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ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA NA SESJĘ PLENARNĄ) 
 

Wątek 1: Praca w Europie  
 

Podwątek 1.1 Rynek pracy 
 

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

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

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

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

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

 
2. Istnieją już unormowania UE w tym zakresie (dyrektywa 2003/88/WE 

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

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

 
4. Zalecamy, aby uczniowie szkół średnich (w wieku 12 lat i więcej) mogli 

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

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

 
6. Zalecamy, aby przygotować na wypadek poważnego kryzysu (np. kryzysu 

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

Podwątek 1.3 Cyfryzacja w miejscu pracy 
 

7. Zalecamy, aby UE wprowadziła lub wzmocniła obowiązujące przepisy 
regulujące tzw. „inteligentną organizację pracy” [= praca online i zdalna, np. 
praca z domu lub z innego miejsca z połączeniem internetowym]. Ponadto 



 

Panel 1 sesja 3 - 5 

Europejski panel obywatelski 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” 

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

 
8. Zalecamy, aby UE zagwarantowała wszystkim swoim obywatelom prawo do 

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

Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości 
 

Podwątek 2.1 Innowacje i konkurencyjność europejska 
 

9. Zalecamy, aby UE stwarzała różnym podmiotom (uniwersytetom, 
korporacjom, instytutom badawczym itp.) możliwości inwestowania 
w badania naukowe i innowacje mające na celu rozwój:  
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● nowych materiałów, które mają służyć jako bardziej zrównoważone 
i zróżnicowane biologicznie alternatywy dla obecnie stosowanych 
materiałów, 

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

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

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

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

● spowodowałoby to obniżenie kosztów energii elektrycznej dla obywateli 
UE,  

● utworzenie miejsc pracy i zrestrukturyzowanie rynku energii (zwłaszcza 
w regionach, które dotychczas były uzależnione od paliw kopalnych), 

● mogłoby to sprzyjać rozwojowi badań nad innowacyjnymi technikami 
pozyskiwania energii, 
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● jakość infrastruktury elektrycznej i sieci elektrycznej jest równie ważna jak 
źródła energii, gdyż umożliwia sprawną, wydajną i przystępną cenowo 
dystrybucję i transport energii.  

 
 

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

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

 
13. Zalecamy wprowadzenie w Europie takich samych zasad fiskalnych 

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

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

 
15. Zalecamy, aby poprzez edukację wszyscy mogli dowiedzieć się o naszym 

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

 

Podwątek 2.4 Rolnictwo/Podwątek 2.5 Infrastruktura cyfrowa  
 

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

 
17. Zalecamy, aby infrastruktura była własnością państwa, co zapobiegnie 

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

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

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 
 

Podwątek 3.1 Zabezpieczenie społeczne 
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19. Zalecamy promowanie zharmonizowanej dla całej UE polityki społecznej 
i równości praw, w tym ochrony zdrowia, które uwzględniają uzgodnione 
przepisy i minimalne wymogi na całym terytorium Unii.  
 
Zalecamy to, ponieważ istnieją duże różnice między państwami członkowskimi 
w zakresie polityki społecznej. Należy je zmniejszyć, aby zapewnić wszystkim 
obywatelom godne życie oraz opiekę i wsparcie, których potrzebują osoby 
znajdujące się z różnych powodów w trudnej sytuacji (zdrowie, wiek, orientacja 
seksualna itp.). 
 
 

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

 
21. Zalecamy, aby zwiększyć kompetencje UE w zakresie polityki społecznej, aby 

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

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

 
23. Zalecamy zagwarantowanie opieki społecznej i zdrowotnej osobom starszym 

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

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

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

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

 
27. Zalecamy, by UE podjęła kroki w celu zapewnienia by wszystkie rodziny 

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

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

 
29. Zalecamy, aby UE propagowała sport i aktywność fizyczną we wszystkich 

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

 
30. Zalecamy, aby UE zobowiązała każde państwo członkowskie do określenia 

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

 
31. Zalecamy harmonizację podatkową w państwach członkowskich UE (unikanie 

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

 
 

Wątek 4: Uczenie się w Europie 
 

Podwątek 4.1 Tożsamość europejska/Podwątek 4.2 Edukacja cyfrowa 
 

32. Zalecamy promowanie wielojęzyczności od najmłodszych lat, np. począwszy 
od przedszkola. Od szkoły podstawowej należy wprowadzić obowiązek 
osiągnięcia poziomu C1 w drugim języku UE innym niż język ojczysty.  
 

Zalecamy to, ponieważ wielojęzyczność jest narzędziem łączącym ludzi 
i pomostem do innych kultur. Ułatwia ona dostęp do innych krajów i ich kultur. 
Wzmacnia tożsamość europejską i wymianę międzykulturową. Poznanie innych 
kultur w kontekście Unii Europejskiej jest ważne. W związku z tym możliwość 
porozumiewania się w dwóch językach na wysokim poziomie pomogłaby 
w stworzeniu wspólnej tożsamości europejskiej i zrozumieniu innych kultur 
europejskich. UE musi zapewnić ścisłą współpracę z instytucjami edukacyjnymi, 
aby osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie edukacji. Ponadto potrzebne jest 
stworzenie specjalnego programu (np. platform cyfrowych, rozszerzonych 
programów Erasmus+ itp.) wyłącznie w celu promowania wielojęzyczności. 
Obecne szkoły europejskie mogą służyć za wzór w tym zakresie. UE powinna 
stworzyć więcej takich szkół i aktywnie je promować. 
  

 

33. Zalecamy, aby UE zwiększyła świadomość na temat zagrożeń dla młodych 
ludzi, jakie może nieść ze sobą internet i cyfryzacja, tworząc obowiązkowy, 
poświęcony tym zagrożeniom, przedmiot w szkole podstawowej. UE powinna 
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stworzyć narzędzia i wspólne przestrzenie szkoleniowe dla młodych ludzi, aby 
umożliwić im wspólne uczenie się.  
 

Zalecamy to, ponieważ obecne inicjatywy lub programy w tej dziedzinie nie są 
wystarczające. Ponadto wielu obywateli UE nie zna istniejących inicjatyw UE 
w tych dziedzinach. Dzieci nie są wystarczająco świadome zagrożeń związanych 
z internetem, dlatego powinniśmy zrobić znacznie więcej, aby promować 
i podnosić wiedzę na ten temat wśród młodszego pokolenia. 
 
 

34. Zalecamy, aby UE dołożyła starań w celu zwiększenia dostępności technologii 
dla starszego pokolenia poprzez wspieranie programów i inicjatyw, na 
przykład w formie zajęć dostosowanych do potrzeb. UE powinna 
zagwarantować prawo do korzystania z cyfryzacji tym, którzy sobie tego życzą, 
i zaproponować alternatywy dla tych, którzy nie chcą z niej korzystać.  
 

Zalecamy to, ponieważ UE powinna zadbać o to, by osoby starsze mogły 
uczestniczyć w świecie cyfrowym i by nikt nie był dyskryminowany. Należy 
wprowadzić uproszczone narzędzia dla pokoleń, które nie mają dużego 
doświadczenia w stosowaniu niektórych technologii, aby zintegrować je ze 
współczesnym światem. Zalecamy lepsze promowanie już istniejących inicjatyw, 
tak aby obywatele poznali te możliwości. UE nie powinna dyskryminować 
starszych pokoleń w zakresie korzystania z narzędzi komputerowych. (Poza tym 
oznacza to, że obywatele powinni mieć możliwość funkcjonowania bez 
obowiązku korzystania z sieci internetowej). UE powinna zorganizować 
i udostępnić bezpłatną stałą pomoc starszym pokoleniom, aby ułatwić dostęp do 
narzędzi cyfrowych. 
 
 

Podwątek 4.3 Wymiana kulturalna/Podwątek 4.4 Edukacja ekologiczna  
 

35. Zalecamy, aby UE stworzyła platformę, na której materiały dydaktyczne na 
temat zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych 
będą udostępniane do celów edukacyjnych. Informacje te powinny być oparte 
na faktach, sprawdzone przez ekspertów i dostosowane dla każdego państwa 
członkowskiego. Platforma ta: 

● powinna zawierać lekcje dla różnych grup docelowych – na przykład dla 
osób mieszkających w środowisku miejskim lub wiejskim, wszystkich 
grup wiekowych i na wszystkich poziomach wcześniejszej wiedzy; 

● musi być dostępna we wszystkich państwach członkowskich i powinna 
być łatwa w użytkowaniu; 
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● powinna być wdrażana wraz z planem promocji; powinna być budowana 
we współpracy z odpowiednimi firmami; 

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

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

 

36. Zalecamy, aby UE priorytetowo traktowała udostępnianie programów 
wymiany wszystkim (niezależnie od grupy wiekowej, państwa 
członkowskiego, poziomu wykształcenia i możliwości finansowych) oraz 
umożliwiała wymianę lub staże między sektorami, krajami, instytucjami 
edukacyjnymi, miastami i przedsiębiorstwami. UE powinna być 
odpowiedzialna za inicjowanie, mediację i finansowanie wymiany kulturalnej 
i społecznej w całej UE – zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. UE musi aktywnie 
promować te inicjatywy i kierować je do osób, które nie są jeszcze świadome 
istnienia programów wymiany kulturalnej i społecznej. Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy, do udziału w której losowo wybrano uczestników, jest 
doskonałym przykładem wymiany europejskiej. Chcemy więcej inicjatyw tego 
rodzaju – ale również inicjatyw na mniejszą skalę, a także wymian w dziedzinie 
sportu, muzyki, staży (społecznych) itp. 
 

Zalecamy to, ponieważ ważne jest, aby stworzyć poczucie wspólnoty i spójności 
oraz zwiększyć tolerancję dla wszystkich naszych pięknych różnic/różnych 
perspektyw, a także dla rozwoju indywidualnych umiejętności. Umożliwi to 
rozwój przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i krytycznego myślenia. Chcielibyśmy 
promować udział wszystkich członków naszych społeczności, nawet tych, którzy 
do tej pory nie byli zaangażowani w takie inicjatywy. 
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Podwątek 4.5 Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji/Podwątek 4.6 
Harmonizacja edukacji  
 

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

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

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

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

 

 
38. Zalecamy, aby język angielski był nauczany, zgodnie ze standardem 

podlegającym certyfikacji, jako podstawowy przedmiot w szkołach 
podstawowych we wszystkich państwach członkowskich UE, aby ułatwić 
i wzmocnić zdolności obywateli Unii do skutecznej komunikacji.  
 

Zalecamy to, ponieważ: 
● Zapewniłoby to większą jedność i równość poprzez zwiększenie zdolności 

obywateli do wzajemnego komunikowania się i wspieranie silniejszej 
wspólnej tożsamości europejskiej. 

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

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

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

Podwątek 5.1 Demokracja cyfryzacji/Podwątek 5.2 Cyberbezpieczeństwo 
 

39. Zalecamy, aby UE dysponowała większymi kompetencjami w zakresie 
zwalczania nielegalnych treści i cyberprzestępczości. Zalecamy wzmocnienie 
zdolności Europolu/Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, 
w tym:  

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

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

 
40. Zalecamy, aby UE inwestowała w wysokiej jakości i innowacyjne 

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

 
41. Zalecamy, aby UE propagowała w europejskich szkołach edukację na temat 

fałszywych informacji, dezinformacji i bezpieczeństwa w internecie. Powinna 
ona opierać się na przykładach najlepszych praktyk z całej UE. UE powinna 



 

Panel 1 sesja 3 - 21 

Europejski panel obywatelski 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” 

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

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

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

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

 
45. Zalecamy lepsze wyjaśnienie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
48. Zalecamy, aby Unia Europejska promowała edukację obywateli w każdym 

państwie członkowskim w celu poprawy krytycznego myślenia, sceptycyzmu 
i weryfikacji faktów, aby uczyć, jak niezależnie oceniać, czy dana informacja 
jest godna zaufania czy też nie. Powinno to być realizowane w ramach 
kształcenia podstawowego w formie specjalnej lekcji. Powinna być ona 
również oferowana w innych miejscach publicznych obywatelom w każdym 
wieku, którzy chcą skorzystać z tego szkolenia. UE powinna zadbać o to, by 
specjalne środki finansowe były wykorzystywane przez państwa członkowskie 
do zamierzonych celów. 
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Zalecamy to, ponieważ uważamy, że niemożliwe jest całkowite usunięcie 
fałszywych informacji, a zatem szkolenie to pomoże obywatelom w ich 
samodzielnym rozpoznawaniu. W ten sposób wpływ fałszywych informacji na 
społeczeństwo i na samych obywateli zostanie ograniczony. Dałoby to również 
osobom więcej autonomii i uniezależniło od instytucji w pozyskiwaniu 
wiarygodnych informacji.  
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Załącznik: INNE ZALECENIA, KTÓRE ZOSTAŁY ROZPATRZONE PRZEZ PANEL, ALE 
NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE 
 

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 

 
Podwątek 3.2 Równe prawa 
 
Zalecamy, by UE stworzyła mechanizm zapewniający monitorowanie i egzekwowanie praw 
mniejszości (np. portal lub biuro umożliwiające obywatelom składanie skarg).  
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że każda osoba może wyrazić swoją opinię i ma prawo do 
poszukiwania i otrzymywania pomocy. Takie biuro jest niezbędne w celu zmniejszenia 
napięcia między mniejszościami a większością. 

 
 
Podwątek 3.3 Sprawiedliwość/Podwątek 3.4 Dostęp do sportu 

 
Zalecamy, aby UE zwiększyła wiedzę na temat aktywności fizycznej poprzez dawanie 
przykładu przez osoby publiczne (np. wydarzenia Parlamentu powinny obejmować pewną 
formę aktywności fizycznej lub trwającej kilka sekund pozy, np. rozciąganie się, 
spacerowanie podczas rozmowy czy podskoki). 
 
Zalecamy to, ponieważ zaangażowanie osób publicznych w aktywność fizyczną przyczyni się 
do zwiększenia świadomości na ten temat. 
 

 

Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

 
Podwątek 5.3 Ochrona danych 
 

Zalecamy utworzenie identyfikatora strony internetowej, który będzie służył do 
przechowywania danych osobowych i danych szczególnie chronionych, ale będzie dostępny 
wyłącznie dla władz i policji. Platformy internetowe i sprzedawcy będą posługiwać się 
kodem internetowym powiązanym z identyfikatorem strony internetowej oraz danymi, 
które są istotne dla danej działalności. Domyślne ustawienia udostępniania danych za 
pomocą tego identyfikatora powinny wskazywać na brak zgody. Dane powinny być 
przekazywane wyłącznie stronom bezpośrednio zaangażowanym, a nie stronie trzeciej. 
Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej, obywatel powinien mieć możliwość łatwego 
ich wycofania. Dane powinny być dostępne jedynie przez ograniczony czas lub podczas 
trwania konkretnej transakcji. Zezwolenie na wykorzystywanie danych powinno zawierać 
datę wygaśnięcia lub jasne określenie, jakie działania przedsiębiorstwo może podjąć 
z wykorzystaniem tych danych. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie przedsiębiorstwa mogą gromadzić wszystkie dane, w tym 
dane osobowe i wrażliwe, i mogą je wykorzystywać do wielu celów bez ujawniania, w jaki 
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dokładnie sposób i dlaczego. W ten sposób podmioty uzyskują więcej informacji, niż 
faktycznie potrzebują, aby świadczyć nam usługi, a następnie mogą odsprzedać lub ponownie 
wykorzystać dane bez naszej zgody. Jednocześnie proponowane zalecenie zagwarantuje 
odpowiedzialność użytkowników internetu, zapewniając przy tym ich względną 
anonimowość.  
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