiskiem i klimatem, 

a także sprzyjały opracowaniu rozwiązań. 

 Kierunek działania 2: Zalecamy włączenie zrównoważoności do programów nauczania innych 

przedmiotów w szkołach w całej UE. 

 

Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji 

Kwestia problematyczna 1: 

 Kierunek działania 1: Jednolity uregulowany standard nauczania w całej Europie, na 

poziomie podstawowym i średnim. 

 Kierunek działania 2: We wszystkich szkołach podstawowych w UE powinien być nauczany 

jeden język europejski, finansowany i opłacany przez państwa członkowskie UE. 

 Kierunek działania 3: Program Erasmus powinien być łatwo i powszechnie dostępny. 

 Kierunek działania 4: Równy powszechny dostęp do szkolnictwa wyższego. W innym 

wypadku równy dostęp jest zakłócony. 

Kwestia problematyczna 2: 

 Kierunek działania 1: Równość dostępu do bezpłatnej edukacji w całej UE. 

Kwestia problematyczna 3: 

 Kierunek działania 1: Zalecamy nauczanie umiejętności życiowych, w tym zagadnień 

związanych ze zdrowiem seksualnym, w szkołach na wszystkich poziomach. W przypadku 

głosów sprzeciwu należy organizować nieobowiązkowe lekcje zapewniające edukację 

seksualną opartą na faktach. 

Kwestia problematyczna 4: 
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 Kierunek działania 1: Finansowanie oraz dostęp do finansowania lub stypendiów w całej UE 

jest kwestią kluczową dla zapewnienia równości edukacji i dostępu do takiej samej 

technologii. 

Kwestia problematyczna 5: 

 Kierunek działania 1: Większe wsparcie indywidualne dla nauczycieli. 

Harmonizacja edukacji 

Kwestia problematyczna 1: 

 Kierunek działania 1: Powinny istnieć jednolite standardy edukacji we wszystkich szkołach 

europejskich. 

Kwestia problematyczna 2: 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by edukacja na temat środowiska była częścią powszechnego 

programu nauczania od najmłodszych lat. 

Kwestia problematyczna 3: 

 Kierunek działania 1: Zalecamy, by nauczany był jeden wspólny język europejski – język 

angielski, co znacznie ułatwiłoby edukację w zakresie środowiska i wszystkich innych kwestii 

w całej Europie. 

 

Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

Demokratyzacja cyfryzacji 

Kwestia problematyczna 1: W szkole nie naucza się w wystarczającym zakresie o narzędziach 

cyfrowych ani o ich wykorzystywaniu. 

 Kierunek działania 1: Musimy uwzględniać w szkole metodykę opartą na narzędziach 

cyfrowych. 

 Kierunek działania 2: Na poziomie europejskim w szkołach musi istnieć edukacja dotycząca 

narzędzi cyfrowych i problemów, jakie mogą się z nimi wiązać. 

Kwestia problematyczna 2: Dochodzi do nadużyć związanych z korzystaniem z internetu (w tym do 

nękania w internecie). 

 Kierunek działania 1: Potrzebujemy jaśniejszej i bardziej jednoznacznej metodyki 

umożliwiającej edukowanie na temat korzystania z internetu (zob. kwestia problematyczna 1 

dotycząca edukacji). Zalecamy kursy etyki dotyczące korzystania z internetu. 

 Kierunek działania 2: Musimy zająć się problemem fałszywych informacji i informacji 

wprowadzających w błąd. Zalecamy intensyfikowanie działań, takich jak „zweryfikowane 

strony internetowe”. 

 Kierunek działania 3: Musimy intensywniej walczyć z nadużyciami w internecie. Zalecamy 

utworzenie organizacji powiązanej z policją specjalizującej się w aspektach cyfrowych, która 

mogłaby identyfikować ludzi w internecie i wykrywać nieakceptowalne zachowania. 

Kwestia problematyczna 3: Sprzęt i usługi cyfrowe są bardzo kosztowne. 

 Kierunek działania 1: Zalecamy inwestowanie w innowacje cyfrowe, tak aby każdy 

Europejczyk miał dostęp do sprzętu na szczeblu lokalnym. 

Kwestia problematyczna 4: Niektóre osoby nie wiedzą, jak korzystać z narzędzi cyfrowych – jak 

można zakładać, że wszyscy Europejczycy są w stanie korzystać z tych narzędzi? 
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 Kierunek działania 1: Nauczać w szkole, jak korzystać z narzędzi cyfrowych, ale również 

włączać w te kwestie media, ponieważ odgrywają one ważną rolę w informowaniu 

o technologiach cyfrowych. 

 Kierunek działania 2: Istnienie jednej sieci internetowej we wszystkich państwach UE. 

 Kierunek działania 3: Musi istnieć możliwość przenoszenia poza sieć wszelkich informacji 

dostępnych w internecie. 

Kwestia problematyczna 5: Obywatele mają zbyt mało informacji na temat wykorzystywania ich 

danych osobowych, a w szczególności na temat sprzedaży ich danych osobowych. 

 Kierunek działania 1: Konieczne jest ograniczenie liczby informacji osobowych wymaganych 

do uzyskania dostępu do internetu, a platformy cyfrowe muszą ponosić odpowiedzialność za 

wykorzystanie tych informacji. 

 Kierunek działania 2: Stworzenie wspólnej chmury obliczeniowej dla europejskich 

przedsiębiorstw. 

 Kierunek działania 3: Zbudowanie europejskiej sieci społecznościowej – tworzonej przez 

Europejczyków z myślą o Europejczykach. 

Kwestia problematyczna 6: Brak jasności co do algorytmów sztucznej inteligencji. 

 Kierunek działania 1: Uproszczenie i wyjaśnienie algorytmów stosowanych przez sztuczną 

inteligencję w celu zapewnienia większej akceptacji społecznej. 
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Cyberbezpieczeństwo 

Kwestia problematyczna 1: Brak przepisów i przejrzystości w odniesieniu do przedsiębiorstw 

wielonarodowych wykorzystujących dane, np. sieci społecznościowych. 

 Kierunek działania 1: Potrzebujemy podmiotu, który reprezentowałby konsumentów 

i wspierał interesy obywateli w kontaktach z przedsiębiorstwami korzystającymi z ich 

danych. 

 Kierunek działania 2: Musimy wypracować w Europie jedno stanowisko względem cyfrowych 

gigantów, których wpływ jest ogromny; firmy te powinny podlegać sądom w Europie, a nie 

tylko w Stanach Zjednoczonych i powinny być zobowiązane do stosowania europejskiego 

prawa. 

 Kierunek działania 3: Proponujemy, by teksty zgody na wykorzystanie danych osobowych 

pojawiające się przy łączeniu się ze stronami internetowymi były jaśniejsze i krótsze. 

Kierunek działania 4: Wzorowanie się na państwach, w których zastosowane rozwiązania okazały się 

skuteczne (np. na fińskim systemie edukacji).Kwestia problematyczna 2: Cyberbezpieczeństwo jest 

złożonym zagadnieniem; nie ma jasności, jak zarządzać tą kwestią i na jakim szczeblu. 

 Kierunek działania 1: Sugerujemy zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami 

a państwami Unii Europejskiej oraz wdrożenie globalnych działań i globalnego porozumienia 

w sprawie cyberbezpieczeństwa. 

Kwestia problematyczna 3: Jako internauci jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń (phishing, piractwo 

internetowe itp.). Nie wszyscy jesteśmy świadomi tych zagrożeń i niekoniecznie wiemy, w jaki sposób 

je identyfikować. 

 Kierunek działania 1: Świadomość ryzyka istnieje, ale należy ją wzmocnić. Sugerujemy, by, 

pracując nad zwiększaniem świadomości ryzyka, skupiać się na konkretnych przykładach (np. 

m.in. wyjaśniać zjawisko phishingu i uczulać na fałszywe reklamy poprzez przedstawianie 

przykładów itp.). 

 Kierunek działania 2: Proponujemy prowadzenie europejskich kampanii informacyjnych 

wykorzystujących wiele kanałów i dostosowanych do różnych rodzajów użytkowników 

(młodzieży, szerszego grona użytkowników). 

 Kierunek działania 3: Wyjaśniać, w jaki sposób w sieciach społecznościowych działają 

zgłoszenia o nadużyciach kont, i ułatwiać takie zgłoszenia, tak by można było wykrywać 

i karać osoby dopuszczające się niewłaściwych zachowań w internecie. 

Kwestia problematyczna 4: Coraz częściej strony internetowe i platformy (w szerokim znaczeniu) są 

instrumentalizowane i wykorzystywane do cyberprzestępczości (wyłudzania pieniędzy, gróźb, 

molestowania, szantażu ...). 

 Kierunek działania 1: Proponujemy zacieśnienie współpracy między stronami 

internetowymi/platformami a organami w celu bardziej systematycznego identyfikowania 

i śledzenia tych aktów cyberprzestępczości. Ważne jest, aby eksponować pracę wszystkich 

podmiotów „za kulisami”. 
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Ochrona danych 

Kwestia problematyczna 1: Brak dostępu (obywateli) do danych, które sami udostępniają i brak 

kontroli nad nimi (ze strony obywateli). 

 Kierunek działania 1: Utworzenie organu UE, który będzie łatwo dostępny dla obywateli 

i który będzie czuwać nad przejrzystością i zapewniać wspólne normy stosowane przez 

wszystkie państwa UE. 

 Kierunek działania 2: Stworzenie możliwości wyboru, które dane mają być szczególnie 

chronione, a które nie. 

 Kierunek działania 3: Wprowadzenie unijnego cyfrowego dokumentu tożsamości (nie tylko 

krajowego cyfrowego dokumentu tożsamości). 

 Kierunek działania 4: Powinna istnieć większa przejrzystość co do tego, co gromadzą, 

przechowują i udostępniają (i komu) telefony i aplikacje domowe (Alexa), a właściciele 

powinni mieć możliwość usunięcia danych / ograniczenia dostępu do nich. 

Kwestia problematyczna 2: Niewystarczające mechanizmy kontroli firm będących gigantami 

w dziedzinie danych (np. Facebooka) – mają one jeszcze większą moc niż decydenci polityczni. 

 Kierunek działania 1: Przejrzyste mechanizmy kontroli i równowagi ze strony organu UE 

(niepolitycznego, lecz opartego na wiedzy eksperckiej), który powinien być niezależny 

i finansowany przez państwa członkowskie. 

 Kierunek działania 2: Nowe przepisy dotyczące reklamy cyfrowej. 

 Kierunek działania 3: Obowiązkowe unijne certyfikaty zgodności z przepisami w zakresie 

ochrony danych dla wszystkich przedsiębiorstw technologicznych / dostawców technologii; 

firmy te powinny w widoczny sposób prezentować te certyfikaty w ramach swoich działań 

w internecie. 

 Kierunek działania 4: Nagradzanie przedsiębiorstw, które przestrzegają przepisów 

dotyczących ochrony danych, przejrzystości i bezpieczeństwa. 

Kwestia problematyczna 3: Niewystarczająca edukacja cyfrowa obywateli. 

 Kierunek działania 1: Zajęcia dla starszych obywateli dostosowane do ich potrzeb 

i świadczenie usług wsparcia. 

 Kierunek działania 2: Specjalny program nauczania dla młodszych pokoleń (w szkołach 

i w domu). 

 Kierunek działania 3: Wspieranie osób, które nie są biegłe w technologiach, w zdobywaniu 

aktualnej wiedzy na temat ich wykorzystania. 

 Kierunek działania 4: Ustanowienie uniwersalnej podstawy określającej minimalny poziom 

umiejętności cyfrowych. 

 Kierunek działania 5: UE powinna wspierać programy edukacyjne (międzypokoleniowe), 

w ramach których młodzi ludzie uczą osoby starsze, jak funkcjonować w sferze cyfrowej. 

 Kierunek działania 6: Tworzenie specjalnych programów edukacyjnych i kampanii 

informacyjnych na temat cyberprzestępczości. 
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Kwestia problematyczna 4: Język (prawny i technologiczny) używany w sferze cyfrowej jest zbyt 

skomplikowany, aby obywatele mogli go zrozumieć. 

 Kierunek działania 1: Wprowadzenie kryteriów certyfikacji dla przedsiębiorstw 

technologicznych: uproszczone skrótowe informacje na temat wykorzystywania danych 

zrozumiałe dla wszystkich. 

 Kierunek działania 2: Wprowadzenie braku upoważnienia do wykorzystywania danych 

osobowych (w przypadku braku wyraźnej zgody) lub upoważnienia ograniczonego jako 

podstawowej zasady. 

 Kierunek działania 3: Lepsze informowanie o zmianach w RODO i ogólnie ochronie danych. 

Kwestia problematyczna 5: Niewystarczające badania nad ochroną danych. 

 Kierunek działania 1: Unijne finansowanie na rzecz zwiększenia wysiłków badawczych. 

Kwestia problematyczna 6: Brak dostępu do technologii (np. w przypadku dzieci ze środowisk 

o niskich dochodach). 

 Kierunek działania 1: Finansowanie programów wsparcia skierowanych do osób, które nie 

mają sprzętu komputerowego ani możliwości nabycia takiego sprzętu. 

 Kierunek działania 2: Stworzenie informacji porównawczych na potrzeby UE i zwiększenie 

dostępu do technologii dzięki programom/instytucjom edukacyjnym. 

Zdrowa cyfryzacja 

Kwestia problematyczna 1: Jak zająć się kwestią wpływu technologii na zdrowie psychiczne 

obywateli? 

 Kierunek działania 1: Utworzenie 2-letniego projektu pilotażowego zakładającego 

stosowanie we wszystkich państwach członkowskich fińskiego modelu edukacji, a następnie 

dokonanie oceny wyników tego projektu. 

 Kierunek działania 2: Organizacja/instytucja, która edukuje osoby starsze w zakresie 

właściwego korzystania z internetu. 

 Kierunek działania 3: Tworzenie w szkołach wspólnych przestrzeni szkoleniowych dla dzieci 

i ich rodzin umożliwiających im wspólne uczenie się. 

 Kierunek działania 4: Zbadanie i przeanalizowanie, czy we wszystkich państwach 

członkowskich infrastruktura niezbędna do edukacji cyfrowej jest na podobnym poziomie 

(czy wszystkie szkoły posiadają komputery, łącza światłowodowe itp.?). 

Kwestia problematyczna 2: Jak przeciwdziałać wszelkim szkodom powodowanym łącznie przez 

„fałszywe informacje”, siłę algorytmów i niedostateczną ochronę prywatności danych? 

 Kierunek działania 1: Edukowanie ludzi, tak by myśleli krytycznie. 

 Kierunek działania 2: Algorytmy automatycznie pokazujące najbardziej sprzeczne/zbieżne 

ujęcie tematu, a także odmienne punkty widzenia (fałszywe wiadomości), aby można było je 

porównywać. 

 Kierunek działania 3: Przetwarzanie i przechowywanie danych na urządzeniach lokalnych, 

bez udostępniania ich w chmurze. 
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 Kierunek działania 4: Traktowanie konsensusu przeważającej części społeczności naukowej 

jako punktu widzenia, który uważamy za prawdziwy, i wykorzystywanie go w celu 

przeciwstawiania go innym punktom widzenia. 

 Kierunek działania 5: Organizacja lub instytucja, która weryfikuje i sprawdza wiadomości 

i stwierdza, czy są one prawdziwe czy nie. 

 Kierunek działania 6: Media nie mogą być prywatne – muszą być publiczne, aby nie 

zarabiały na szerzeniu kłamstw. 

 Kierunek działania 7: Utworzenie 2-letniego projektu pilotażowego zakładającego 

stosowanie we wszystkich państwach członkowskich fińskiego modelu edukacji, a następnie 

dokonanie oceny wyników tego projektu. 

 Kierunek działania 8: Utworzenie europejskiej platformy internetowej zawierającej 

zweryfikowane informacje. 

 Kierunek działania 9: Utworzenie europejskiej platformy cyfrowej, która oferowałaby 

informacje oraz szkolenie i kształcenie (nie tylko dotyczące właściwego korzystania 

z internetu, ale również wielu innych aspektów), a także zapewniała zasoby i dostęp do 

specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego.   
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Załącznik I: W jaki sposób wypracowano kierunki działania? 

Przebieg sesji 2 

 

 

piątek 5 listopada 2021 r. 

Sesja plenarna 1 

Cel: ponowne spotkanie panelu i przygotowanie sesji 2. 

Powitanie, przekazanie głosu obywatelom, sprawozdanie „ambasadorów” z sesji plenarnej 

Konferencji, aktualne informacje o platformie, program prac na weekend, przedstawienie 

metodologii sesji. 
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sobota 6 listopada 2021 r. 

Spotkania plenarne (część 1) dotyczące poszczególnych wątków 

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi do tematów podwątków. 

Praca w podgrupach – część 1 

Cel 1: obywatele wskazali kwestie problematyczne w ramach danego podwątku, opierając się 

na tematach podwątku, uwagach ekspertów, własnej wiedzy i przeprowadzonych obradach. 

Cel 2: obywatele opracowali kierunki działania wraz z uzasadnieniami3 odnośnie do każdej 

kwestii problematycznej. 

 

niedziela 7 listopada 2021 r. 

Spotkania plenarne (część 2) dotyczące poszczególnych wątków 

Cel: eksperci przedstawili kolejne uwagi do tematów podwątków. 

Praca w podgrupach – część 2 

Cel 1: w zależności od przypadku obywatele sformułowali nowe kwestie problematyczne, 

kierunki działania i uzasadnienia albo pogłębili prace przeprowadzone w sobotę. 

Cel 2: obywatele sfinalizowali kierunki działania wraz z uzasadnieniami. 

Sesja plenarna 2 

Cel 1: sprawozdawcy grup zrelacjonowali dyskusje przeprowadzone w podgrupach. 

Cel 2: obywatele wyrazili opinie na temat sesji 2. 

Cel 3: główni moderatorzy przedstawili informacje o sesji 3. 

  

                                                
3 Odnotowane w załączniku wyszczególniającym kwestie problematyczne, kierunki działania i 
uzasadnienia. 
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B. Szczegółowy przebieg procesu opracowywania kierunków działania 

 Sytuacja wyjściowa: podczas sesji 1 każdy z europejskich paneli obywatelskich zgłosił od 75 do 
78 tematów związanych z nadrzędnym tematem danego panelu. Pogrupowano je w 5 wątków 
roboczych obejmujących podwątki. Tematy te posłużyły za podstawę prac prowadzonych 
przez obywateli podczas sesji 2. Przed sesją 2 obywatele zostali przydzieleni do jednego 
z wątków, a także do konkretnego podwątku, nad którym mieli pracować. 
 

 W sobotę rano obywatele rozpoczęli dzień od udziału w jednym ze spotkań plenarnych 
dotyczących poszczególnych wątków – zgodnie z przypisanym im wątkiem. W spotkaniu 
plenarnym dotyczącym wątku uczestniczą trzy podgrupy pracujące w ramach danego wątku. 
Podczas spotkania plenarnego dotyczącego danego wątku zespół moderatorów przedstawił 
tematy podwątków; uczestnicy panelu wysłuchali też jednego lub dwóch ekspertów, którzy 
przedstawili swoje uwagi dotyczące każdego podwątku. Po wypowiedziach ekspertów odbyła 
się krótka sesja pytań i odpowiedzi. Na koniec spotkań plenarnych dotyczących 
poszczególnych wątków 20 minut przeznaczono na to, by podgrupy wspólnie i w szerokim 
zakresie omówiły, jak widzą powiązanie tematów z kwestiami problematycznymi. 
 

 Po spotkaniach plenarnych dotyczących poszczególnych wątków obywatele przystąpili do prac 
w podgrupach. Pierwsza tura prac w podgrupach służyła temu, by uczestnicy wykorzystali 
własną wiedzę, uwagi ekspertów i tematy poszczególnych podwątków jako podstawę roboczą 
do dalszych dyskusji mających na celu jasne sformułowanie kwestii problematycznych. 
Kwestia problematyczna to problem/kwestia, które wymagają zmian lub którym należy stawić 
czoła. Jeżeli dany temat był już sformułowany w sposób pozwalający uznać go za kwestię 
problematyczną, mógł zostać ponownie wykorzystany w tej roli. Jeżeli dany temat był bardzo 
szeroki, można było wyodrębnić z niego kwestię problematyczną. 
 

 Podczas tej pierwszej 45-minutowej tury obywatele mogli zgłosić dowolną liczbę kwestii 
problematycznych. Po niedzielnych spotkaniach plenarnych dotyczących poszczególnych 
wątków mieli możliwość przeformułowania pozostałych kwestii problematycznych w oparciu 
o kolejne uwagi ekspertów, które mogły przynieść nową perspektywę. 
 

 Obywatele pracowali w podgrupach przez pozostałą część soboty i przystąpili do opracowania 
kierunków działania odnośnie do zgłoszonych kwestii problematycznych. Określenie 
kierunków działania stanowi pierwszy krok na drodze do sformułowania zaleceń, co będzie 
celem sesji 3. Kierunki działania będące wynikiem sesji 2 posłużą za podstawę do opracowania 
zaleceń podczas sesji 3. 
 

 Pod koniec dnia w sobotę podgrupy otrzymały wyniki prac przeprowadzonych w ciągu dnia 
przez inną podgrupę w ramach tego samego wątku i zostały poproszone o odniesienie się do 
nich i przedstawienie opinii. 
 

 Niedziela rozpoczęła się od spotkań plenarnych dotyczących poszczególnych wątków. Celem 
spotkań plenarnych było przedstawienie przez każdą podgrupę propozycji kierunków działania 
opracowanych do tego czasu. Ponadto podgrupy wysłuchały wypowiedzi kolejnych ekspertów 
dotyczące tematów, nad którymi już pracowały, lub nowych tematów w zależności od wątku. 
 

 Po spotkaniach plenarnych dotyczących poszczególnych wątków obywatele zebrali się 
w podgrupach, aby sfinalizować opracowane w sobotę kierunki działania z uwzględnieniem 
informacji przekazanych przez ekspertów lub zgłosić nowe kwestie problematyczne 
i sformułować nowe kierunki działania. 
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Załącznik II: Wyszczególnienie kwestii problematycznych, kierunków działania i uzasadnień 

Uwaga: Notatki facylitatorów zawierające opisy tematów. Każdy facylitator sporządzał notatki w swoim języku ojczystym. I = issue (kwestia 

problematyczna), O = orientation (kierunek działania), J = justification (uzasadnienie) 

Praca w Europie 

Język oryginału 
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Rynek pracy 
(Grupa 1 – 
jęz. 
niemiecki) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 

O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste es 
eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 
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J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,... 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 
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O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
 



 

40 

Młodzież 
i zatrudnieni
e (Grupa 6 – 
jęz. 
niderlandzki) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen 
van die noden.  
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Doel 
is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 
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justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen.  
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze 
zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, ...) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
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Cyfryzacja 
w miejscu 
pracy (Grupa 
15 – jęz. 
włoski) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 
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I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani adulti). 
Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di digitalizzazione che 
influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
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O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5 : Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7 : Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12 : Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
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Gospodarka dla przyszłości 

 

Język oryginału 
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Innowacje 
i konkurencyjność 
europejska 
(Grupa 2 – jęz. 
angielski) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well as 
invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
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I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as well as 
continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
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Zrównoważona 
gospodarka 
(Grupa 7 – jęz. 
francuski) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les techniques 
vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y a pas 
assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous suggérons de 
contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)... 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides résultent 
souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion...) Il faut réfléchir à comment produire mieux, 
comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi important 
de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en transmettant des 
informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire d'autres 
produits (ex : lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les programmes zéro 
déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande : certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande : Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme  
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont une 
durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 
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J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex : l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite échelle, au 
niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de construction. 
Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à leur 
entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs : comment renouveller nos moyens 
de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs locals. Il 
faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en fonction des 
intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la recherche de 
profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex : adaptation de la 
consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire changer les 
choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
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O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir des 
applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient une 
situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Opodatkowanie 
(Grupa 7 – jęz. 
francuski) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut mettre 
en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
 
O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 
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J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise : comment faciliter la création de nouvelles compagnies 
grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela générerait des 
revenus pour les états  
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans toute 
l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale comme 
argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut vraiment 
contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité et 
pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et l'éducation à 
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de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement du fait de la crise 
environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites entreprises 
(ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est tout à fait juste que 
ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt ait lieu dans le pays où le 
business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Rolnictwo (Grupa 
8 – jęz. francuski) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,... Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des maladies) 
 
O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 
justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 
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O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes indépendants pour 
l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de qualité que les produits 
européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être traités 
jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). Techniques de 
précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture (reduire 
émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques...) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité souffrent 
 
O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 
J: permettre biodiversité, (abeilles) 
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O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80% de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user ces 
techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux consommateurs à 
moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
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Infrastruktura 
cyfrowa (Grupa 8 
– jęz. francuski) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs d'Internet. 
Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, bibliothèques... 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations avec les 
problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence... Comment convaince et aider les personnes (surtout 
personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres discriminations 
technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire 
pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur qui fournit le 
service 
J: Tous les territoires auraient accès 
 
O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 
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J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte quand 
on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage d'hopitaux, 
services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
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Sprawiedliwe społeczeństwo 

Język oryginału 
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Zabezpieczenie 
społeczne 
(Grupa 3 – jęz. 
czeski) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, 
což přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí  
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není 
prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, 
nemožnost pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
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O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v 
rodičovství - ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje . aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy 
důchodců jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace 
stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
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O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální 
gramotnosti, vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc 
o něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. 
stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
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Równe prawa 
(Grupa 11 – 
jęz. rumuński) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 
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(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Sprawiedliwość 
(Grupa 12 – 
jęz. hiszpański) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de 
los empleados del país.  
 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 
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J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género 
en diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad.  
 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así 
en algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de 
conciliar prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una 
si quieres hacer la otra. 
 

Dostęp do 
sportu (Grupa 
12 – jęz. 
hiszpański) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). 
La sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la 
actividad física.  
 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. 
UE: generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre 
variedad de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 
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J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera 
de la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología 
como aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Uczenie się w Europie 

Język oryginału 
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Tożsamość 
europejska 
(Grupa 4 – 
jęz. 
niemiecki) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 
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O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung 
als Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
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Edukacja 
cyfrowa 
(Grupa 4 – 
jęz. 
niemiecki) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten  
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu 
vermeiden es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
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O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
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Wymiana 
kulturalna 
(Grupa 13 – 
jęz. angielski) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can 
participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is 
a more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Edukacja 
ekologiczna 
(Grupa 13 – 
jęz. angielski) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 
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J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and 
so is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and 
also try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Jakość, 
finansowanie 
i dostęp do 
edukacji 
(Grupa 14 – 
jęz. angielski) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 
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I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Harmonizacja 
edukacji 
(Grupa 14 – 
jęz. angielski) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors’ ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
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J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working 
and doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

Język oryginału 
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Demokratyzacja 
cyfryzacji (Grupa 5 – 
jęz. francuski) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de 
développer l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). 
Nous recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les 
aspects numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de 
formation que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes 
pour les individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et 
d'avoir un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 
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J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les 
outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes 
numériques soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
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Cyberbezpieczeństwo 
(Grupa 5 – jęz. 
francuski) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte 
à un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées : - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait leurs 
preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, 
etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches 
(les parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs 
(jeunes, personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle 
Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir 
les personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
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I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage ...) 
 
O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
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Ochrona danych 
(Grupa 9 – jęz. 
angielski) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the 
data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners 
should have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
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O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 
J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
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Zdrowa cyfryzacja 
(Grupa 10 – jęz. 
hiszpański) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores...)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y 
hacen más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar 
de un día para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el 
uso de herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también necesita 
formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en una 
ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no tengo 
cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en España los 
medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que vives en zona 
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rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa 
privacidad de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden 
parar pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes una 
compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto podemos 
saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante que 
lo hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era 
toda válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. -
Sí, es cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis... En 
realidad deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces eliminan 
contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los términos de 
aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos apoyar a los 
periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los directores del 
periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y radio. Luego los 
presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
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fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y 
hacen más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar 
de un día para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el 
uso de herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir entrevistas 
o intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases y luego 
hacerla crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento vivo, 
como nuestra plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y formación 
sobre los temas que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes personas. 
No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que hicieran ahí 
los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la UE, y quizá la UE 
pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una plataforma digital común 
para toda la UE? 
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Załącznik III: Informacje zwrotne z sesji plenarnej Konferencji 

Sesja plenarna Konferencji 

 

Podczas inauguracji sesji 2 zwrócono się do odnośnych 20 przedstawicieli reprezentujących każdy 

panel w sesjach plenarnych Konferencji o zabranie głosu i przedstawienie innym uczestnikom paneli 

wrażeń z pierwszej sesji plenarnej Konferencji, w której wzięli udział w dniach 22–23 października 

2021 r. Po tych wystąpieniach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. 

 

W sesji plenarnej Konferencji uczestniczy 449 osób: posłowie do Parlamentu Europejskiego (108), 

przedstawiciele Rady UE (54, czyli dwie osoby z każdego państwa członkowskiego), komisarze (3), 

przedstawiciele parlamentów narodowych (108), przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich 

(80), przedstawiciele wydarzeń lub paneli krajowych (27), przedstawiciele Europejskiego Komitetu 

Regionów (18), Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (18), partnerów społecznych (12) 

i społeczeństwa obywatelskiego (8) oraz wyłonieni w głosowaniu przedstawiciele lokalni (6) 

i regionalni (6). 

 

80 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, 27 przedstawicieli paneli i wydarzeń krajowych 

oraz przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży stanowią razem jeden z komponentów sesji 

plenarnej Konferencji, zwany komponentem obywatelskim. 

 

Podczas sesji plenarnej Konferencji omawia się zalecenia krajowych i europejskich paneli 

obywatelskich oraz wkłady zgromadzone w ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej. Na podstawie 

tematów poruszanych na platformie cyfrowej utworzono 9 tematycznych grup roboczych, które 

wniosą wkład w przygotowanie debat i propozycji sesji plenarnej Konferencji. W efekcie sesji 

plenarnej przedstawione zostaną zarządowi propozycje na zasadzie konsensusu (wypracowanego co 

najmniej między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i parlamentów 

narodowych). Jeżeli zajdzie wyraźna rozbieżność względem stanowiska przedstawicieli obywateli 

uczestniczących w krajowych wydarzeniach albo europejskich lub krajowych panelach obywatelskich, 

należy to odnotować w sprawozdaniu zarządu. 

 

Październikowa sesja plenarna było drugim tego typu spotkaniem, lecz pierwszym, w którym udział 

wzięli obywatele reprezentujący europejskie panele obywatelskie. Przedstawiciele paneli i wydarzeń 

krajowych oraz paneli europejskich oraz przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży zebrali się 

po raz pierwszy jako komponent obywatelski. 

 

W piątek 22 października odbyły się dwa posiedzenia komponentu obywatelskiego Konferencji służące 

zaznajomieniu obywateli z regulaminem sesji plenarnej, przygotowaniu grup roboczych i sesji 

plenarnej oraz wyznaczeniu mówców. W przerwach między posiedzeniami komponentu obywatele 

uczestniczyli w swoich pierwszych spotkaniach grup roboczych wraz z innymi uczestnikami sesji 

plenarnej. W sobotę 23 października w sali posiedzeń PE w Strasburgu zainaugurowano dyskusję 

w ramach sesji plenarnej, podczas której 8 obywateli przedstawiło wyniki pierwszych sesji czterech 

europejskich paneli obywatelskich. 13 przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich zabrało głos 

podczas porannej debaty na temat europejskich paneli obywatelskich, a 7 podczas popołudniowej 

debaty na temat wielojęzycznej platformy cyfrowej. 
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Zabierając głos w sali posiedzeń Parlamentu Europejskiego, wielu przedstawicieli europejskich paneli 

obywatelskich wyraziło wdzięczność za możliwość udziału w tych pracach – większość z nich 

uczestniczyła po raz pierwszy w wydarzeniu politycznym o takiej skali. Podobnie niemal wszyscy 

przedstawiciele paneli podkreślili znaczenie udziału obywateli w Konferencji. Wielu uczestników 

(reprezentujących zarówno krajowe wydarzenia i panele, jak i panele europejskie) ubolewało jednak 

z powodu niewystarczającej możliwości prawdziwego dialogu między przedstawicielami paneli 

a innymi komponentami, zwłaszcza jeśli chodzi o spontaniczne wystąpienia i wymianę opinii. 

Przedstawili oni szereg propozycji w tym zakresie z myślą o grudniowej sesji plenarnej. 
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