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Podstawowe informacje: Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / 

Transformacja cyfrowa 
 
Panel „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, 
młodzież, kultura i  sport / Transformacja cyfrowa” poświęcony jest przyszłości naszej 
gospodarki i zatrudnienia, zwłaszcza po pandemii, przy czym należytą uwagę zwraca się na 
powiązane kwestie sprawiedliwości społecznej. Będzie również okazją, by zająć się także 
możliwościami i wyzwaniami związanymi z  transformacją cyfrową – jednym z 
najobszerniejszych dyskutowanych obecnie tematów dotyczących przyszłości. Podczas 
panelu rozważane będą również kwestie przyszłości Europy w odniesieniu do młodzieży, 
sportu, kultury i edukacji. 
 
Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat poszczególnych tematów 
panelu. Przede wszystkim określono w nim, co UE robi już w tych dziedzinach oraz jakie 
główny obawy i  życzenia na przyszłość zgłosili użytkownicy wielojęzycznej platformy 
cyfrowej (https://futureu.europa.eu). Ponadto znajdą tu Państwo również linki do dalszych 
informacji na wiele tematów. 
 

Państwa zadanie 
 
W ramach panelu zaprosimy Państwa do rozważenia i sformułowania zestawu zaleceń co 
do dalszych działań instytucji unijnych w odniesieniu do przyszłości Europy w dziedzinach 
gospodarki, sprawiedliwości społecznej i zatrudnienia, edukacji, kultury, młodzieży i sportu 
oraz transformacji cyfrowej. I tak na przykład zalecenia mogą określać ogólny kierunek 
działań lub sposób rozwiązania konkretnego problemu. 
 
Podczas trzech sesji będą Państwo dyskutować i współpracować bezpośrednio z innymi 
obywatelami z całej Europy, by wspólnie sformułować zalecenia. Podczas trzeciej i ostatniej 
sesji będą Państwo wspólnie głosować nad zaleceniami, które zostaną przedstawione i 
omówione z  innymi uczestnikami sesji plenarnej konferencji. 

https://futureu.europa.eu/
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Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie 
 
Pandemia koronawirusa stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla gospodarki europejskiej i 
światowej. Bezpośrednio dotyka poszczególne osoby, rodziny i przedsiębiorstwa, w 
szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią trzon naszej gospodarki. 
 
Kraje UE muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić, że nasza unikalna społeczna 
gospodarka rynkowa umożliwia przedsiębiorstwom prosperowanie, jednocześnie chroniąc 
osoby potrzebujące. 
 
Jakie działania podejmuje UE? 
 
UE pracuje przede wszystkim nad sprawiedliwą i inkluzywną odbudową, która naprawi 
gospodarcze i  społeczne szkody spowodowane pandemią, a jednocześnie inwestuje w 
ekologiczną i cyfrową przyszłość. 
 
W tym celu przygotowała bezprecedensowy pakiet finansowy o wartości 1,8 bln EUR. 
Obejmuje on zarówno budżet UE na lata 2021–2027, jak i NextGenerationEU – narzędzie 
służące odbudowie, którego celem jest zwiększenie odporności i zrównoważoności naszych 
gospodarek i społeczeństw. 
 
Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 
 
W ramach tematu „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” do 2 
sierpnia 2021 r. nadesłano 708 pomysłów, zamieszczono 1 172 komentarze i zorganizowano 
159 wydarzeń. Uczestnicy podkreślają, jak ważne jest, by Europa stała się bardziej inkluzywna 
i sprawiedliwsza społecznie, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19, i wskazują na szereg 
związanych z tym, zidentyfikowanych przez nich wyzwań, takich jak brak wsparcia dla młodych 
Europejczyków i brak współpracy między państwami członkowskimi. Najczęściej 
proponowanym mechanizmem, mającym uczynić Europę bardziej inkluzywną i sprawiedliwszą 
społecznie, jest wprowadzenie w całej UE bezwarunkowego dochodu podstawowego. 
Dodatkowo uczestnicy uważają, że dobrobyt różnych grup ludzi, zwłaszcza tych znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania UE i jej 
dalszego rozwoju. Poszczególne pomysły można pogrupować według następujących 
zagadnień: 

• Opodatkowanie na rzecz inkluzywnej i sprawiedliwej gospodarki 

• Ochrona socjalna i zabezpieczenie społeczne 

• Odbudowa gospodarcza 

• Zmiana obecnego modelu gospodarczego 

• Bardziej inkluzywna i sprawiedliwsza społecznie Europa 

• Zwiększanie zatrudnienia 

• Innowacje – pobudzanie wzrostu gospodarczego 

 

Opodatkowanie na rzecz inkluzywnej i sprawiedliwej gospodarki 
Grupa uczestników przedstawiła sugestie dotyczące przeciwdziałania problemom 
społecznym, gospodarczym i środowiskowym za pośrednictwem przepisów fiskalnych. 

Duża pula pomysłów w ramach tego zagadnienia zakłada doprowadzenie do większej 
sprawiedliwości podatkowej i sprawiedliwego opodatkowania oraz zwalczanie oszust 
podatkowych. Proponuje się na przykład podejmowanie środków przeciwko unikaniu 
opodatkowania poprzez wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (zob. pomysł), a 
także przeciwko dumpingowi socjalnemu poprzez harmonizowanie przepisów fiskalnych i płac 
minimalnych we wszystkich państwach członkowskich (zob. przykładowy pomysł). Jeden z 
najczęściej komentowanych i popieranych pomysłów dotyczy wprowadzenia 
ogólnoświatowego lub unijnego minimalnego podatku w celu zaradzenia problemowi rajów 
podatkowych (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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Ponadto na platformie cyfrowej wskazano różnorodne ewentualne środki podatkowe mające 
służyć inkluzywnej i sprawiedliwej gospodarce. Kwestie dotyczące opodatkowania mają 
obecnie dwojaki charakter. Po pierwsze, chodzi o środki podatkowe mające promować 
uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, na przykład wprowadzenie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (VAT) dla sektora e-handlu albo wymaganie od 
przedsiębiorców płacenia VAT wyłącznie w kraju macierzystym (zob. pomysł) lub 
wprowadzenie VAT uzależnionego od pochodzenia towarów, by promować lokalną 
konsumpcję, a tym samym wspierać lokalną gospodarkę (zob. przykładowy pomysł). Po 
drugie, chodzi o opodatkowanie związane ze środowiskiem i zmianą klimatu: m.in. 
formułowane są apele o wprowadzenie unijnego podatku od emisji dwutlenku węgla lub 
podatku na rzecz zrównoważonego rozwoju (zob. przykładowy pomysł). Ostatnia grupa 
proponowanych środków podatkowych dotyczy różnorodnych kwestii, na przykład 
opodatkowania na rzecz promowania równości płci – zaproponowano m.in., by dozwolone było 
stosowanie zerowej lub obniżonej stawki VAT na produkty higieniczne dla kobiet (zob. 
pomysł). 

Spójnie z przekrojowymi apelami o federalizację pojawiającymi się w ramach innych tematów, 
znaczna liczba pomysłów w ramach tematu „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie” dotyczy unii fiskalnej. Niektórzy uczestnicy wyrażają pogląd, że 
więcej zasobów własnych UE lub budżet niezależny od państw członkowskich to sposoby na 
urzeczywistnienie bardziej zjednoczonej europejskiej przyszłości (zob. przykładowy pomysł). 

 

Ochrona socjalna i zabezpieczenie społeczne 
Pomysły w ramach tego zagadnienia zasadniczo promują jednolite unijne podejście do 
zabezpieczenia społecznego czyli, innymi słowy, minimalne standardy europejskie dotyczące 
szerokiego zakresu spraw od kwestii rodzicielstwa i rodziny po prawo do dostępnych mieszkań 
i polityki emerytalne. 

Najczęściej powtarzającym się podzagadnieniem, w ramach którego komentuje się i popiera 
wiele pomysłów, jest wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego mającego 
zapewnić każdej osobie możliwość uczestnictwa w społeczeństwie (zob. przykładowy pomysł). 
Ponadto, w powiązaniu z tym podzagadnieniem, opublikowano grupę pomysłów dotyczących 
luki płacowej w UE: sugeruje się ograniczanie różnic w wynagrodzeniach w ramach jednego 
przedsiębiorstwa (zob. przykładowy pomysł) lub monitorowanie dochodu polityków (zob. 
przykładowy pomysł), opublikowano też ogólny apel o większą liczbę środków służących 
Europie o bardziej ludzkim obliczu (zob. przykładowy pomysł). 

Obok postulatu bezwarunkowego dochodu podstawowego powtarzają się apele o środki 
mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia (młodzieży) (zob. przykładowe wydarzenie). 
W odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa uczestnicy omawiają potrzebę 
skoordynowania polityk emerytalnych i  samych emerytur między państwami członkowskimi 
UE (zob. przykładowy pomysł). Zwraca się również uwagę na mobilnych Europejczyków: 
przedstawiono sugestię wprowadzenia dobrowolnego europejskiego publicznego funduszu 
emerytalnego dla osób, które mieszkały w wielu państwach członkowskich (zob. pomysł). 

Prawo do dostępnych, przystępnych cenowo mieszkań to kolejne podzagadnienie dotyczące 
zabezpieczenia społecznego podnoszone przez uczestników (zob. przykładowy pomysł). 

I wreszcie zgłoszono szereg pomysłów o bardziej administracyjnym charakterze na przykład 
zaproponowano wprowadzenie cyfrowej (wspólnej unijnej) karty ubezpieczenia społecznego 
i  możliwości przenoszenia praw socjalnych dla mobilnych Europejczyków (zob. przykładowy 
pomysł). 

Odbudowa gospodarcza 
Wiele komentarzy i pomysłów na platformie stanowi przejaw niepokoju w związku z rosnącym 
długiem publicznym w UE, m.in. dyskutowana jest rola Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC), wzywa się do przeglądu zasad paktu stabilności i wzrostu (zob. pomysł) lub 
wprowadzenia prawodawstwa dotyczącego zaburzeń równowagi na rachunku obrotów 
bieżących (zob. przykładowy pomysł). 

Pomysły dotyczące promowania lokalnej konsumpcji i produkcji, przy udziale MŚP jako siły 
napędowej wzrostu, są postrzegane jako kluczowe dla odbudowy gospodarczej UE. 
Dodatkowo proponuje się również, by opodatkowanie było narzędziem wspierającym 
odbudowę gospodarczą – poprzez ulgi podatkowe dla strategicznych sektorów przemysłu lub 
stanowiło zachętę do promowania konsumpcji lokalnej czy zakupu europejskich towarów – 
poprzez oznaczanie odległości jaką przebyły towary konsumpcyjne i opodatkowanie ich 
stosownie do niej (zob. przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
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Podobnie, w odniesieniu do COVID-19, uczestnicy omawiają potrzebę finansowania 
ewentualnych przyszłych środków gotowości na wypadek pandemii (zob. przykładowy 
pomysł). Ponadto uczestnicy podkreślają znaczenie globalnej współpracy na rzecz odbudowy 
gospodarczej (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się apele o większą solidarność między 
państwami członkowskimi na przykład w  formie rozszerzenia Funduszu Odbudowy (zob. 
pomysł). 

 

 

Zmiana obecnego modelu gospodarczego 

W ramach tego zagadnienia obecny europejski system gospodarczy jest omawiany z bardziej 
ideologicznej perspektywy. Uczestnicy podkreślają dostrzegane wady obecnego modelu 
gospodarczego. Dokładniej rzecz ujmując, jedna grupa uczestników proponuje czerpanie z 
kapitalizmu i wolnego rynku i umożliwianie większej wewnętrznej konkurencji oraz 
ograniczanie obciążeń regulacyjnych, lub nawet przyjęcie stosowanego w przedsiębiorstwach 
podejścia do zarządzania (zob.  przykładowy pomysł). Inni opowiadają się za bardziej socjalną 
lub zorientowaną na człowieka gospodarką rynkową (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto drugim najczęściej popieranym pomysłem w ramach tego tematu, od momentu 
uruchomienia platformy, jest propozycja aktualizacji modelu reformującego unijne zarządzanie 
gospodarcze, europejski semestr, mandat EBC, zasoby własne UE, który wzmocniłby unię 
gospodarczą i walutową (zob. pomysł). Ten konkretny pomysł wpisuje się w inne 
zamieszczone na platformie apele o reformę unijnego modelu gospodarczego w celu 
urzeczywistnienia inkluzywnego i sprawiedliwego europejskiego dobrobytu. 

 

Bardziej inkluzywna i sprawiedliwsza społecznie Europa 
Wielu uczestników, przedstawiając pomysły dotyczące praw i reprezentacji osób LGBTI (zob. 
pomysł), luki płacowej ze względu na płeć czy parytetu płci, apeluje o bardziej inkluzywną i 
sprawiedliwszą społecznie Europę, którą można by osiągnąć na przykład dzięki stworzeniu 
wskaźnika równości społecznej (zob. przykładowy pomysł). Powiązane pomysły dotyczą 
środków przeciwdziałania napaściom na tle seksualnym i przemocy domowej, przy czym 
apeluje się w szczególności o inicjatywy na rzecz wspierania ofiar (zob. pomysł). 

Propozycje dotyczą również dalszego wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych w celu 
ustanowienia społecznego wymiaru Europy, ułatwienia włączenia osób z 
niepełnosprawnościami, osób żyjących na granicy ubóstwa itp. (zob. przykładowy pomysł i 
przykładowe wydarzenie). 

Zwiększanie zatrudnienia 
Po pierwsze, uczestnicy podkreślają potrzebę uproszczenia w UE polityk podatkowych i polityk 
rynku pracy, by nie dopuszczać do dumpingu fiskalnego i socjalnego (zob. przykładowy 
pomysł). 

Po drugie, apeluje się też o wspieranie lepszych warunków pracy na całym kontynencie, na 
przykład poprzez wprowadzenie krótszego tygodnia pracy (zob. przykładowy pomysł). Inne 
pomysły w ramach tego zagadnienia obejmują ułatwianie pracy zdalnej lub pracy ponad 
granicami UE (zob. przykładowy pomysł), zakaz bezpłatnych staży, obowiązkowych godzin 
nadliczbowych i umów niegwarantujących pewności zatrudnienia (zob. przykładowy pomysł) 
lub inwestowanie w infrastrukturę opieki nad dziećmi w celu godzenia życia prywatnego i 
zawodowego. 

Po trzecie, kładzie się nacisk na rozwój kariery zawodowej: formułowane są apele o programy 
i środki ułatwiające dostęp do unijnego rynku pracy, obejmujące staże w różnych państwach 
członkowskich oraz internetową platformę z ofertami pracy (zob. przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
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Uczestnicy podkreślają znaczenie wspierania młodych ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp 
do rynku pracy (zob. przykładowe wydarzenie).  

Innowacje – pobudzanie wzrostu gospodarczego 
Uczestnicy proponują, by pobudzać wzrost poprzez inwestycje w badania nad 
zaawansowanymi technologiami, umiejętności, wiedzę i wiedzę fachową (sztuczna 
inteligencja, blockchain, nanotechnologia, przechowywanie energii, mięso wytwarzane w 
laboratorium itp.). Ponadto kilka pomysłów wskazuje na potrzebę niezależności 
technologicznej, na przykład poprzez zwiększenie unijnych zdolności w zakresie produkcji 
sprzętu. 
 
Za sprawę najwyższej wagi uznaje się inwestycje w badania naukowe i edukację, przy 
wspieraniu dzielenia się wiedzą poprzez otwartą sieć laboratoriów lub Europejską Agencję ds. 
Infrastruktury (zob.  pomysł). Inna propozycja dotyczy stworzenia aplikacji w rodzaju Spotify 
służącej celom naukowym – dostępnego banku wiedzy zawierającego modele do drukowania 
3D (zob. pomysł). W  zakresie badań naukowych, jedna z propozycji dotyczy ułatwień w 
uzyskiwaniu patentów za pośrednictwem funduszu patentowego (zob. pomysł). 
 
Ponadto gospodarka cyfrowa jest postrzegana jako warunek wstępny innowacji i wzrostu, 
prowadzone są przy tym dyskusje na temat kryptowaluty i lokalnych walut cyfrowych, które 
mogłyby być wykorzystywane równolegle do euro (zob. przykładowy pomysł). Jeśli chodzi o 
kryptowaluty, uczestnicy uważają, że aby chronić obywateli potrzebne są przepisy (zob. 
przykładowy pomysł). 
 
W powiązaniu z innowacjami omawiane są również środowisko i zmiana klimatu: 
przedstawiane są pomysły dotyczące celów neutralności klimatycznej i wiodącej roli, którą UE 
mogłaby odegrać w  tworzeniu (globalnej) zielonej gospodarki i inwestowaniu w nią (zob. 
przykładowy pomysł). W  ramach kilku pomysłów omawia się praktyczne wdrażanie zielonej 
gospodarki, dotyczą one np.  inwestycji w rolnictwo ekologiczne czy inicjatyw w ramach 
strategii „Od pola do stołu” (zob.  pomysł). 
 
I wreszcie finansowanie przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) jest ogólnie postrzegane jako siła napędowa innowacji (zob. przykładowy pomysł). 
Uczestnicy proponują wspieranie MŚP za pośrednictwem np. unijnego funduszu 
zapewniającego kapitał początkowy dla MŚP (zob. pomysł) lub platformy handlu 
elektronicznego przeznaczonej dla europejskich MŚP (zob. pomysł). 
 
 
Więcej o temacie: 
 
Odpowiednia strona na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
Gospodarka służąca ludziom 
Plan odbudowy dla Europy – NextGenerationEU 
Włączenie i zabezpieczenie społeczne 
Gospodarka 
Plan odbudowy dla Europy (Rada UE) 
Finansowanie transformacji klimatycznej 
 
 
Edukacja, kultura, młodzież i sport 
 
Polityka dotycząca edukacji, kultury, młodzieży i sportu leży przede wszystkim w gestii państw 
członkowskich. Jednak UE wspiera i uzupełnia ich działania, ułatwiając im współpracę. Oferuje 
m.in.  środki finansowe i związane z tym mechanizmy, takie jak program Erasmus+ 
wspierający transnarodową mobilność w UE oraz program „Kreatywna Europa” wspierający 
sektor kultury i sektor kreatywny. 
 
Jakie działania podejmuje UE? 
 
UE wspiera starania mające zapewnić jak najlepsze kształcenie i szkolenie. Promuje 
wielojęzyczność, zachęca uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli i ogólnie ludzi młodych 
do mobilności oraz ułatwia wymianę informacji i doświadczeń. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wlaczenie-i-zabezpieczenie-spoleczne
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-finance/
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UE chroni też i promuje swoje dziedzictwo kulturowe, różnorodność kulturową i językową oraz 
wspiera sektor kultury i sektor kreatywny, w tym sektor audiowizualny. 
 
Aby zapewnić młodym ludziom większe możliwości kształcenia i pracy oraz umożliwić im pełne 
uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego, UE w dialogu z młodymi ludźmi 
prowadzi szereg działań, m.in. poprzez program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 
 
 
Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 
 
Zważywszy na szeroki zakres tych zagadnień, pomysły zgłoszone w ramach tematu 

„Edukacja, kultura, młodzież i sport” są zróżnicowane tematycznie. Podobnie jak w innych 

miejscach na platformie powtarzającym się przekonaniem leżącym u podstaw zagadnień 

określonych pod tym tematem jest nawoływanie do tworzenia unijnej tożsamości, z 

nawiązaniami między innymi do: wymiany, widoczności i mobilności. Temat ten zgromadził 

łącznie 1 437 wpisów, na które składają się 484 pomysły, 692 komentarze i 261 wydarzeń. 

Poszczególne pomysły można pogrupować według kategorii przedstawionych na 

wielojęzycznej platformie cyfrowej: 

• Pielęgnowanie wspólnej unijnej tożsamości 

• Edukacja dostosowana do przyszłych wyzwań 

• Mobilność wewnątrz UE 

• Bezrobocie osób młodych 

• Dziedzictwo europejskie 

 

 

Pielęgnowanie wspólnej unijnej tożsamości 

Kilka pomysłów dotyczy stworzenia większej liczby unijnych portali medialnych (TV, radia i mediów 

społecznościowych), aby w większym stopniu angażować obywateli Unii Europejskiej w sprawy i 

kwestie związane z UE, a celem ostatecznym jest wzmocnienie tożsamości europejskiej i 

podstawowych wartości (zob.  przykładowy pomysł). Jednym z pomysłów zgłoszonych przez wielu 

uczestników jest zachęcanie do rozpowszechniania europejskich produkcji medialnych, na przykład 

poprzez ustanowienie wspólnego unijnego rynku medialnego (zob. przykładowy pomysł). Innym z 

pomysłów jest stworzenie specjalnej unijnej platformy medialnej przeznaczonej do nauki języków (zob. 

pomysł). 

Jednym z podzagadnień, do których zgłoszono część pomysłów, jest edukacja. Uczestnicy proponują 
wprowadzanie obowiązkowego kursu na temat historii i instytucji UE we wszystkich europejskich 
szkołach średnich jako jednego z narzędzi budowania w młodszych pokoleniach zainteresowania i 
poczucia odpowiedzialności wobec UE, co jednocześnie wzmocni proces budowania unijnej tożsamości 
(zob. przykładowy pomysł). Inne związane z edukacją pomysły dotyczące promowania wspólnej unijnej 
tożsamości proponują różnorodne formy wymiany lub współpracy partnerskiej między szkołami w 
różnych państwach członkowskich, aby budować przyjaźnie ponad granicami państw członkowskich 
(zob. pomysł). 

Ustanowienie wspólnego języka europejskiego jest postrzegane jako coś, co zdaniem wielu 
uczestników mogłoby sprzyjać integracji europejskiej (zob. przykładowy pomysł). Toczy się dyskusja 
nad zaletami i wadami takiego wspólnego europejskiego języka oraz nad różnymi potencjalnymi 
językami, w tym esperanto, łaciną (zob.  przykładowy pomysł) lub angielskim (zob. przykładowy 
pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
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W ramach podzagadnienia „sport” w kontekście budowania wspólnej unijnej tożsamości omawiana jest 
organizacja większej liczby międzynarodowych ogólnoeuropejskich imprez sportowych oraz możliwość 
utworzenia europejskiej drużyny sportowej, która uczestniczyłaby w imprezach międzynarodowych 
(zob.  przykładowy pomysł). 

Inny pomysł, szeroko omawiany również w odniesieniu do pozostałych priorytetów, dotyczy 
ustanowienia 9 maja europejskim świętem państwowym, tak by na całym kontynencie zachęcać do 
inicjatyw na rzecz budowania wspólnoty europejskiej (zob. przykładowy pomysł). 

Innym obszarem zainteresowania jest inicjatywa DiscoverEU. Niektórzy uczestnicy zaproponowali 
rozszerzenie inicjatywy DiscoverEU na każdego młodego Europejczyka w wieku 18 lat (zob. 
przykładowy pomysł). 

 

Edukacja dostosowana do przyszłych wyzwań 

Wiele pomysłów wskazuje na potrzebę dostosowania edukacji do obecnej epoki cyfrowej, 
zwłaszcza po tym, jak pandemia COVID-19 zmieniła praktyki nauczania w szkołach i na 
uczelniach. Zdaniem wielu uczestników dostosowanie edukacji do epoki cyfrowej jest jednym 
z warunków wstępnych przyszłej globalnej konkurencyjności i modernizacji Europy (zob. 
przykładowy pomysł). Apel ten jest spójny z  potrzebą promowania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w szkołach i na uczelniach, również poprzez udzielanie szkołom dotacji na 
zakup sprzętu (zob. przykładowy pomysł). 

Promowanie umiejętności miękkich, a zwłaszcza zajęć artystycznych, jest przez uczestników 
często postrzegane jako jeszcze jeden ważny krok w rozwijaniu myślenia krytycznego u 
uczniów w UE i  wzmacnianiu ich globalnych wartości, zwłaszcza w młodym wieku (zob. 
przykładowy pomysł). Za jeden z ważnych dla przyszłości edukacji w UE celów uznawane jest 
wdrożenie inkluzywnych metod nauczania oraz – w ogólniejszym ujęciu – promowanie 
różnorodności w edukacji (zob. pomysł). 

W jednym z podzagadnień zwrócono uwagę na konieczność reformy sposobów nauczania, 
tak by wychowywać dorosłych, którzy będą mogli być aktywnymi obywatelami UE. Obok 
wymian i edukacji na temat UE, które omówiono powyżej, w tym podzagadnieniu zgromadzono 
pomysły dotyczące potrzeby zachęcania młodych uczniów w szkołach do aktywnego udziału 
w życiu społecznym (zob.  pomysł) lub zaszczepienia im umiejętności międzykulturowych, na 
przykład poprzez zwiększenie praktycznego wymiaru nauki języków obcych (zob. pomysł). 

Grupa uczestników zwróciła uwagę na potrzebę ponownego przemyślenia obecnego systemu 
edukacji, aby przygotować naszą młodzież na przyszłość, która ją czeka. Uczestnicy apelują 
o edukację w zakresie zmiany klimatu (zob. przykładowy pomysł) oraz o mechanizmy poprawy 
wśród młodych ludzi umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM), np. poprzez wprowadzenie ogólnounijnego programu podstawowych 
umiejętności w zakresie STEM (zob. pomysł). Ponadto, jak zwrócono uwagę przy okazji 
tematu transformacji cyfrowej, uczestnicy apelują o szkolenie młodzieży w zakresie 
dobrostanu cyfrowego. 

W jednym z wątków omawiane jest również dostosowanie kształcenia (zawodowego) do 
świata pracy (zob. przykładowy pomysł) oraz zachęcanie do rozwijania w procesie edukacji 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości (zob. pomysł). 

 

Mobilność wewnątrz UE 

Niektórzy uczestnicy proponują utworzenie unijnego portalu internetowego, przez który będzie 
można zapisywać się na kursy uniwersyteckie w UE. Portal ten mógłby również umożliwić 
przyszłym studentom ubieganie się o udział w różnych programach w Unii Europejskiej 
jednocześnie (zob.  przykładowy pomysł). 

Innym podzagadnieniem poruszonym przez kilku uczestników jest rozszerzenie stypendiów w 
ramach programu Erasmus, tak by objąć nimi młodych ludzi niebędących studentami 
wyższych uczelni, na przykład obejmując nim uczniów szkół średnich, w tym również tych 
kształcących się zawodowo. Dałoby to możliwość pobytu za granicą, wymiany dobrych 
praktyk, nauki nowych języków i kultur oraz ogólnie rozszerzenia zestawu umiejętności 
osobom, które nie zdobywają wykształcenia na poziomie wyższym (zob. przykładowy pomysł). 

Jednym z najszerzej popieranych pomysłów przy okazji tematu edukacji jest ratyfikacja 
lizbońskiej konwencji o uznawaniu kwalifikacji, by ułatwić mobilność zawodową i akademicką 
w Grecji (zob.  pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
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Bezrobocie osób młodych 

Do innych najpopularniejszych pomysłów w temacie „Edukacja, kultura, młodzież i sport” 
należy kwestia zajęcia się rosnącym w Europie odsetkiem młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się (NEET). Uczestnicy zwracają w szczególności uwagę, że 
młodzież NEET to obecnie jedna z najsłabszych grup we współczesnym społeczeństwie 
europejskim i wyrażają poważne obawy, że grupa ta to potencjalnie kolejne ofiary skutków 
gospodarczych pandemii COVID-19. Z tego względu uczestnicy uważają, że kluczowe 
znaczenie ma podjęcie przez UE natychmiastowych i konkretnych działań, nie tylko w celu 
przeciwdziałania występowaniu zjawiska młodzieży NEET, ale również w celu zapewnienia 
lepszych warunków pracy w sektorach zdominowanych przez młodzież (zob. przykładowy 
pomysł). 

 

Dziedzictwo europejskie 
W ramach tego tematu uczestnicy apelują o ochronę i celebrowanie europejskiej kultury i 
dziedzictwa, na przykład poprzez powołanie unijnego komisarza ds. kultury (zob. pomysł), oraz 
ogólnie większe inwestycje w ochronę wspólnej pamięci kulturowej UE. 

 
Więcej o temacie: 
 
Odpowiednia strona na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
 

Edukacja i młodzież 
Edukacja (Komisja Europejska) 
Erasmus + 
Erasmus + 
Europejski Portal Młodzieżowy 
Europejskie Spotkanie Młodzieży:wydarzenie Parlamentu Europejskiego 
 
Kultura 
Kultura i kreatywność 
Program „Kreatywna Europa” 2021–2027 (Rada UE) 
Sport 
Sport w UE 
 
 

Transformacja cyfrowa 
 
Technologie cyfrowe zmieniają nasze życie. Czas spędzany przed ekranami wydłuża się, 
ponieważ świat musi dostosować się do nowych warunków pracy i edukacji na odległość. 
Chcemy zadbać o to, by transformacja cyfrowa nie pozostawiała nikogo w tyle. Stawiamy przy 
tym ludzi na pierwszym miejscu i tworzymy nowe możliwości dla przedsiębiorstw. Rozwiązania 
cyfrowe mają również kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu i osiągnięcia 
zielonej transformacji naszej gospodarki i  naszego społeczeństwa. 
 
Jakie działania podejmuje UE?       
 
Strategia cyfrowa Unii Europejskiej ma na celu zapewnienie, by transformacja ta przyniosła 
korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby kształtować cyfrową przyszłość Europy, 
Unia Europejska koncentruje się w szczególności na danych, technologiach takich jak 
sztuczna inteligencja i  blockchain, oraz na infrastrukturze i konektywności. 
 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://ec.europa.eu/info/education_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_pl
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.)1  
Temat „Transformacja cyfrowa” zgromadził ogółem 1 258 wpisów – 346 pomysłów, 815 
komentarzy i  97 wydarzeń. Pomysły zawierają ogólniejsze sugestie dotyczące takich 
zagadnień jak zrównoważoność i trwałość, a także bardziej szczegółowe propozycje 
dotyczące edukacji cyfrowej, e- zdrowia i głosowania elektronicznego. Uczestnicy, którzy 
zabrali głos na ten temat, podkreślają potrzebę transformacji cyfrowej w odniesieniu do 
przyszłej gospodarki, współpracy, zdrowia i innych dziedzin życia. Zwracają jednak również 
uwagę na szereg wyzwań związanych z transformacją cyfrową, takich jak względy etyczne, 
niedociągnięcia w RODO i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. Poszczególne pomysły 
można pogrupować według następujących zagadnień: 

• Gospodarka cyfrowa 
• Innowacje cyfrowe 
• Suwerenność cyfrowa i etyka 
• Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa 
• Głosowanie elektroniczne 
• Dane cyfrowe 
• Głosowanie elektroniczne 
• Zanieczyszczenie, zrównoważoność i trwałość 
• Technologia dla ludzi 
• E-zdrowie 
• Kształcenie i szkolenie 

 

Gospodarka cyfrowa 

Zagadnienie to, występujące również w ramach tematu „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie”, w ramach przedmiotowego tematu zgromadziło 
dużą liczbę pomysłów, w  których wzywa się do szerokiego wykorzystania gospodarki 
cyfrowej. Przykładowo w jednym z  pomysłów proponuje się stworzenie unijnej platformy 
łańcucha bloków [blockchain] (zob. pomysł). Inni uczestnicy dyskutują na temat kryptowalut: 
niektórzy proponują, by rządy przyjęły kryptowaluty z  korzyścią dla cyfrowego i aktywnego 
gospodarczo społeczeństwa i z myślą o jego rozwoju (zob.  przykładowy pomysł), a inni 
omawiają potrzebę uregulowania lub zakazania kryptowalut (zob.  przykładowy pomysł). 

Ponadto w ramach kilku pomysłów proponuje się wprowadzenie cyfrowego euro jako 
bezpiecznej i  wygodnej metody płatności (zob. przykładowy pomysł). 

 

Innowacje cyfrowe 
Przedstawione na platformie pomysły dotyczące rozwoju cyfrowego proponują przede 
wszystkim zwiększenie roli UE w dalszym rozwijaniu narzędzi sztucznej inteligencji (AI) (zob. 
wydarzenie). W  jednym z pomysłów apeluje się o zwiększenie planowania i regulacji w 
odniesieniu do obecnych możliwości sztucznej inteligencji, aby uczynić je bezpieczniejszymi i 
bardziej dostępnymi (zob.  przykładowy pomysł). Niemniej jednak wykorzystanie i rozwój 
sztucznej inteligencji są przedmiotem dyskusji wśród uczestników; niektórzy z nich zwracają 
uwagę na przyszłe ryzyko tworzenia AI posiadającej większe możliwości niż ludzki mózg (zob. 
przykładowy pomysł). 

Podobnie niektórzy uczestnicy identyfikują szereg wyzwań związanych z coraz bardziej 
cyfrowym społeczeństwem. Przykładowo podczas tego wydarzenia omawiano rosnącą 
cyfryzację naszego społeczeństwa i jej nierówny poziom wśród grup ludności (chodzi o 
„przegranych ery cyfrowej”). Inne omawiane niedogodności cyfryzacji to na przykład 
dehumanizacja, robotyzacja, większy monitoring i  nadzór wobec poszczególnych osób (zob. 
pomysł). 

W kwestiach bardziej ogólnych uczestnicy apelują o dostępność i przystępność cenową usług 
i  urządzeń cyfrowych (zob. przykładowy pomysł). 

 
1 W niniejszej części podsumowano przedstawiony w pierwszym sprawozdaniu okresowym odnośny wkład 
pochodzący z wielojęzycznej platformy cyfrowej. Więcej informacji można znaleźć w samym sprawozdaniu. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
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Suwerenność cyfrowa i etyka 
Pomysły przedstawione na platformie, mające na celu zwiększenie suwerenności cyfrowej, 

koncentrują się na strategicznej niezależności Europy pod względem sprzętu, 

oprogramowania i  platform mediów społecznościowych, a także na dalszym stymulowaniu 

rozwoju i produkcji cyfrowej UE, zwłaszcza względem innych podmiotów takich jak USA czy 

Chiny (zob. przykładowy pomysł). Na przykład jeden z pomysłów sugeruje rozwój i 

promowanie europejskiej produkcji mikroprocesorów (zob. pomysł). 

Pokrewna grupa pomysłów kładzie silny nacisk na aspekt etyczny. W szczególności 

uczestnicy chcą zwiększyć suwerenność cyfrową UE za pośrednictwem europejskich platform 

mediów społecznościowych, które byłyby w pełni zgodne z europejskimi wartościami, normami 

i wymogami dotyczącymi przejrzystości i etyki (zob. przykładowy pomysł). Ponadto zgłoszono 

też pomysł, w którym apeluje się o sprawiedliwą cyfryzację opartą na prawach człowieka, 

uwzględniającą prawa pracownicze i związkowe, działania na rzecz poprawy warunków pracy 

i negocjacji zbiorowych (zob. pomysł). 

 

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa 
Jeśli chodzi o zagadnienie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, pomysły dotyczą 

bezpieczeństwa i  ochrony internetu (zob. przykładowe wydarzenie). Uczestnicy podkreślają 

na przykład, że UE powinna być w stanie bronić się w przypadku zagrożeń internetowych i 

wojny cyfrowej; niektórzy idą jeszcze dalej, proponując utworzenie europejskiej cyberarmii, 

która mogłaby również wspierać cyfryzację w państwach UE mających opóźnienia w tym 

zakresie (zob. przykładowy pomysł). 

 

Głosowanie elektroniczne 
W zakresie zagadnienia dotyczącego głosowania elektronicznego wielu uczestników zwraca 

uwagę na jego zalety, zwłaszcza w kontekście pandemii (zob. przykładowy pomysł). 

Zagadnienie to, które od czasu rozpoczęcia konferencji otrzymało znaczną liczbę komentarzy 

w ramach tematu „Transformacja cyfrowa”, jest analizowane z punktu widzenia wydajności, 

bezpieczeństwa i innowacji, a nie z  perspektywy umacniania demokracji. W komentarzach 

pojawiły się też jednak przeciwstawne opinie, które wskazują na szereg słabości głosowania 

elektronicznego. Uczestnicy sugerują stosowanie technologii blockchain lub by Europa 

utworzyła własny system poczty elektronicznej zabezpieczony wysokim poziomem 

szyfrowania, jako ewentualne sposoby zapewniania bezpieczeństwa głosowania 

elektronicznego w UE. 

 

Dane cyfrowe 
Jeśli chodzi o zagadnienie danych cyfrowych, uczestnicy podkreślają dotychczasowe postępy, 

zauważając, że UE jest liderem w zakresie ochrony obywateli w świecie cyfrowym. Niemniej 

jednak wzywa się do dalszej poprawy w tej dziedzinie (zob. przykładowe wydarzenie). 

Przykładowo niektóre propozycje koncentrują się na zmianie przepisów RODO, by łatwiej było 

odmówić zgody na internetowe gromadzenie danych osobowych, a także na poprawie 

bezpieczeństwa danych nie tylko w UE, ale również w krajach kandydujących (zob. pomysł). 

Jednocześnie pojawiają się apele o bardziej zrozumiałe przepisy i nieobciążanie użytkowników 

ciągłymi prośbami o udzielenie zgody (zob. przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
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Zanieczyszczenie, zrównoważoność i trwałość 
W kilku przypadkach uczestnicy łączą cyfryzację ze zmianą klimatu, podkreślając na przykład, 
że zwiększone wysiłki na rzecz cyfryzacji pomogłyby zmniejszyć zanieczyszczenie. Na 
przykład zamieszczono apel o wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu dostępnego za 
pośrednictwem kodów QR, zawierającego informacje na temat pochodzenia produktu, jego 
składu, wpływu na środowisko, recyklingu i postępowania końcowego z danym produktem 
(zob. pomysł). 

Inna grupa pomysłów dotyczy odpadów cyfrowych; wzywa się na przykład do wytwarzania 
nowych produktów z wykorzystaniem odpadów elektronicznych poddanych recyklingowi (zob. 
pomysł). 

Ponadto kładzie się nacisk na trwały, dający się naprawiać, sprawiedliwie i etycznie 
produkowany sprzęt cyfrowy, który można propagować na przykład stosując niższe 
opodatkowanie (zob. pomysł). 

I wreszcie niektórzy uczestnicy wskazują, że umieszczanie na orbicie satelitów przyczynia się 
do zanieczyszczenia przestrzeni kosmicznej i wzywają do zajęcia się tą kwestią (zob. 
przykładowy pomysł). 

 

Technologia dla ludzi 
Sugestie zawierają szereg konkretnych pomysłów dotyczących technologicznych i cyfrowych 
narzędzi dla europejskich obywateli. 

Duża grupa pomysłów dotyczy stworzenia obywatelstwa cyfrowego i cyfrowego zjednoczenia 
UE (zob.  pomysł), na przykład poprzez stworzenie ram ułatwiających wszystkim państwom 
UE współpracę przy projektach informatycznych. Pomysł ten rozwijany jest poprzez konkretne 
sugestie dotyczące na przykład kompleksowych portali cyfrowych służących uczestnictwu 
obywatelskiemu i potrzebom w  zakresie identyfikacji w ramach codziennego życia (zob. 
pomysł), europejskiej sieci społecznej dla wyrażania przez obywateli swoich opinii (zob. 
pomysł), czy ogólnoeuropejskiej identyfikacji za pomocą cyfrowego identyfikatora (zob. 
pomysł). 

Pojawił się też apel o wzmocnioną ochronę konsumentów w środowisku internetowym 
(zob.  przykładowy pomysł), na przykład poprzez ułatwienie w przyszłości konsumentom 
wycofywania się z zakupów. 

Inny pomysł dotyczy potrzeby zapewnienia dostępności głównych platform 
crowdfundingowych we wszystkich państwach członkowskich (zob. pomysł). 

 

E-zdrowie 
W ramach zagadnienia dotyczącego e-zdrowia zamieszczono na platformie szereg pomysłów 
proponujących konkretne środki służące poprawie zdrowia obywateli w świecie cyfrowym, 
takie jak prawa pracowników do bycia offline (zob. pomysł), wprowadzenie dnia wolnego od 
mediów społecznościowych (zob. pomysł) lub wspieranie szkolenia cyfrowego młodzieży w 
celu promowania zdrowego i świadomego korzystania z technologii. 

Jednocześnie umieszczono na platformie apel o zintegrowanie e-zdrowia na terytorium UE 
(zob.  przykładowy pomysł), na przykład poprzez stworzenie pojedynczej platformy 
zarządzania e- zdrowiem (która byłaby szczególnie interesująca dla wielu Europejczyków 
korzystających z  możliwości mobilności transgranicznej) i poprzez wprowadzenie 
(europejskiego) cyfrowego zdrowotnego dowodu tożsamości (zob. przykładowy pomysł) 
zawierającego informacje na temat szczepień i ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją jednak 
obawy dotyczące prywatności i ochrony danych. Zagadnienia te poruszane są również w 
ramach tematu „Zdrowie”. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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Kształcenie i szkolenie 
W ramach zagadnienia dotyczącego kształcenia i szkolenia wiele umieszczonych na 
platformie pomysłów proponuje prowadzenie kompleksowych, ogólnounijnych wysiłków 
służących podnoszeniu poziomu wiedzy na wszystkich poziomach – zaczynając od szkoły 
podstawowej i dalej na kolejnych etapach procesu kształcenia (zob. przykładowy pomysł i 
przykładowe wydarzenie); podkreśla się przy tym, że rozwój i promowanie umiejętności 
cyfrowych ma dla gospodarki wysoce priorytetowe znaczenie (zob. przykładowy pomysł). 

W ramach jednego z podzagadnień nawołuje się do inwestycji i wysiłków na rzecz pobudzenia 

cyfryzacji w dziedzinie edukacji (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy omawiają przy tym 

potrzebę zwiększenia umiejętności informatycznych we wszystkich państwach UE, na 

przykład poprzez rozpoczęcie kampanii reklamowej w mediach zwiększającej widoczność 

kwestii transformacji cyfrowej (zob. pomysł). 

 

 
Więcej o temacie: 
 
Odpowiednia strona na wielojęzycznej platformie cyfrowej 
Europa na miarę ery cyfrowej 

Transformacja cyfrowa w UE 
Jednolity rynek cyfrowy 
Sztuczna inteligencja 
Cyfrowa przyszłość Europy 
Cyberbezpieczeństwo w Europie: surowsze przepisy i lepsza ochrona 
Ochrona danych w UE 
 
 
Więcej informacji na temat wszystkich polityk i działań UE: 
 
Strona internetowa Parlamentu Europejskiego 
Strona internetowa Rady UE 
Strona internetowa Komisji Europejskiej 
 

 
 Niniejszy dokument został przygotowany przez wspólny sekretariat Konferencji w sprawie Przyszłości 

Europy.  

Zachęcamy do korzystania z platformy cyfrowej na temat Konferencji w sprawie Przyszłości Europy 

(www.futureu.europa.eu), gdzie można uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze stanowiskami innych 

obywateli, którzy już zaprezentowali swoje pomysły i przemyślenia. Więcej informacji na temat 

przedstawionych dotychczas pomysłów można również znaleźć w pierwszym sprawozdaniu 

okresowym dotyczącym platformy. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/transformacja-cyfrowa
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/jednolity-rynek-cyfrowy
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/
https://ec.europa.eu/info/index_pl
http://www.futureu.europa.eu/

