
 

1 

  

Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy 

Photo © Unia Europejska 2021 – PE / Kenton Thatcher 

Sprawozdanie: Panel 1 sesja 1 

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



 

2 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

Sprawozdanie – Panel 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / 

Transformacja cyfrowa”, sesja 1 

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

 

Sesja 1: 17–19 września 2021 r., Strasburg 

Europejskie panele obywatelskie organizowane są przez Parlament Europejski, Radę UE 

i Komisję Europejską w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Niniejszy dokument1 został przygotowany przez grupę, w skład której wchodzą Missions 
Publiques, Teknologirådet, Deliberativa, ifok i Kantar, odpowiedzialną za metodykę 

i realizację prac paneli. Sesja 1 panelu 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” prowadzona była 
przez ifok, a współprowadzona przez Missions Publiques. 

 

Spis treści 

1. Metodyka 

2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

3. Panel 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, 
kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”, sesja 1: wkład ekspertów 

4. Główne wyniki sesji 

 

Pierwsza sesja pierwszego z czterech europejskich paneli obywatelskich Konferencji 

w sprawie przyszłości Europy odbyła się w dniach 17–19 września 2021 r. w siedzibie 

Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uczestników panelu powitał współprzewodniczący 
Guy Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego. Panel ten poświęcony jest tematom 
„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież 

                                                
1
 Zastrzeżenie prawne: wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego sprawozdania ponoszą autorzy; nie 

odzwierciedla ono poglądów instytucji UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/Education
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i sport / Transformacja cyfrowa”. Dotyczy on przyszłości naszej gospodarki i naszych miejsc 

pracy, szczególnie po pandemii; ma też zwrócić odpowiednią uwagę na powiązane kwestie 
sprawiedliwości społecznej. Stanowi również okazję, by omówić możliwości i wyzwania 

związane z transformacją cyfrową – jeden z najobszerniejszych dyskutowanych obecnie 

tematów dotyczących przyszłości. Podczas panelu rozważane są także kwestie przyszłości 
Europy w odniesieniu do młodzieży, sportu, kultury i edukacji. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital


 

4 

1. Metodyka 

Podczas sesji 1 dyskusje i praca grupowa odbywały się w dwóch formatach: 

● W ramach podgrup liczących od dwunastu do czternastu obywateli. W każdej 
podgrupie używano od czterech do pięciu języków, przy czym każdy obywatel mógł 
wypowiadać się w języku ojczystym. Prace podgrup prowadzili profesjonalni 
facylitatorzy wybrani przez konsorcjum zewnętrznych usługodawców. 

● W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne były 
prowadzone przez dwóch głównych facylitatorów. 

Pełny przegląd etapów i kluczowych punktów sesji 1 przedstawiono w załączniku I do 
niniejszego dokumentu. 

 

2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele obywatelskie, aby 
umożliwić obywatelom wspólne zastanowienie się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii 
Europejskiej. 

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

 
● Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego 

(narodowość oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego 
i poziomu wykształcenia; 

 
● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden 

mężczyzna z każdego państwa członkowskiego; 
 

● Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). 
Utworzono specjalne powiązania pomiędzy tą grupą młodzieży a Europejskim 
Spotkaniem Młodzieży. 

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

Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” 

Panel 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

Panel 4: „UE w świecie / Migracja” 

20 przedstawicieli każdego europejskiego panelu obywatelskiego, z których co najmniej 
jedną trzecią stanowią osoby poniżej 25 roku życia, bierze udział w sesji plenarnej, na której 
przedstawiają wyniki swoich dyskusji i omawiają wskazane w ich toku zalecenia wspólnie 
z innymi uczestnikami. Panele uwzględniają wkłady zgromadzone w ramach Konferencji za 
pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej i zapewniają materiał do sesji plenarnych 
konferencji w formie zestawu zaleceń dla Unii dotyczących dalszych działań. 
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3. Panel 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, 
kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”, sesja 1: wkład ekspertów i wkład 
wielojęzycznej platformy cyfrowej 

W celu wsparcia dyskusji i pracy grupowej wspólny sekretariat Konferencji, w imieniu 

współprzewodniczących zarządu Konferencji, zaprosił siedmiu uznanych ekspertów do 
udziału w pierwszej sesji tego panelu. Eksperci przedstawili przegląd najistotniejszych 
aspektów związanych z tematem nadrzędnym, a także główne obecne i przyszłe wyzwania 
dla UE w odniesieniu do trzech „bloków tematycznych” panelu: Silniejsza gospodarka, 

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

cyfrowa. Uczestnicy panelu otrzymali również odpowiednie fragmenty pierwszego 

sprawozdania okresowego dotyczącego wielojęzycznej platformy cyfrowej i zawarte w nim 

mapy myśli. 

 

Eksperci bloku tematycznego 1: Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie 

● Lucas Guttenberg: starszy pracownik naukowy i zastępca kierownika ds. badań 

w Instytucie im. Jacques'a Delorsa w Berlinie. Kieruje zespołem badawczym ds. 
europejskiej unii walutowej, jednolitego rynku, Europy socjalnej i cyfryzacji. 

● Dorota Szelewa: wykładowczyni w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, Szkoła 
Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Sprawiedliwości Społecznej, University College 
Dublin, Irlandia. 

 

Eksperci bloku tematycznego 2: Edukacja, kultura, młodzież i sport 

● Louis Godart: archeolog i specjalista w dziedzinie archeologii i filologii mykeńskiej. 
● Pedro Nuno Teixeira: dyrektor CIPES (Centrum Badawcze Polityki Szkolnictwa 

Wyższego). Profesor w Szkole Ekonomii Uniwersytetu w Porto. Ekspert w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego. Od kwietnia 2016 r. doradca prezydenta Portugalii ds. 
szkolnictwa wyższego i nauki. 

● Eva Jacomet: kierownik projektu w Sport et Citoyenneté. 

 

Eksperci bloku tematycznego 3: Transformacja cyfrowa 

● Pierre-Alexandre Balland: profesor Uniwersytetu w Utrechcie. 

● Francesca Bria: prezeska włoskiego funduszu innowacji. 
 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Nagrania wideo z sesji plenarnych: 

● Sesja plenarna z dnia 17 września 2021 r. z przemówieniem powitalnym 

współprzewodniczącego Guya Verhofstadta, posła do Parlamentu Europejskiego 

● Sesja plenarna z dnia 18 września 2021 r. z wypowiedziami ekspertów 

● Sesja plenarna z dnia 19 września 2021 r., podczas której po raz pierwszy ogłoszono 
wątki prac 

● Sesja plenarna z dnia 19 września 2021 r. , podczas której ostatecznie przyjęto wątki 
prac i wylosowano 20 przedstawicieli 

 

4. Główne wyniki sesji 

Na zakończenie sesji 1 uczestnicy panelu przyjęli pięć wątków prac na podstawie tematów 
związanych z tematem nadrzędnym panelu „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”, które 
to tematy zgłosili, omówili i uszeregowali pod względem ważności. W tabeli poniżej 
przedstawiono pięć wątków i odpowiednie grupy tematów wchodzące w skład każdego 
wątku: 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Załączniki 

Załącznik I 

Przebieg sesji 1 

Sesja 1: krok po kroku 

Sesja 1 wszystkich czterech europejskich paneli obywatelskich składa się z następujących 
etapów: 

· Krok 1: Wymiana poglądów na temat znaczenia Unii Europejskiej dla obywateli oraz 
zarysowanie wizji przyszłości UE 

Obywatele najpierw dyskutowali o tym, co Unia Europejska znaczy dla nich obecnie w ich 

codziennym życiu i jaki jest ich stosunek do UE, a następnie nakreślili osobiste wizje 
przyszłości UE do 2050 r. 

· Krok 2: Zgłaszanie tematów związanych z nadrzędnym tematem panelu 

i uszeregowanie ich pod względem ważności. 

Korzystając z własnych doświadczeń i wiedzy, a także wkładu ekspertów, obywatele określili 
i uszeregowali pod względem ważności tematy związane z nadrzędnym tematem panelu. 
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piątek 17 września 2021 r. 

Sesja plenarna 

Cel: powitanie obywateli; wyjaśnienie celu zwołania konferencji oraz trzech „p” 

Konferencji (platforma, panel, sesja plenarna); przedstawienie porządku obrad na 

weekend. 

Przemówienie współprzewodniczącego Guya Verhofstadta. 

Praca podgrup 

Cel: obywatele poznają się nawzajem i rozmawiają o tym, co znaczy dla nich UE i jaki mają 

do niej stosunek obecnie w codziennym życiu. 

 

sobota 18 września 2021 r. 

Praca podgrup 1 

Cel: obywatele wyobrażali sobie i nakreślali wizje przyszłości UE. 

Sesja plenarna 1 

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi dotyczące bloków tematycznych: Silniejsza 

gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / 

Transformacja cyfrowa. Opisano najważniejsze wpisy z wielojęzycznej platformie cyfrowej, 

a eksperci przedstawili swoje uwagi na temat odnośnych map myśli zawartych 

w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

Praca podgrup 2 

Cel: obywatele wskazali tematy, które przyszły im na myśl, gdy zastanawiali się nad 
szerszym blokiem tematycznym, którym zajmuje się ich podgrupa. Każda podgrupa nadała 
priorytet pięciu tematom oraz omówiła wyzwania i pytania, które mogą się pojawić 

w związku z nimi podczas bardziej szczegółowych prac w ramach sesji 2. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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niedziela 19 września 2021 r. 

Sesja plenarna 1 

Cel: zespół facylitatorów wyjaśnił proces grupowania tematów w wątki i przedstawił pięć 

proponowanych wątków. 

Praca podgrup 

Cel: zespół facylitatorów zgromadził informacje zwrotne od obywateli dotyczące wątków; 

obywatele zapoznali się z proponowanymi wątkami i przedstawili propozycje zmian. 

Sesja plenarna 2 

Cel 1: zespół facylitatorów przedstawił propozycje zmian do wątków; obywatele wspólnie 

zatwierdzili zmiany i pięć ostatecznie ustalonych wątków; zespół facylitatorów objaśnił 

kolejne kroki. 

Cel 2: przeprowadzono losowanie przedstawicieli panelu spośród osób, które zgłosiły się 

do reprezentowania panelu na sesji plenarnej Konferencji. Zgłoszono 78 kandydatur, 

spośród których wybrano 20 osób. 
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Załącznik II 

W jaki sposób wskazywane są wątki? 

Wskazywanie wątków ma na celu określenie wątków prac na podstawie różnych tematów 
poruszonych przez uczestników panelu, po to by w kolejnych sesjach panelowych usprawnić 
pracę i rozdzielić ją pomiędzy podgrupy panelu. Jest to proces oparty na podejściu 
iteracyjnym, rozpoczynający się od zgłoszenia różnych tematów i prowadzący do przyjęcia 
ostatecznych wątków prac; został przeprowadzony w sześciu krokach przez zespół 
redagujący, a ostateczne wątki zostały zatwierdzone przez obywateli. W skład zespołu 
redagującego wchodzą członkowie konsorcjum zewnętrznych usługodawców, któremu 
Komisja zleciła organizację paneli. Wspólny sekretariat Konferencji nadzorował projekt 

i organizację tego procesu. 

 

1. Tematy zostały zgłoszone przez uczestników panelu podczas odnośnej dyskusji 
w podgrupach i odnotowane przez facylitatorów.  Każdy obywatel miał możliwość 
poruszenia tematów, które uważa za ważne (w ramach ogólnych bloków 
tematycznych panelu). Wszystkie tematy zostały przetłumaczone automatycznie na 
język angielski, a facylitator zweryfikował wierność tłumaczenia. 

2. Po pogrupowaniu tematów, uszeregowano je pod względem ważności podczas 
kolejnej sesji podgrup. Każdy obywatel miał do dyspozycji maksymalnie 15 punktów 

do rozdzielenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Tematowi preferowanemu 

przyznawali 5 punktów, drugiemu w kolejności – 4 punkty itd. W tym celu obywatele 

użyli kart priorytetów (jako anonimowych kart do głosowania). 

3. Facylitator wspólnie z obywatelami policzył punkty przyznane poszczególnym 
tematom, które następnie zostały uszeregowane według liczby uzyskanych punktów. 
Ostateczna klasyfikacja została wyświetlona na ekranie i przekazana zespołowi 
redagującemu. 
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4. Pięć najczęściej wskazywanych tematów z każdej podgrupy (lub więcej w przypadku 

większej liczby tematów „na miejscu 5”) zostało następnie wykorzystanych 

w procesie grupowania. We wszystkich podgrupach zespół redagujący wyszukiwał 
i wskazywał tematy podobne lub powiązane. Takie podobne i powiązane tematy 
połączono w grupy, które oznaczono kolorem lub tymczasową nazwą. 

5. Kolejnym krokiem było przyporządkowanie wszystkich grup tematów do różnych, ale 
spójnych (maksymalnie pięciu) wątków prac. Każdy wątek otrzymał nazwę/tytuł 
zgodnie z głównymi grupami tematów i poszczególnymi tematami przypisanymi do 

tego wątku. Chodziło o to, by wykorzystać sformułowania zgłoszone wcześniej przez 
obywateli i w ten sposób zaproponować tytuły mniej techniczne, a bardziej 

zrozumiałe dla panelistów. 

6. Wątki zostały następnie przedstawione jako propozycja przez zespół redagujący na 
sesji plenarnej i w podgrupach. Obywatele mogli upewnić się, czy tematy podgrup 
zostały odpowiednio uwzględnione i zaproponować zmiany dotyczące nazw, 
grupowania i ewentualnych uzupełnień. Zmiany zatwierdzone w ramach podgrup 

zostały włączone do proponowanych wątków. Na zakończenie podział wątków został 
ponownie przedstawiony na sesji plenarnej i zatwierdzony przez aklamację. Przed 
ostatecznym zatwierdzeniem podczas sesji plenarnej obywatele mieli jeszcze 

możliwość wprowadzenia drobnych poprawek (również wymagających zatwierdzenia 
na sesji plenarnej). 
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Załącznik III 

Szczegółowy wykaz wątków, podtematów i wkładów zgodnie 

z uszeregowaniem określonym przez obywateli w podgrupach 

Wątek 1: Praca w Europie 

Rynek Pracy 

₋ Powszechny dochód gwarantowany (sala 6, miejsce 1) 
₋ Godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym (sala 7, miejsce 5) 
₋ Osiągnięcie sprawiedliwości społecznej na rynku pracy (sala 1, miejsce 5) 
₋ Wspieranie gospodarki lokalnej jako sposobu promowania zatrudnienia (sala 11, 

miejsce 4) 
₋ Wynagrodzenia (nierówność wynagrodzeń za tę samą pracę lub za pracę na tym 

samym stanowisku, godne wynagrodzenia, zachęty / uznanie dla pracy) (sala 11, 
miejsce 3) 

₋ Dostęp do zatrudnienia, zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń emerytalnych (równe 
szanse) (sala 11, miejsce 2) 

₋ Minimalne normy dotyczące warunków zatrudnienia i świadczeń/wynagrodzeń (sala 
13, miejsce 4) 

₋ Nacisk na wzmocnienie gospodarki. Ujednolicenie wszystkich warunków pracy 
i stosowanie standardowych umów. Warunki pracy i równość wynagrodzeń różnych 
pracowników (prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych) (sala 7, miejsce 4) 

Młodzież i zatrudnienie 

₋ Promowanie rynku pracy dla młodych ludzi (sala 3, miejsce 2) 
₋ Jak wdrożyć natychmiastowe środki w celu zwalczania bezrobocia wśród młodych 

ludzi po pandemii COVID-19? (sala 10, miejsce 1) 
₋ Rozpoczęcie pracy po zakończeniu nauki: ułatwianie zdobywania doświadczeń 

osobom wchodzącym do świata pracy (pierwsza praca) (sala 11, miejsce 1) 
₋ Edukacja: wspieranie łączenia pracy i uczenia się we współpracy 

z przedsiębiorstwami (sala 5, miejsce 4) 
₋ Szkolenia ekonomiczno-finansowe w szkołach (sala 8, miejsce 4) 
₋ Zatrudnianie młodych Europejczyków i nie-Europejczyków w Europie i rozpoczęcie 

samodzielnego życia (sala 6, miejsce 3) 
₋ Wspieranie kształcenia zawodowego (sala 1, miejsce 4) 

Cyfryzacja w miejscu pracy 

₋ Cyfrowy świat pracy (sala 2, miejsce 3) 
₋ Cyfryzacja i zatrudnienie: przepaść pokoleniowa i szybkie zmiany (sala 9, miejsce 4) 

Wątek 2: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

Demokratyzacja cyfryzacji 

₋ Zasady etyki dotyczące stosowania sztucznej inteligencji w UE (sala 2, miejsce 4) 
₋ Normy etyczne i demokratyczne, cyfrowy dobrostan, prawo do rozłączenia się, 

algorytmy internetowe (sala 4, miejsce 1) 
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₋ Co zrobić, aby cyfryzacja edukacji objęła całą europejską populację? (sala 10, miejsce 
5) 

₋ Promowanie cyfryzacji w całym systemie edukacji, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci 

(sala 3, miejsce 1) 

₋ Identyfikacja i monitorowanie informacji fałszywych i wprowadzających w błąd (sala 
14, miejsce 3) 

₋ Technologia służąca ludziom (sala 4, miejsce 5) 

Cyberbezpieczeństwo 

₋ Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo (sala 12, miejsce 1) 
₋ Bezpieczeństwo i prywatność w środowisku internetowym (sala 14, miejsce 1) 

₋ Bezpieczeństwo cyfrowe i cyberzagrożenia (sala 4, miejsce 2) 
₋ Bezpieczeństwo online (walka z cyberatakami) (sala 14, miejsce 2) 

Ochrona danych 

₋ Ochrona danych osobowych (sala 2, miejsce 2) 

₋ Ochrona danych – uregulowania prawne i inwestycje w badania (sala 9, miejsce 3) 

Zdrowa cyfryzacja 

₋ Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli (sala 12, miejsce 5) 
 

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 

Równe prawa 

₋ Równość płci (sala 6, miejsce 2) 
₋ Równe prawa w każdym państwie członkowskim (sala 13, miejsce 1) 
₋ Sprawiedliwość społeczna: prawa noworodków w Europie, życie w równości bez 

różnic (zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego) (sala 7, miejsce 2) 

Sprawiedliwość 

₋ Prace – już na etapie szkolnym – nad pokonywaniem barier kulturowych stojących na 
drodze do bardziej równego społeczeństwa szanującego różnice (sala 8, miejsce 3) 

₋ Podobne warunki dla Europejczyków (sala 6, miejsce 4) 

₋ Edukacja w Europie: analiza tego, co się nie udaje. Wsparcie finansowe dla ubogich 
młodych ludzi, aby mogli kontynuować naukę (sala 5, miejsce 1) 

₋ Zmniejszenie różnic w dochodach między najwyższymi i najniższymi (sala 7, miejsce 
5) 

₋ Promowanie równych szans dla wszystkich, przy uwzględnieniu istniejących różnic 
(aby Europa stała się „windą społeczną” dla wszystkich) (sala 7, miejsce 3) 

₋ Warunki pracy i równość wynagrodzeń różnych pracowników (prawo do zrzeszania 
się w związkach zawodowych (sala 7, miejsce 5) 
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Zabezpieczenie społeczne 

₋ Dostępność przystępnych cenowo mieszkań i nieruchomości na wynajem dla 
wszystkich w całej UE (sala 13, miejsce 5) 

₋ Ulgi finansowe dla młodych ludzi (sala 3, miejsce 5) 
₋ Pomoc rodzinom mniej zamożnym, osobom ze słabszych grup, kobietom, które 

decydują się jednocześnie dbać o edukację dzieci i pracować (sala 8, miejsce 2) 

Dostęp do sportu 

₋ Wspieranie możliwości (uczestnictwa) rodzin w sporcie i kulturze / wspieranie 

opłacalnych ofert na rzecz włączenia i integracji grup w niekorzystnej sytuacji / 

uproszczenie biurokracji dla podmiotów działających (na zasadzie wolontariatu) 
w dziedzinie kultury i sportu / promowanie funkcji honorowych (sala 15, miejsce 3) 

₋ Europa musi promować sport, udostępniać informacje i umożliwiać ludności 
uprawiania sportu, ponieważ sprzyja to rozwojowi umiejętności społecznych i innych 

oraz dobrostanowi, ze zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia i odżywiania (sala 5, 
miejsce 3) 

 

Wątek 4: Uczenie się w Europie 

Tożsamość europejska 

₋ Wspieranie wspólnej tożsamości europejskiej poprzez wspólny program nauczania 
(na różnych poziomach kształcenia) oraz wspólny europejski program kulturalny (sala 
10, miejsce 5) 

₋ Znalezienie wspólnych wartości europejskich / określenie tożsamości / promowanie 
wzajemnego zrozumienia (sala 15, miejsce 1) 

₋ Włączenie wymiaru europejskiego do edukacji (nauczanie o europejskim systemie 
politycznym) (sala 15, miejsce 4) 

₋ W jaki sposób kultura może stanowić odpowiedź na nacjonalizm przy zachowaniu 
indywidualizmu kultury (sala 5, miejsce 5) 

Wymiana kulturalna 

₋ Łatwo dostępne programy wymiany dla uczniów (sala 15, miejsce 5) 
₋ Obowiązkowy unijny program jednorocznej wymiany dla młodzieży (ułatwienie dla 

rodzin o mniejszych zasobach umożliwiające młodym Europejczykom spędzenie 
jednego w innym miejscu) (sala 10, miejsce 3) 

₋ Nauczanie języków obcych w Europie w celu promowania wymiany: wielojęzyczność 
(sala 5, miejsce 2) 

Harmonizacja edukacji 

₋ Aktualizacja i ujednolicenie materiałów edukacyjnych poprzez dostosowanie ich do 
najnowszych treści, także na platformach cyfrowych (sala 8, miejsce 1) 

₋ Harmonizacja i ujednolicenie ścieżek szkoleniowych, a nie tylko efektów końcowych 
(sala 8, miejsce 5) 

₋ Ogólnoeuropejskie standardy kształcenia (poza kształceniem uniwersyteckim; 
edukacja w szkołach zawodowych, na poziomie podstawowym i średnim), określenie 
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nowych priorytetów w systemie edukacji (np. cyfryzacja, zrównoważona edukacja) 
(sala 15, miejsce 2) 

Edukacja cyfrowa 

₋ Edukacja cyfrowa (sala 2, miejsce 1) 
₋ Kształcenie i szkolenie (sala 4, miejsce 3) 
₋ Edukacja i praca online oraz wpływ na społeczeństwo i zdrowie (zagrożenia, którym 

należy stawić czoła) (sala 9, miejsce 5) 
₋ Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, 

sztuczna inteligencja) (sala 12, miejsce 3) 

Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji 
₋ Większe inwestycje w edukację na wszystkich poziomach, w tym w badania i rozwój, 

które odzwierciedlałyby potrzeby w dziedzinie edukacji i w innych dziedzinach (np. 
zrównoważony rozwój) (sala 1, miejsce 3) 

₋ Jak w prosty sposób ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego w UE? (sala 10, miejsce 
2) 

₋ Projekty edukacyjne dla wszystkich (sala 3, miejsce 3) 
₋ Zapewnienie powszechnej bezpłatnej i dostępnej edukacji (sala 1, miejsce 2) 
₋ Wysokiej jakości (wczesna) edukacja ukierunkowana na sprawiedliwość społeczną 

(sala 1, miejsce 1) 
₋ Równe prawa i standardy edukacji dla wszystkich grup wiekowych w całej UE (sala 

13, miejsce 2) 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja na rzecz ochrony środowiska na szczeblu UE (sala 3, miejsce 4) 
Jak włączyć problematykę zmiany klimatu do systemu edukacji? (sala 10, miejsce 4) 
 

Wątek 5: Gospodarka dla przyszłości 

Innowacje i konkurencyjność europejska 

₋ Konkurencyjność Europy – badania naukowe (półprzewodniki i inne technologie, 
zielona energia, badanie przestrzeni kosmicznej) (sala 9, miejsce 1) 

₋ Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej (sala 12, 
miejsce 4) 

₋ Przywództwo Europy w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego (sala 14, 
miejsce 5) 

₋ Silniejsze powiązanie uniwersytetów i przedsiębiorstw (sala 3, miejsce 5) 

Zrównoważona gospodarka 

₋ Zmiana klimatu a gospodarka. Nie szkodzić środowisku naturalnemu (sala 7, miejsce 
1) 

₋ Gospodarka, która szanuje środowisko (sala 13, miejsce 3) 
₋ Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne (sala 12, miejsce 2) 
₋ Zrównoważony rozwój (transformacja cyfrowa) (sala 2, miejsce 5) 
₋ Cyfryzacja a klimat (zasoby) (sala 4, miejsce 4) 

Infrastruktura cyfrowa 

₋ Tworzenie infrastruktury cyfrowej (sala 2, miejsce 5) 
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₋ Pustynie cyfrowe (sala 4, miejsce 5) 
₋ Dostępność sieci elektronicznych (sala 14, miejsce 4) 
₋ Gotowość infrastruktury (drogowej i nie tylko) (sala 9, miejsce 2) 

Podatki 

₋ Opodatkowanie i podatki (sala 6, miejsce 5) 
₋ Ułatwienia w tworzeniu nowych firm (dla osób niebędących przedsiębiorcami) (sala 

11, miejsce 5) 

Rolnictwo 

Rolnictwo było jednym z tematów poruszonych przez uczestników w procesie nakreślania 
wizji, jednak nie stało się przedmiotem dyskusji podczas późniejszych sesji grupowych. Z tego 
względu facylitatorzy nie zanotowali podtematów dotyczących rolnictwa. Jednakże podczas 
ostatniej sesji plenarnej podtemat „rolnictwo” został wskazany przez jednego z uczestników 

jako ważny. Spotkało się to z aprobatą większości obywateli i dlatego włączono „rolnictwo” 
do listy podtematów. 

 



 

Panel 1 sesja 1 - 1 

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

Załącznik IV 

Pełna lista wkładów podgrup w języku oryginału notatki 

Uwaga: Notatki facylitatorów zawierające opisy tematów. Każdy facylitator sporządzał notatki w swoim języku ojczystym. 

Blok tematyczny I: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” 

Język oryginału 

Grupa 1 

(angielski) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 



 

Panel 1 sesja 1 - 2 

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

Grupa 6 

(francuski) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Grupa 7 

(francuski) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 



 

Panel 1 sesja 1 - 3 

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

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Grupa 11 

(hiszpański) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Grupa 13 

(angielski) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 



 

Panel 1 sesja 1 - 4 

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

6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 

 

  



 

Panel 1 sesja 1 - 5 

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

Blok tematyczny II: „Edukacja, kultura, młodzież i sport” 

Język oryginału 

Grupa 3 

(niemiecki) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Grupa 5 

(hiszpański) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen  en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  



 

Panel 1 sesja 1 - 6 

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

Grupa 8 

(włoski) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle  materie per i docenti a 

scuola. 

Grupa 10 

(hiszpański) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Grupa 15 

(niemiecki) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung)  
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Blok tematyczny III: „Transformacja cyfrowa” 

Język oryginału 

Grupa 2 

(niemiecki) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte  
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 



 

Panel 1 sesja 1 - 8 

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

Grupa 4 

(francuski) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Grupa 9 

(czeski) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Grupa 12 

(polski) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Grupa 14 

(rumuński) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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