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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
Czwarty europejski panel obywatelski: 

„UE w świecie / Migracja”  
 
ZALECENIA PRZYJĘTE PRZEZ PANEL (DO PRZEKAZANIA ZGROMADZENIU 
PLENARNEMU) 
 
 
Dziedzina 1 Samowystarczalność i stabilność  
 
Poddziedzina 1.1 Autonomia UE  
 
 

1. Zalecamy lepsze promowanie i wspieranie finansowe produktów 
strategicznych produkowanych w Europie (takich jak produkty rolne, 
półprzewodniki, produkty medyczne, innowacyjne technologie cyfrowe i 
środowiskowe), aby zapewnić ich dostępność i przystępność cenową dla 
europejskich konsumentów oraz zmniejszyć w jak największym stopniu 
zależność od producentów spoza Europy. Wsparcie to mogłoby obejmować 
politykę strukturalną i regionalną, wsparcie na rzecz utrzymania przemysłu i 
łańcuchów dostaw w UE, ulgi podatkowe, dotacje, aktywną politykę na rzecz 
MŚP, a także programy edukacyjne mające na celu utrzymanie odpowiednich 
kwalifikacji i miejsc pracy w Europie. Aktywna polityka przemysłowa powinna 
być jednak selektywna i ukierunkowana na produkty innowacyjne lub te, które 
są istotne dla zabezpieczenia podstawowych towarów i usług. 
 
Zalecamy to, ponieważ Europa jest zbyt zależna od producentów spoza Europy 
w kluczowych obszarach, co może prowadzić do konfliktów dyplomatycznych i 
do braków podstawowych lub strategicznych produktów lub usług. Ponieważ 
koszty produkcji w UE są często wyższe niż w innych częściach świata, bardziej 
aktywne promowanie i wspieranie tych produktów umożliwi Europejczykom 
zakup konkurencyjnych produktów europejskich i zachęci ich do ich zakupu. 
Wzmocni również konkurencyjność Europy i zatrzyma przyszłościowe gałęzie 
przemysłu i miejsca pracy w Europie. Poza tym większa regionalizacja produkcji 
zmniejszy koszty transportu i ograniczy szkody w środowisku. 
 
 

2. Zalecamy, aby UE zmniejszyła zależność od importu ropy naftowej i gazu. 
Należy to zrobić poprzez aktywne wspieranie projektów w zakresie transportu 
publicznego i efektywności energetycznej, ogólnoeuropejskiej sieci kolei 
dużych prędkości i transportu towarowego, rozwoju dostaw czystej energii ze 
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źródeł odnawialnych (w szczególności energii słonecznej i wiatrowej) oraz 
alternatywnych technologii (takich jak wodór lub odzysk energii). UE powinna 
również promować zmianę kulturową polegającą na zaprzestaniu korzystania 
z indywidualnych samochodów i przestawienie się na transport publiczny, 
wspólne korzystanie z samochodów elektronicznych oraz transport rowerowy. 
 
Zalecamy to, ponieważ jest to korzystne zarówno dla uniezależnienia się Europy 
od dostawców zewnętrznych, jak i dla ambitnych celów w zakresie klimatu i 
redukcji emisji CO2. Pozwoli to również Europie stać się silnym podmiotem w 
dziedzinie przyszłościowych technologii, wzmocnić swoją gospodarkę i tworzyć 
miejsca pracy. 
 
 

3. Zalecamy przyjęcie przepisów na szczeblu UE w celu dopilnowania, by 
wszystkie unijne procesy produkcji i dostaw oraz importowane towary 
spełniały europejskie normy jakościowe, etyczne i normy związane ze 
zrównoważonych rozwojem oraz wszystkie obowiązujące normy europejskie 
w zakresie praw człowieka. Produkty zgodne z tymi przepisami powinny być 
certyfikowane. 
 
Zalecamy to, ponieważ pomaga to zarówno konsumentom, jak i 
przedsiębiorcom dotrzeć do informacji na temat produktów, które kupują / 
którymi handlują. W tym celu wystarczy sprawdzić system certyfikacji. 
Certyfikacja przyczynia się również do zmniejszenia luki między tanimi i drogimi 
produktami dostępnymi na rynku. Tanie produkty nie będą spełniać 
wymaganych norm i w związku z tym nie będzie można uznać ich za produkty 
dobrej jakości. Kwalifikacja do tej certyfikacji służyłaby ochronie środowiska, 
oszczędzaniu zasobów i promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji. 
 
 

4. Zalecamy wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu wspierania małych 
lokalnych producentów z sektorów strategicznych we wszystkich państwach 
członkowskich. Producentom tym oferowano by szkolenia zawodowe i 
wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz zachęcano by ich do produkowania 
(w przypadku gdy surowce są dostępne w UE) większej ilości towarów 
spełniających wymogi, a tym samym zmniejszono by wielkość importu. 
 
Zalecamy to, ponieważ dzięki wspieraniu mających siedzibę w UE producentów 
w strategicznych sektorach UE może osiągnąć autonomię gospodarczą w tych 
sektorach. Mogłoby to służyć wzmocnieniu całego procesu produkcji, a tym 
samym promowaniu innowacji. Doprowadziłoby to do bardziej zrównoważonej 
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produkcji surowców w UE i do zmniejszenia kosztów transportu, a także 
przyczyniłoby się do ochrony środowiska. 
 
 

5. Zalecamy poprawę wdrażania praw człowieka na szczeblu europejskim 
poprzez: podnoszenie świadomości w krajach, które nie przestrzegają w 
wymaganym zakresie EKPC (europejskiej konwencji praw człowieka) lub 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; ścisłą 
kontrolę, koordynowaną przez UE i tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, 
stopnia poszanowania praw człowieka przez państwa członkowskie oraz 
zdecydowane egzekwowanie przestrzegania przepisów za pomocą różnych 
sankcji. 
 
Zalecamy to, ponieważ prawa człowieka zostały już uzgodnione przez państwa 
członkowskie przy ratyfikacji europejskiej konwencji praw człowieka i teraz 
trzeba zwiększyć ich akceptację w każdym państwie, aby zagwarantować, że 
prawa człowieka są rzeczywiście znane i wdrażane w tych państwach 
członkowskich. 
 
 

6. Zalecamy przeprowadzenie przeglądu i intensywnej kampanii komunikacyjnej 
na szczeblu ogólnoeuropejskim, tak aby obywatele europejscy lepiej poznali 
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), unijny portal imigracyjny oraz unijne 
narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich, a 
przedsiębiorstwa UE częściej z nich korzystały w celu publikowania i 
rozpowszechniania informacji o wolnych miejscach pracy. 
 
Odradzamy tworzenie nowej platformy internetowej z informacjami o 
możliwościach zatrudnienia dla młodzieży europejskiej. Na szczeblu europejskim 
istnieje już wystarczająco dużo takich inicjatyw. Uważamy, że wzmocnienie 
istniejących już narzędzi jest kluczem do promowania dostępnej siły roboczej i 
możliwości zatrudnienia na szczeblu europejskim. 
 

Poddziedzina 1.2 Granice  
 
 

7. Zalecamy utworzenie systemu migracji pracowników do UE, opartego na 
rzeczywistych potrzebach europejskich rynków pracy. Powinien istnieć 
jednolity system uznawania dyplomów zawodowych i akademickich 
uzyskanych w UE i poza nią. Powinny istnieć oferty kwalifikacji zawodowych, 
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a także oferty integracji kulturowej i językowej dla wykwalifikowanych 
migrantów. Osoby ubiegające się o azyl i posiadające odpowiednie 
kwalifikacje powinny mieć dostęp do rynku pracy. Powinna istnieć 
zintegrowana agencja, dla której podstawą mogłaby być europejska sieć 
współpracy służb zatrudnienia. 
 
Zalecamy to, ponieważ w niektórych obszarach Europa potrzebuje 
wykwalifikowanej siły roboczej, której sama nie może zapewnić. Obecnie nie ma 
wystarczająco dużo skutecznych sposobów legalnego ubiegania się o 
pozwolenie na pracę w UE. Ogólnoeuropejski system uznawania dyplomów 
zawodowych i akademickich ułatwi zaspokojenie tych potrzeb i uprości migrację 
pracowników w UE i poza nią. Można by skuteczniej wypełniać luki w 
zatrudnieniu i lepiej zarządzać niekontrolowaną migracją. Otwarcie systemu 
migracji pracowników na osoby ubiegające się o azyl mogłoby pomóc 
przyspieszyć ich integrację w europejskich gospodarkach i społeczeństwach. 
 
 

8. Zalecamy, aby Unia Europejska przyjęła przepisy nadające Fronteksowi 
większe uprawnienia i większą niezależność. Dzięki temu Frontex mógłby 
prowadzić działania we wszystkich państwach członkowskich i chronić 
wszystkie granice zewnętrzne UE. UE powinna jednak zorganizować kontrole 
procesów dotyczące organizacji Fronteksu, ponieważ aby uniknąć wszelkiego 
rodzaju nadużyć, potrzebna jest pełna przejrzystość jego funkcjonowania. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że niedopuszczalne jest odmawianie 
Fronteksowi dostępu do granic, zwłaszcza gdy dochodzi do łamania praw 
człowieka. Chcemy zadbać o to, by Frontex wdrażał prawodawstwo europejskie. 
Sam Frontex należy poddawać kontrolom i weryfikacjom, aby zapobiec 
niewłaściwym zachowaniom w organizacji.  
 
 

9. Zalecamy, aby Unia Europejska przewidziała, w szczególności w odniesieniu do 
migrantów ekonomicznych, możliwość selekcji obywateli (na podstawie 
potwierdzonych umiejętności, doświadczenia itp.) w kraju wyjazdu; ma to na 
celu ustalenie, kto jest uprawniony do przyjazdu do UE i podjęcia pracy w UE, 
w zależności od potrzeb gospodarczych i wolnych miejsc pracy w państwie 
przyjmującym. Kryteria selekcji muszą być publicznie dostępne i każdy 
powinien móc się z nimi zapoznać. Można w tym celu utworzyć Europejską 
Agencję ds. Imigracji (online).  
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Zalecamy to, ponieważ dzięki temu ludzie nie będą musieli nielegalnie 
przekraczać granicy. Umożliwiłoby to kontrolowany przepływ osób 
przybywających do UE, a tym samym zmniejszyłoby presję na granicach. 
Jednocześnie ułatwiłoby to obsadzanie wolnych miejsc pracy w krajach 
przyjmujących. 
 
 

10. Zalecamy, aby Unia Europejska zadbała o to, by polityka i infrastruktura 
przyjmowania na każdej granicy były takie same, zapewniały poszanowanie 
praw człowieka oraz gwarantowały bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich 
migrantów (np. kobiet w ciąży i dzieci).  
 
Zalecamy to, ponieważ wysoko cenimy sprawiedliwe i równe traktowanie 
migrantów na wszystkich granicach. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której 
migranci zbyt długo pozostają na granicach, a państwa członkowskie muszą 
sobie radzić z ogromnym napływem migrantów. Wszystkie państwa 
członkowskie muszą być dobrze przygotowane na ich przyjęcie.  
 

Dziedzina 2: UE jako partner międzynarodowy  
 
Poddziedzina 2.1 Handel i stosunki z punktu widzenia etyki 
 
 

11. Zalecamy, aby UE ograniczyła przywóz produktów z krajów, które akceptują 
pracę dzieci. Należy w tym celu opracować czarną listę przedsiębiorstw, która 
będzie okresowo aktualizowana wraz z rozwojem sytuacji. Ponadto zalecamy, 
by dzieciom, które przestają pracować, zapewniać stopniowo dostęp do nauki 
szkolnej, a także promować świadomość konsumentów na temat pracy dzieci 
za pośrednictwem oficjalnych kanałów UE, np. kampanii i narracji. 
 
Zalecamy to, ponieważ według nas istnieje związek między brakiem dostępu do 
edukacji a pracą dzieci. Chcemy zwiększyć świadomość konsumentów i 
ograniczyć popyt na produkty wytwarzane przez dzieci, tak aby można było 
ostatecznie położyć kres tej praktyce.  
 
 

12. Zalecamy UE ustanowienie partnerstw z krajami rozwijającymi się, aby 
wspierać ich infrastrukturę i dzielić się kompetencjami w zamian za wzajemnie 
korzystne umowy handlowe mające na celu wsparcie tych krajów w 
przechodzeniu na ekologiczne źródła energii. 
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Zalecamy to, aby ułatwić przejście na odnawialne źródła energii w krajach 
rozwijających się poprzez partnerstwa handlowe i umowy dyplomatyczne. 
Pozwoliłoby to nawiązać dobre długoterminowe stosunki między UE a krajami 
rozwijającymi się i przyczyniłoby się do walki ze zmianą klimatu. 
 
 

13. Zalecamy, aby UE wprowadziła obowiązkową ocenę ekologiczną umieszczaną 
na wszystkich produktach, które mogą być kupowane przez konsumenta. 
Ocena ekologiczna byłaby obliczana na podstawie emisji pochodzących z 
produkcji i transportu, a także szkodliwej zawartości, w oparciu o wykaz 
produktów niebezpiecznych. Ocena ekologiczna powinna być zarządzana i 
monitorowana przez organ UE. 
 
Zalecamy to, aby konsumenci w UE byli bardziej świadomi śladu 
środowiskowego kupowanych przez nich produktów. Ocena ekologiczna byłaby 
unijną metodą szacowania wpływu na środowisko pozwalającą pokazać, czy 
dany produkt jest przyjazny dla środowiska. Powinna zawierać kod QR na 
odwrocie produktu, podający dodatkowe informacje na temat jego śladu 
środowiskowego.  
 
Poddziedzina 2.2 Międzynarodowe działania w dziedzinie klimatu 
 
 

14. Zalecamy, aby Unia Europejska przyjęła strategię mającą na celu zwiększenie 
autonomii w produkcji energii. Organ europejski łączący istniejące europejskie 
instytucje energetyczne powinien koordynować rozwój energii ze źródeł 
odnawialnych w zależności od potrzeb, zdolności i zasobów państw 
członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ich suwerenności. Instytucje 
promowałyby wymianę wiedzy między sobą w celu wdrożenia tej strategii. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecna zależność sprawia, że jesteśmy podatni na 
zagrożenia w sytuacjach napięć politycznych z krajami, z których importujemy 
energię. Przykładem tego jest obecny kryzys elektroenergetyczny. Koordynacja 
ta powinna jednak odbywać się z poszanowaniem suwerenności każdego kraju. 
 
 

15. Zalecamy wyższe normy środowiskowe w odniesieniu do wywozu odpadów w 
UE i poza nią oraz bardziej rygorystyczne kontrole i sankcje w celu 
powstrzymania nielegalnego wywozu. UE powinna w większym stopniu 
zachęcać państwa członkowskie do recyklingu własnych odpadów i 
wykorzystywania ich do produkcji energii. 
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Zalecamy to, aby zapobiec szkodom w środowisku powodowanym przez kraje, 
które pozbywają się swoich odpadów kosztem innych, zwłaszcza gdy odbywa się 
to niezgodnie z normami środowiskowymi. 
 
 

16. Zalecamy, by UE w większym stopniu zachęcała do trwającej transformacji 
ekologicznej poprzez wyznaczenie celu, jakim jest wyeliminowanie 
zanieczyszczających opakowań. Wiązałoby się to z promowaniem mniejszej 
ilości opakowań lub opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska. Aby 
mniejsze przedsiębiorstwa mogły pójść tą drogą, należy zapewnić im pomoc i 
środki dostosowawcze. 
 
Zalecamy to, ponieważ musimy ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych, 
zwłaszcza surowców spoza UE. Musimy również ograniczyć szkody, jakie my, 
Europejczycy, wyrządzamy naszej planecie i jej klimatowi. Zwiększone wsparcie 
dla małych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im 
możliwości dostosowania się bez podnoszenia cen. 
 
 

17. Zalecamy, aby kraje Unii Europejskiej wspólnie poważniej potraktowały 
kwestię energii jądrowej. Należy zacieśnić współpracę w zakresie oceny 
wykorzystania energii jądrowej i jej roli w zielonej transformacji 
energetycznej, którą musi przeprowadzić Europa. 
 
Zalecamy to, ponieważ kwestia energii jądrowej nie może zostać rozwiązana 
przez jeden kraj. Obecnie w połowie państw członkowskich znajduje się ponad 
sto reaktorów, a kolejne są w budowie. Ponieważ mamy wspólną sieć 
energetyczną, wytwarzana w niej niskoemisyjna energia elektryczna przynosi 
korzyści wszystkim Europejczykom i zwiększa autonomię energetyczną naszego 
kontynentu. Ponadto skutki składowania odpadów jądrowych lub wypadku 
odczuwałoby kilka krajów. Niezależnie od tego, czy wybór padnie na korzystanie 
z energii jądrowej czy nie, Europejczycy powinni przedyskutować tę kwestię 
wspólnie i opracować bardziej zbieżne strategie przy jednoczesnym 
poszanowaniu suwerenności krajowych. 
 
 
Poddziedzina 2.3 Promowanie wartości europejskich 
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18. UE powinna być bliżej obywateli. Zalecamy, aby UE nawiązywała i wzmacniała 
kontakty z obywatelami i instytucjami lokalnymi, takimi jak samorządy 
lokalne, szkoły i gminy. Jest to konieczne w celu zwiększenia przejrzystości, 
dotarcia do obywateli i lepszego komunikowania się z nimi na temat 
konkretnych inicjatyw unijnych i o UE w ogólnym ujęciu.  
 
Zalecamy to, ponieważ na razie informacje na temat UE nie są wystarczająco 
dostępne dla wszystkich grup społecznych i nie docierają do zwykłych obywateli. 
Są często nudne, trudne do zrozumienia i nieprzyjazne dla użytkownika. Musimy 
to zmienić, aby zapewnić obywatelom jasną wizję roli i działań UE. Aby wzbudzać 
zainteresowanie Unią, informacje o niej muszą być łatwiejsze do znalezienia, 
motywujące, fascynujące i napisane językiem potocznym. Proponujemy: 
organizowanie wizyt polityków UE w szkołach oraz kampanii informacyjnych z 
wykorzystaniem radia, podcastów, poczty, prasy i kampanii reklamowych na 
autobusach, wykorzystanie mediów społecznościowych, organizowanie 
lokalnych zgromadzeń obywatelskich oraz utworzenie specjalnej grupy 
zadaniowej w celu poprawy komunikacji na temat UE. Działania te umożliwią 
obywatelom uzyskanie informacji o UE, które nie są filtrowane za 
pośrednictwem mediów krajowych. 
 
 

19. Zalecamy szersze uczestnictwo obywateli w polityce UE. Proponujemy 
organizację wydarzeń w bezpośredni sposób angażujących obywateli, na wzór 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wydarzenia te powinny być 
organizowane na szczeblu krajowym, lokalnym i europejskim. UE powinna 
zapewnić spójną strategię i odgórne ukierunkowanie tych wydarzeń. 
 
Zalecamy to, ponieważ takie wydarzenia związane z demokracją uczestniczącą 
zapewnią prawidłowe informacje na temat UE, a także poprawią jakość polityki 
UE. Należy organizować wydarzenia promujące podstawowe wartości UE – 
demokrację i udział obywateli. Wydarzenia te stanowiłyby dla polityków okazję 
do pokazania obywatelom, że ich zdaniem ważne jest, by obywatele znali 
bieżące wydarzenia i byli zaangażowani w ich kształtowanie. Odgórne wytyczne 
nadadzą krajowym i lokalnym konferencjom spójny i jednolity kształt.  
 
 

Dziedzina 3: Silna UE w pokojowym świecie 
 
Poddziedzina 3.1 Bezpieczeństwo i Obrona 
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20. Zalecamy, aby przyszłe „wspólne siły zbrojne Unii Europejskiej” były 
wykorzystywane głównie do celów samoobrony. Wykluczamy wszelkie 
agresywne działania wojskowe. W Europie umożliwiłoby to udzielanie 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy naturalne. Poza 
granicami europejskimi zapewniłoby to możliwość rozmieszczenia sił w 
wyjątkowych okolicznościach i wyłącznie na mocy odpowiedniego mandatu 
prawnego Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tym 
samym zgodnie z prawem międzynarodowym. 
 
Jeśli to zalecenie zostałoby wdrożone, Unia Europejska mogłaby być 
postrzegana jako wiarygodny, odpowiedzialny, silny i pokojowy partner na 
arenie międzynarodowej. Oczekuje się zatem, że jej zwiększona zdolność do 
reagowania na sytuacje krytyczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
pozwoli chronić jej podstawowe wartości. 
 
 
Poddziedzina 3.2 Proces decyzyjny a polityka zagraniczna UE 
 
 

21. Zalecamy, aby wszystkie kwestie rozstrzygane jednomyślnie podlegały teraz 
większości kwalifikowanej. Jedyne wyjątki powinny dotyczyć przyjęcia 
nowego państwa do UE oraz zmiany podstawowych zasad UE określonych w 
art. 2 Traktatu z Lizbony i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 
 
Pozwoli to umocnić pozycję UE na świecie i sprawić, że będzie prezentować 
jednolite stanowisko wobec państw trzecich i szybko reagować w każdej 
sytuacji, a w szczególności w sytuacjach kryzysowych. 
 
 

22. Zalecamy, aby Unia Europejska wzmocniła swoją zdolność do nakładania 
sankcji na państwa członkowskie, rządy, podmioty, grupy lub organizacje, a 
także osoby, które nie przestrzegają jej podstawowych zasad, umów i 
przepisów. Konieczne jest zapewnienie szybkiego wdrażania i egzekwowania 
już przyjętych sankcji. Sankcje wobec państw trzecich powinny być 
proporcjonalne do działań, w związku z którymi je nałożono, a także powinny 
być skuteczne i stosowane w odpowiednim czasie. 
 
Aby UE była wiarygodna i niezawodna, musi stosować sankcje wobec tych, 
którzy naruszają jej zasady. Sankcje te powinny być szybko i aktywnie 
egzekwowane i weryfikowane. 
 



 

       Panel 4 Sesja 3 - 11 

Czwarty europejski panel obywatelski: „UE w świecie / Migracja” 

 
Poddziedzina 3.3 Kraje sąsiadujące i rozszerzenie 
 
 

23. Zalecamy Unii Europejskiej przeznaczenie specjalnego budżetu na 
opracowanie programów edukacyjnych dotyczących funkcjonowania UE i jej 
wartości. Następnie zaproponuje się państwom członkowskim włączenie ich 
do programów nauczania (w szkołach podstawowych, średnich i wyższych). 
Ponadto studentom pragnącym studiować w innym kraju europejskim w 
ramach programu Erasmus można by zaoferować specjalny kurs na temat UE i 
jej funkcjonowania. Studenci biorący udział w tym kursie mieliby 
pierwszeństwo przy przydzielaniu stypendiów programu Erasmus. 
 
Zalecamy to, ponieważ pozwoli to wzmocnić poczucie przynależności do UE. 
Dzięki temu obywatele będą mogli lepiej identyfikować się z UE i upowszechniać 
jej wartości. Pozwoli to również zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do 
funkcjonowania UE i korzyści płynących z członkostwa w niej oraz wzmocni 
walkę z ruchami antyeuropejskimi. Działania te powinny zniechęcać państwa 
członkowskie do opuszczania UE. 
 
 

24. Zalecamy, aby UE w większym stopniu wykorzystywała swoje znaczenie 
polityczne i gospodarcze w stosunkach z innymi krajami, aby zapobiec sytuacji, 
w której niektóre państwa członkowskie odczuwają dwustronne naciski 
gospodarcze, polityczne i społeczne. 
 
Zalecamy to z trzech powodów. Po pierwsze, wzmocni to poczucie jedności w 
UE. Po drugie, jednostronna reakcja zapewni jasną, zdecydowaną i szybszą 
odpowiedź i pozwoli zapobiec podejmowaniu przez inne kraje wszelkich prób 
zastraszania i podżegania do represyjnej polityki wobec państw członkowskich 
UE. Po trzecie, zwiększy to bezpieczeństwo Unii i zagwarantuje, że żadne 
państwo członkowskie nie będzie czuć się pominięte ani ignorowane. 
Dwustronne reakcje dzielą UE, a państwa trzecie wykorzystują tę słabość 
przeciwko nam. 
 
 

25. Zalecamy, aby Unia Europejska organizowała zgromadzenia obywateli. Z 
jednej strony UE powinna zwiększyć swoją widoczność w mediach 
społecznościowych i aktywnie promować swoje treści. Z drugiej strony 
powinna nadal organizować konferencje takie jak Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy – co roku i przy fizycznej obecności. Ponadto zalecamy, by 
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UE w dalszym ciągu zachęcała do innowacji poprzez promowanie dostępnej 
europejskiej platformy mediów społecznościowych. 
 
Zalecamy powyższe rozwiązanie, ponieważ pozwoliłoby ono nie tylko dotrzeć do 
młodszych ludzi, ale również zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie 
obywateli europejskich dzięki bardziej angażującemu i skutecznemu narzędziu 
komunikacji. Wydarzenia takie jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
powinny umożliwić obywatelom większy udział w procesie decyzyjnym i 
zagwarantować, by ich głos został usłyszany. 
 
 

26. Zalecamy, by państwa członkowskie uzgodniły silną wizję i wspólną strategię 
w celu zharmonizowania i utrwalenia tożsamości i jedności UE przed 
umożliwieniem przystąpienia do UE innym krajom. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że przed rozważeniem przystąpienia innych 
państw do UE konieczne jest zarówno wzmocnienie UE, jak i ugruntowanie 
stosunków między państwami członkowskimi.  Im więcej państw przystąpi do 
UE, tym bardziej złożony stanie się unijny proces decyzyjny; w związku z tym 
ważne jest dokonanie przeglądu tych procesów decyzyjnych, które są 
poddawane pod głosowanie w procedurze wymagającej jednomyślności. 
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Dziedzina 4: Migracja z ludzkiego punktu widzenia  
 
Poddziedzina 4.1 Eliminowanie przyczyn migracji 
 
 

27. Zalecamy, by Unia Europejska aktywnie uczestniczyła w rozwoju 
gospodarczym krajów spoza Unii Europejskiej, z których napływa najwięcej 
migrantów. UE, z pomocą odpowiednich organów (np. lokalnych organizacji 
pozarządowych, lokalnych polityków, pracowników terenowych, ekspertów 
itp.), powinna szukać sposobów na pokojową, skuteczną i aktywną 
interwencję w krajach, z których napływa najwięcej migrantów i które 
uzgodniły wcześniej z władzami lokalnymi dokładne warunki współpracy. 
Interwencje te powinny przynosić wymierne i mierzalne skutki. Jednocześnie 
należy jasno określić te wymierne rezultaty i skutki, aby obywatele UE mogli 
zrozumieć prowadzoną przez Unię politykę pomocy rozwojowej. W związku z 
tym działaniom UE w zakresie pomocy rozwojowej należy nadać większą 
widoczność. 
 
Zalecamy to, ponieważ chociaż UE angażuje się w rozwój międzynarodowy, musi 
kontynuować tą działalność, inwestując przy tym w przejrzystość i widoczność 
prowadzonej polityki i podejmowanych działań. 
 
 

28. Zalecamy stworzenie wspólnych europejskich ram pracy, dzięki którym 
warunki pracy zharmonizowane zostaną w całej Unii (np. minimalne 
wynagrodzenie, czas pracy itp.). UE powinna dążyć do ustanowienia 
podstawowych wspólnych norm pracy, aby zapobiegać migracji obywateli, 
którzy opuszczają swoje kraje pochodzenia w poszukiwaniu lepszych 
warunków pracy. W ramach tych norm UE powinna wzmocnić rolę związków 
zawodowych na szczeblu ponadnarodowym. Czyniąc to, UE powinna 
traktować wewnętrzną migrację ekonomiczną (migrację obywateli UE) jako 
kluczową kwestię.  
 
Zalecamy takie podejście, ponieważ stwierdziliśmy, że wiele osób w UE migruje 
z przyczyn ekonomicznych, ze względu na istniejące różnice między warunkami 
pracy w państwach członkowskich UE. W niektórych krajach prowadzi to do 
efektu drenażu mózgów. Należy go unikać, aby państwa członkowskie mogły 
zachować talenty i siłę roboczą. Chociaż popieramy swobodny przepływ 
obywateli, uważamy, że migracja obywateli UE między państwami 
członkowskimi UE – gdy obywatele uciekają się do niej nie z własnej woli – jest 
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spowodowana przyczynami gospodarczymi. Dlatego ważne jest ustanowienie 
wspólnych ram pracy.  
 
 
Poddziedzina 4.2 Uwzględnienie aspektu ludzkiego  
 
 

29. Zalecamy wdrożenie wspólnej i zbiorowej polityki migracyjnej w UE w oparciu 
o zasadę solidarności. Chcemy skupić się na problemie uchodźców. Wspólna 
procedura we wszystkich państwach członkowskich Unii powinna opierać się 
na najlepszych praktykach i zwyczajach, które okazały się skuteczne we 
wszystkich państwach Unii. Procedura ta powinna być proaktywna i aktywnie 
realizowana zarówno przez organy krajowe, jak i administrację UE.  
 
Problem uchodźców dotyczy wszystkich krajów UE. Obecnie praktyki w 
państwach członkowskich są zbyt zróżnicowane, co ma negatywne skutki 
zarówno dla uchodźców, jak i dla obywateli Unii. W związku z tym konieczne jest 
spójne i konsekwentne podejście. 
 
 

30. Zalecamy, by UE zintensyfikowała wysiłki na rzecz informowania i edukowania 
obywateli państw członkowskich w kwestiach związanych z migracją. Cel ten 
należy osiągnąć poprzez jak najwcześniejsze kształcenie dzieci od początku 
szkoły podstawowej w dziedzinach takich jak migracja i integracja. Gdyby 
połączyć tę wczesną edukację z działaniami organizacji pozarządowych i 
organizacji młodzieżowych, a także szeroko zakrojonymi kampaniami 
medialnymi, moglibyśmy w pełni osiągnąć nasz cel. Ponadto należy korzystać 
z szerokiego wachlarza kanałów komunikacji, od ulotek po telewizję i media 
społecznościowe. 
 
Ważne jest, by pokazać ludziom, że migracja ma również wiele pozytywnych 
aspektów, takich jak dodatkowa siła robocza. Pragniemy podkreślić znaczenie 
podnoszenia świadomości na temat obu procesów, tak aby ludzie zrozumieli 
przyczyny i konsekwencje migracji, z myślą o wyeliminowaniu stygmatyzacji 
wynikającej z faktu, że ktoś jest postrzegany jako migrant.  
 
 
Poddziedzina 4.3 Integracja  
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31. Zalecamy zastąpienie dyrektywy 2013/33/UE ustanawiającej minimalne 
normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w państwach 
członkowskich obowiązkowym rozporządzeniem UE, które będzie jednolicie 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Priorytetem powinna być 
poprawa warunków przyjmowania i zakwaterowania. Zalecamy utworzenie 
specjalnego organu UE monitorującego wdrażanie tego rozporządzenia.  
 
Istniejąca dyrektywa nie jest bowiem wdrażana w jednolity sposób we 
wszystkich państwach członkowskich. Należy unikać sytuacji, takich jak ta w 
obozie dla uchodźców w Morii. W związku z tym zalecane rozporządzenie – 
przewidujące obowiązkowe sankcje – powinno zostać wdrożone. Jeżeli chodzi o 
podmiot monitorujący, powinien on być silny i niezawodny. 
 
 

32. Zalecamy, by UE zadbała o to, by zarówno każdy ubiegający się o azyl, jak i 
każdy uchodźca uczestniczył w kursach językowych i integracyjnych w czasie 
procedury przyznawania zezwolenia na pobyt. Kursy powinny być 
obowiązkowe, bezpłatne i obejmować pomoc osobistą przy początkowej 
integracji. Powinny one rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia 
wniosku o pobyt. Ponadto należy ustanowić mechanizmy zachęt i sankcji.  
 
Nauka języka oraz zrozumienie kultury, historii i etyki kraju przyjazdu to 
kluczowy krok w kierunku integracji. Długi czas oczekiwania na wstępny proces 
integracji ma negatywny wpływ na asymilację społeczną migrantów. 
Mechanizmy sankcji mogą pomóc w określeniu gotowości migrantów do 
integracji. 
 
 
Dziedzina 5: Odpowiedzialność i solidarność w całej UE 
 
Poddziedzina 5.1 Rozmieszczenie migrantów  
 
 

33. Zalecamy zastąpienie systemu dublińskiego prawnie wiążącym traktatem w 
celu zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego i proporcjonalnego 
rozmieszczenia osób ubiegających się o azyl w UE w oparciu o zasadę 
solidarności i sprawiedliwości. Obecnie uchodźcy są zobowiązani do składania 
wniosków o udzielenie azylu w państwie członkowskim UE, do którego 
pierwotnie przybyli. System ten trzeba jak najszybciej zmienić. Wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący nowego paktu UE o migracji i azylu z 2020 r. to 
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dobry początek i należy nadać mu formę prawną, ponieważ obejmuje on 
kwoty dotyczące podziału uchodźców między państwa członkowskie UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecny system dubliński nie przestrzega zasad 
solidarności i sprawiedliwości. W związku z tym bardzo obciążone są kraje 
położone na granicy UE, gdzie większość osób ubiegających się o azyl wjeżdża po 
raz pierwszy na terytorium UE. Wszystkie państwa członkowskie muszą wziąć na 
siebie odpowiedzialność za zarządzanie napływem uchodźców do UE. UE jest 
wspólnotą wspólnych wartości i powinna działać spójnie z tą zasadą.  
 
 

34. Zalecamy, by UE wspierała państwa członkowskie UE w rozpatrywaniu 
wniosków o udzielenie azylu w szybszym tempie i zgodnie ze wspólnymi 
standardami. Ponadto uchodźcom należy zapewnić zakwaterowanie 
spełniające warunki humanitarne. Aby odciążyć kraje wjazdu, zalecamy szybką 
i skuteczną relokację uchodźców na terytorium UE po ich pierwszym przybyciu 
do UE, tak aby ich wnioski o azyl mogły być rozpatrywane w innym miejscu w 
UE. W tym celu potrzebne jest wsparcie finansowe ze strony UE oraz wsparcie 
organizacyjne za pośrednictwem Agencji UE ds. Azylu. Osoby, których wnioski 
o udzielenie azylu zostały odrzucone, muszą zostać skutecznie odesłane do 
swoich krajów pochodzenia, o ile ich kraj pochodzenia zostanie uznany za 
bezpieczny. 
 
Zalecamy to, ponieważ procedury trwają obecnie zbyt długo i mogą się różnić w 
poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki przyspieszeniu procedur 
azylowych uchodźcy oczekujący na ostateczną decyzję azylową będą przebywać 
krócej w tymczasowych obiektach zakwaterowania. Osoby ubiegające się o azyl, 
które zostały przyjęte, mogą szybciej zintegrować się w ostatecznym kraju 
docelowym. 
 
 

35. Zalecamy silne wsparcie finansowe, logistyczne i operacyjne ze strony UE w 
zarządzaniu pierwszym przyjęciem, po którym mogłaby nastąpić ewentualna 
integracja lub repatriacja migrantów o nieuregulowanym statusie. 
Beneficjentami takiego wsparcia powinny być państwa przygraniczne UE, 
które dźwigają ciężar związany z napływem migrantów. 
 
Zalecamy udzielenie silnego wsparcia, ponieważ na niektórych państwach 
przygranicznych UE – ze względu na ich położenie geograficzne – spoczywa 
największe obciążenie z powodu napływu migrantów. 
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36. Zalecamy wzmocnienie mandatu Agencji UE ds. Azylu w celu skoordynowania 
działań i zarządzania rozmieszczeniem osób ubiegających się o azyl w 
państwach członkowskich UE, tak aby doprowadzić do sprawiedliwego 
rozmieszczenia tych osób. Sprawiedliwe rozmieszczenie wymaga 
uwzględnienia potrzeb osób ubiegających się o azyl, a także zdolności 
logistycznych i gospodarczych państw członkowskich UE oraz ich potrzeb w 
zakresie rynku pracy. 
 
Zalecamy to, ponieważ scentralizowane koordynowanie i zarządzanie takim 
rozmieszczeniem osób ubiegających się o azyl, które jest uznawane za 
sprawiedliwe zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez ich obywateli, 
zapobiegają chaotycznym sytuacjom i napięciom społecznym, przyczyniając się 
w ten sposób do większej solidarności między państwami członkowskimi UE. 
Poddziedzina 5.2 Wspólne podejście do kwestii azylu 
 
 

37. Zalecamy utworzenie nadrzędnej instytucji UE lub wzmocnienie Agencji UE ds. 
Azylu, tak aby rozpatrywała wnioski o udzielenie azylu i podejmowała w ich 
sprawie – w oparciu o jednolite normy – decyzje obowiązujące w całej Unii 
Europejskiej. Instytucja ta może również odpowiadać za sprawiedliwe 
rozmieszczenie uchodźców. Powinna również określać, które kraje 
pochodzenia są bezpieczne, a które nie, oraz być odpowiedzialna za odsyłanie 
osób, którym odmówiono azylu.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecną politykę azylową cechują niejasne obowiązki i 
funkcjonowanie różnych standardów w poszczególnych państwach 
członkowskich UE. Prowadzi to do niespójnego prowadzenia procedur 
azylowych w całej UE. Ponadto Agencja UE ds. Azylu posiada obecnie jedynie 
„miękkie” uprawnienia. Może jedynie doradzać państwom członkowskim w 
kwestiach azylowych.  
 
 

38. Zalecamy niezwłoczne utworzenie specjalnych ośrodków azylowych dla 
małoletnich bez opieki we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy to 
uczynić w celu jak najszybszego zakwaterowania małoletnich i zapewnienia im 
opieki stosownie do ich szczególnych potrzeb.  
 
Zalecamy to, ponieważ: 
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1) Istnieje prawdopodobieństwo traumatyzacji wielu małoletnich 
(pochodzących z obszarów objętych konfliktem). 
2) Różne dzieci mają różne potrzeby (w zależności od wieku, zdrowia itp.). 
3) Jeżeli zalecenie to zostałoby wdrożone, zapewniłoby małoletnim 
wymagającym szczególnego traktowania i małoletnim z urazami psychicznymi 
wszelką niezbędną opiekę na jak najwcześniejszym etapie. 
4) Małoletni są przyszłymi obywatelami europejskimi i w związku z tym jeśli będą 
odpowiednio traktowani, powinni wnieść pozytywny wkład w przyszłość Europy. 
 
 

39. Zalecamy ustanowienie wspólnego, przejrzystego systemu szybkiego 
rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl. Proces ten powinien 
przewidywać minimalny standard i być stosowany w równym stopniu we 
wszystkich państwach członkowskich. 
 
Zalecamy to, ponieważ: 
1) Dzięki wdrożeniu tego zalecenia rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu 
byłoby szybsze i bardziej przejrzyste. 
2) Brak szybkiej procedury azylowej prowadzi do niezgodności z prawem i 
przestępczości. 
3) Minimalne normy, o których mowa w naszym zaleceniu, powinny obejmować 
poszanowanie praw człowieka, a także potrzeb w zakresie zdrowia i edukacji 
osób ubiegających się o azyl. 
4) Wdrożenie tego zalecenia sprzyjałoby dostępowi do zatrudnienia i 
samowystarczalności, co przyniosłoby korzyści społeczeństwu UE. Uregulowanie 
statusu zatrudnienia zapobiega nadużyciom w środowisku pracy wobec osób 
ubiegających się o azyl. Na pewno sprzyjałoby to udanej integracji wszystkich 
zainteresowanych stron. 
5) Przedłużające się pobyty w ośrodkach dla uchodźców mają negatywne skutki 
dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia przebywających w nich osób. 
 
 

40. Zdecydowanie zalecamy gruntowny przegląd wszystkich umów i przepisów 
regulujących kwestie azylu i imigracji w Europie. Ponadto zalecamy przyjęcie 
podejścia „dla całej Europy”. 
 
Zalecamy to, ponieważ: 
1) Wszystkie obowiązujące umowy są niewykonalne, niepraktyczne i nie 
przystają już do zakładanych celów od 2015 r. do dnia dzisiejszego. 
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2) UE powinna być pierwszą „agencją”, która zarządza wszystkimi innymi 
agencjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się bezpośrednio 
kwestiami azylu.  
3) Zainteresowane państwa członkowskie zajmujące się tą kwestią są w dużej 
mierze pozostawione same sobie. Postawa „à la carte” niektórych państw 
członkowskich kłóci się z zasadą jedności UE. 
4) Dzięki nowym ukierunkowanym przepisom wszystkie osoby ubiegające się o 
azyl miałyby szansę na lepszą przyszłość, a Europa stałaby się bardziej 
zjednoczona. 
5) Luki w obecnych przepisach są przyczyną konfliktów i braku harmonii w całej 
Europie. Powodują również wzrost nietolerancji wśród obywateli europejskich 
wobec migrantów. 
6) Bardziej zdecydowane, odpowiednie przepisy doprowadziłyby do 
ograniczenia przestępczości i nadużyć w obecnym systemie azylowym. 
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Załącznik: INNE ZALECENIA, ROZWAŻANE PRZEZ PANEL, ALE NIEPRZYJĘTE 
 
 
Dziedzina 1 Samowystarczalność i stabilność  
 
Poddziedzina 1.1 Autonomia UE 
 
 
Zalecamy – w przypadku gdy wnioskują o to kraje rozwijające się – programy 
interwencyjne na rzecz rozwoju gospodarczego oparte na partnerstwach 
dostosowanych do potrzeb poszczególnych państw i/lub oparte na umowach 
handlowych, realizowane po wstępnej analizie potencjału gospodarczego 
zainteresowanych państw, po której udziela się wsparcia ekonomicznego i 
zapewnia się szkolenia zawodowe. 

Zalecamy takie działania, ponieważ prowadzą one do budowania niezależności 
przemysłowej i tworzenia miejsc pracy, które poprawiają ogólną sytuację 
migracyjną/status migracyjny; mogą one również sprzyjać zawieraniu lepszych 
umów handlowych w krajach rozwijających się. 
 
 

Dziedzina 2: UE jako partner międzynarodowy  
 
Poddziedzina 2.1 Handel i stosunki handlowe z perspektywy etycznej 
 
 
Zalecamy, by UE wprowadziła przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa do 
kontrolowania swoich łańcuchów dostaw i do okresowego przedstawiania w 
tym celu pełnego sprawozdania (z kontroli), oraz by ustanowiła warunki, w 
których przywóz będzie ograniczany i nagradzany w zależności od kryteriów 
etycznych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa powinny przedstawiać 
sprawozdanie z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.  
 
Zalecamy to, by rozszerzyć perspektywę etyczną w handlu z UE poprzez 
monitorowanie działalności przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw we 
wszystkich krajach oraz poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do postępowania 
zgodnie z kryteriami etycznymi, takimi jak te dotyczące stosowania 
niebezpiecznych produktów, praw i warunków pracy, ewentualnego 
wykorzystania pracy dzieci oraz ochrony środowiska. Zalecenie to nie miałoby 
zastosowania do oferowanych w internecie produktów kupowanych 
bezpośrednio przez konsumenta. 
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Dziedzina 3: Silna UE w pokojowym świecie 
 
Poddziedzina 3.1 Bezpieczeństwo i obrona 
 
 
Zalecamy, by obecna europejska struktura bezpieczeństwa została 
przeobrażona w bardziej wydajną, skuteczną i sprawną strukturę 
ponadnarodową. Ostatecznie doprowadzi to do utworzenia „wspólnych sił 
zbrojnych Unii Europejskiej”. Zmiana ta powinna pociągnąć za sobą stopniową 
integrację, a następnie przekształcenie krajowych sił zbrojnych. To 
zjednoczenie zdolności wojskowych w całej Unii Europejskiej ma również 
sprzyjać trwałej integracji europejskiej. Utworzenie wspólnych sił zbrojnych 
Unii Europejskiej wymagałoby również nowej umowy o współpracy z NATO 
oraz z pozaeuropejskimi państwami członkowskimi NATO. 
 
Zgodnie z tym zaleceniem oczekujemy, że struktury wojskowe w Unii 
Europejskiej będą bardziej opłacalne i zdolne do reagowania i działania w razie 
potrzeby. W wyniku tego zintegrowanego podejścia Unia Europejska powinna 
być lepiej przygotowana do podejmowania zdecydowanych i skoordynowanych 
działań w sytuacjach krytycznych. 
 
 
Dziedzina 4: Migracja z ludzkiego punktu widzenia  
 
Poddziedzina 4.1 Eliminowanie przyczyn migracji 
 
 
Zalecamy, by UE opracowała protokół działania w związku z nadchodzącym 
kryzysem uchodźczym, który będzie skutkiem kryzysu klimatycznego. W 
ramach tego protokołu UE musi rozszerzyć definicję uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl, aby była ona kompleksowa i obejmowała osoby 
dotknięte zmianą klimatu. Ponieważ wielu migrantów nie będzie miało 
możliwości powrotu do swoich krajów pochodzenia ze względu na to, że te 
kraje nie nadają się już do zamieszkania, inna część protokołu powinna 
zapewnić, by instytucje znalazły nowe sposoby wykorzystania obszarów 
dotkniętych zmianą klimatu w celu wsparcia migrantów, którzy opuścili te 
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terytoria. Na przykład strefy zatopione mogłyby być wykorzystywane do 
tworzenia farm wiatrowych. 
 
 
 
Zalecamy to, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kryzys klimatyczny. 
W związku z tym ponosimy odpowiedzialność wobec tych, którzy najbardziej 
ucierpieli. Chociaż nie mamy ani prognoz, ani konkretnych danych na temat 
przyszłych uchodźców klimatycznych, zmiana klimatu jest zjawiskiem, które w 
niektórych przypadkach wpłynie na życie milionów ludzi. 

 
 

Poddziedzina 4.2 Uwzględnienie aspektu ludzkiego 
 
 
Zalecamy, by niezwłocznie oraz w sposób zorganizowany usprawnić i 
finansować legalne, humanitarne drogi i środki transportu dla uchodźców z 
obszarów dotkniętych kryzysem. Należałoby utworzyć specjalny system 
„bezpiecznych dróg prowadzących do Europy” (jęz. ang. Safety European 
Roads ), którego zarządzaniem powinien zająć się dedykowany organ 
utworzony specjalnie w tym celu. Ta utworzona w drodze procedury 
ustawodawczej agencja posiadałaby właściwe sobie szczególne kompetencji 
zapisane w jej regulaminie.  
 
Handel ludźmi i przemyt ludzi to poważne problemy, które wymagają działania. 
Wdrożenie naszego zalecenia z pewnością doprowadziłoby do zmniejszenia skali 
tych problemów.  
 
 
Poddziedzina 4.3 Integracja 
 
 
Zalecamy wprowadzenie dyrektywy europejskiej, która zagwarantuje, by na 
każdym obszarze mieszkalnym we wszystkich państwach członkowskich 
odsetek mieszkańców z państw trzecich nie przekraczał 30 %. Cel ten powinien 
zostać osiągnięty do 2030 r., a państwa członkowskie UE muszą uzyskać 
wsparcie przy jego realizacji. 
 
Zalecamy to, ponieważ bardziej równomierne rozmieszczenie geograficzne 
doprowadzi do większej akceptacji migrantów wśród miejscowej ludności, a tym 
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samym do lepszej integracji. Propozycja tego odsetka została zainspirowana 
nowym porozumieniem politycznym przyjętym w Danii.  
 


