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Inicjując Konferencję w sprawie przyszłości Europy, 

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska 

stworzyły obywatelom europejskim z wszystkich 

27 państw członkowskich możliwość zaangażowania 

się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy 

z myślą o wspólnym budowaniu Europy na miarę 

przyszłości. W ramach procesu konferencji 

uruchomiono 19 kwietnia 2021 r. wielojęzyczną 

platformę cyfrową (zwaną dalej „platformą”) 

(futureu.europa.eu), która będzie aktywna przez cały 

okres prac konferencji. 

Platforma jest jednym z kluczowych elementów 

konferencji. Dzięki niej każdy obywatel UE może 

zabrać głos, w którymkolwiek z 24 unijnych języków 

urzędowych. Obywatele mogą przedstawiać swoje 

pomysły oraz popierać pomysły innych osób 

i zamieszczać komentarze na ich temat. Jest to 

również miejsce, w którym można publikować 

informacje o wydarzeniach organizowanych 

w ramach konferencji i informować o ich wynikach. 

Wszystkie wpisy zamieszczane na platformie są 

zbierane i analizowane, a następnie stanowią wkład 

w prace europejskich paneli obywatelskich i sesji 

plenarnej konferencji. 

Niniejsze sprawozdanie zawiera pierwszy przegląd 

wpisów zamieszczonych przez obywateli na 

platformie. Zostało sporządzone z myślą 

o europejskich panelach obywatelskich, które mają 

rozpocząć prace od połowy września. Spostrzeżenia 

zawarte w sprawozdaniu odnoszą się do wpisów, 

które pojawiły się w początkowym okresie, od 

19 kwietnia do 2 sierpnia 2021 r. 

1. Wprowadzenie 

https://futureu.europa.eu/
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Ponieważ jest to wczesny etap konferencji, 

spostrzeżeń tych nie należy w żaden sposób 

traktować jako prognozę wyników dyskusji 

prowadzonych za pośrednictwem platformy. Kolejne 

sprawozdania i przeglądy będą udostępniane 

w nadchodzących tygodniach i miesiącach, ponieważ 

na platformie na bieżąco pojawiają się nowe wpisy. 

Podczas lektury niniejszego sprawozdania należy 

również pamiętać, że wpisy zamieszczane na 

platformie są odzwierciedleniem poglądów 

poszczególnych uczestników i nie powinny być 

postrzegane jako poglądy ogółu europejskich 

obywateli. Będą one przedmiotem dalszej dyskusji 

i oceny w ramach europejskich paneli obywatelskich 

i podczas sesji plenarnej konferencji. 

Wyniki analizy przedstawiono w sprawozdaniu 
w podziale na tematy wskazane na platformie: 

‒ Zmiana klimatu i środowisko 

‒ Zdrowie 

‒ Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość 
społeczna, zatrudnienie 

‒ UE w świecie 

‒ Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo 

‒ Transformacja cyfrowa 

‒ Demokracja europejska 

‒ Migracja 

‒ Edukacja, kultura, młodzież i sport. 

Mając na uwadze zbliżające się prace europejskich 
paneli obywatelskich, pomysły wymienione na 
platformie w części „Inne pomysły” uwzględniono 
w ramach jednego z dziewięciu wyżej wymienionych 
tematów lub – w przypadku kwestii przekrojowych – 
w ramach kilku tematów. W przypadku każdego 
tematu dokonano pogrupowania zgłoszonych 
pomysłów i wydarzeń w poszczególne zagadnienia 
i podzagadnienia. Analizę treści w podziale na 
zagadnienia i podzagadnienia przedstawiono 
obrazowo w formie „mapy myśli”. 

Nota metodologiczna 

W niniejszym sprawozdaniu skupiono się przede 
wszystkim na analizie jakościowej 
zamieszczonych na platformie wpisów. Analiza 
dotyczy pomysłów i komentarzy zamieszczanych 
przez uczestników i ma zapewnić szeroki przegląd 
zawartości platformy. Od strony praktycznej zespół 
badawczy w ramach każdego tematu zajął się 
manualną analizą tekstową i pogrupowaniem 
proponowanych pomysłów; posłużył się też 
komputerowym narzędziem do tworzenia klastrów. 
Następnie przygotowano streszczenie wspólnych 
zagadnień i możliwych podzagadnień. Analiza 
skupień dotycząca zagadnień i podzagadnień 
prowadzona jest w ramach uprzednio określonych 
tematów. Oznacza to, że pomysły dotyczące kilku 
tematów lub pomysły zgłoszone przez uczestników 
w ramach kilku tematów lub w ramach części „Inne 
pomysły” mogą pojawiać się w niniejszym 
sprawozdaniu wielokrotnie w kontekście różnych 
tematów. Wybór takiego podejścia ma umożliwić 
uzyskanie całościowego spojrzenia na każdy 
z tematów konferencji.  

O pogrupowaniu pomysłów w poszczególne 
zagadnienia i podzagadnienia nie decydowała 
liczba pomysłów ani zamieszczonych na ich temat 
komentarzy. Oznacza to, że także kwestie 
poruszone przez niewielką liczbę uczestników 
zostały w niniejszej analizie uwzględnione, o ile 
oferują nową perspektywę w porównaniu do 
prezentowanej przez innych uczestników. Chodzi 
o pokazanie w ogólnym zarysie zakresu 
i różnorodności pomysłów proponowanych 
obecnie za pośrednictwem platformy, a nie 
o skupianie się na kwestii względnego poparcia dla 
poszczególnych pomysłów czy na wadze 
wskazanych zagadnień i podzagadnień.  

Elementy ilościowe (liczba pomysłów, 
komentarzy, wyrazów poparcia, wydarzeń) są 
jednak obecne i służą przedstawieniu bieżącego 
stanu dyskusji na platformie; pozwalają m.in. 
wskazać pewne pomysły, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem lub są przedmiotem 
intensywnej debaty. 

Należy również zauważyć, że w analizie zawartej 
w niniejszym sprawozdaniu termin „wpisy” 
obejmuje łącznie pomysły, komentarze 
i wydarzenia, a termin „interakcje” – pomysły 
i komentarze. 

Szczegółowe informacje na temat metodologii 
przedstawiono w załączniku II. 
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Niniejsze sprawozdanie podsumowuje aktywność 
odnotowaną na wielojęzycznej cyfrowej platformie 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy od czasu jej 
uruchomienia do 2 sierpnia 2021 r. 

W analizowanym okresie zamieszczono na platformie 
19 679 wpisów: 6 115 pomysłów, 11 879 komentarzy 
i 1 685 wydarzeń, w ramach wszystkich 10 tematów. 
Wyraźny wzrost aktywności odnotowano w okolicach 
Dnia Europy (9 maja). 

W tym początkowym okresie zdecydowanie najwięcej 
wpisów zamieszczono w ramach tematu „Demokracja 
europejska” i „Zmiana klimatu”, na kolejnym miejscu 
uplasował się temat „Inne pomysły”. Wpisy pochodzą 
z wszystkich państw UE. Jeśli chodzi o profil 
uczestników, poszczególne grupy wiekowe 
reprezentowane są w sposób dość zróżnicowany, 
przy czym najbardziej aktywne są osoby w wieku 25–
39 lat. Około 63% uczestników określiło się jako 
mężczyźni, a 15% jako kobiety. Co piąta osoba nie 

podała jednak informacji na temat płci. Należy przy 
tym zaznaczyć, że wpisy na platformie mogą być 
również zamieszczane przez organizacje. 

Zmiana klimatu  
i środowisko 

Uczestnicy zwracają uwagę na zmianę klimatu i jej 
skutki oraz na liczne wyzwania związane z ochroną 
środowiska oraz apelują o konkretne działania, by 
stawić im czoła. Zgłaszane pomysły można 
pogrupować według następujących zagadnień: 

‒ Jako główne źródło presji na środowisko 
wskazuje się zanieczyszczenie. Uczestnicy 
przedstawiają propozycje środków mających 

2. Streszczenie  
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zaradzić problemowi emisji dwutlenku węgla, 
zanieczyszczenia wody i zanieczyszczenia 
świetlnego na świecie; 

‒ Transport jest uznawany za główne źródło 
zanieczyszczenia, dlatego uczestnicy 
postulują podjęcie środków zachęcających do 
rozwijania i wykorzystywania transportu 
alternatywnego, przyjaznego środowisku. 
Dyskutowane są różnorodne 
rozwiązania w zakresie transportu 
publicznego; 

‒ W ramach zagadnienia „Rolnictwo” jednym 
z istotnych podzagadnień jest apel 
o wyeliminowanie stosowania pestycydów. 
Inne środki związane ze środowiskiem 
obejmują promowanie lokalnego rolnictwa, 
bioróżnorodności, diet wegetariańskich 
i wegańskich oraz uczciwych cen dla 
rolników; 

‒ W ramach zagadnienia „Konsumpcja” 
uczestnicy apelują o bardziej zdecydowane 
środki na rzecz rozwiązania problemu 
odpadów, dotyczące zarówno producentów, 
jak i konsumentów. Domagają się też 
środków promujących bardziej 
zrównoważoną konsumpcję w różnych 
sektorach, od turystyki, poprzez branżę 
odzieżową, po produkcję urządzeń 
elektronicznych; 

‒ Apeluje się o zaprzestanie udzielania dotacji 
skutkujących szkodami dla środowiska 
i proponuje się wprowadzenie podatku na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;  

‒ Postuluje się promowanie 
inwestowania w alternatywne źródła energii. 

 
Zdrowie 
Temat zdrowia obejmuje szeroki zakres 

zagadnień. Uczestnicy apelują o większą 
harmonizację i integrację, co wynika również 
z doświadczeń związanych z pandemią COVID-
19 i jej skutkami. Główne zagadnienia: 

‒ Ściślejsza współpraca, a nawet wzmocniony 
unijny system opieki zdrowotnej, 
zapewniający wszystkim dostęp do takiej 
opieki; 

‒ Zapotrzebowanie na koordynowane przez UE 
innowacje i inwestycje w dziedzinie badań 
nad zdrowiem, w szczególności w związku ze 
starzeniem się unijnego społeczeństwa; 

‒ Sposoby i środki promowania kompetencji 
zdrowotnych, zdrowego trybu życia i zdrowej 
diety, a także podejście w zakresie zdrowia 
publicznego oparte w większym stopniu na 
profilaktyce. Dokonanie oceny skutków 
pandemii COVID-19 i wnioski, jakie należy 
wyciągnąć. 

Silniejsza 
gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna,  
zatrudnienie 

Uczestnicy podkreślają, jak ważne jest, by Europa 
stała się bardziej inkluzywna i sprawiedliwsza 
społecznie, zwłaszcza w świetle pandemii COVID-19. 
Uważają też, że dobrobyt różnych grup, zwłaszcza 
tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, ma 
kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania 
UE i jej dalszego rozwoju. Najważniejsze 
zagadnienia w ramach tego tematu to: 

‒ Różne formy opodatkowania służące 
sprawiedliwej i inkluzywnej gospodarce, np. 
środki podatkowe mające zapewnić uczciwą 
konkurencję między przedsiębiorstwami, 
podatki na ochronę środowiska czy unijny 
minimalny podatek w celu zaradzenia 
problemowi rajów podatkowych; 

‒ Uczestnicy uważają, że środki 
zabezpieczenia społecznego są ważne dla 
osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. 
Bezwarunkowy dochód podstawowy jest 
najczęściej dyskutowanym pomysłem; 

‒ Propozycje dotyczące budowania bardziej 
inkluzywnej i sprawiedliwszej społecznie 
Europy, zgodnie z Europejskim filarem praw 
socjalnych, obejmujące np. środki ochrony 
socjalnej, wyeliminowanie luki płacowej ze 
względu na płeć, kwestię praw i reprezentacji 
osób LGBTI; 

‒ Wspólna polityka podatkowa wraz 
z europejską reformą fiskalną na rzecz 
bardziej zjednoczonej przyszłości Europy, 
w tym więcej zasobów własnych UE lub 
budżet niezależny od państw członkowskich; 

‒ Odbudowa gospodarcza, w tym obawy 
związane z rosnącym długiem publicznym 
w UE, dyskusje o roli Europejskiego Banku 
Centralnego, apele o dokonanie przeglądu 
paktu stabilności i wzrostu oraz 
o rozszerzenie Funduszu Odbudowy, a także 
wspieranie lokalnej produkcji i lokalnej 
konsumpcji z myślą o wzmocnieniu unijnej 
gospodarki; 

‒ Warunki pracy z jaśniejszymi przepisami 
dotyczącymi pracy z domu (oraz pracy 
z zagranicy), krótsze tygodnie pracy, zakaz 
bezpłatnych staży; 

‒ Konkretne środki służące dalszemu 
ułatwianiu mobilności pracowników w UE 
i zwiększaniu praw przysługujących 
Europejczykom w ramach mobilności; 

‒ Pobudzenie wzrostu zatrudnienia poprzez 
inwestowanie w innowacje, edukację oraz 
badania i rozwój. 
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UE  
w świecie 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy apelują o silniejszą 
obecność UE na światowej arenie politycznej: 
w ramach jej polityki sąsiedztwa, a także na przykład 
w stosunkach z krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej. 
Uczestnicy platformy uważają, że UE powinna 
odważniej korzystać zarówno z miękkiej, jak 
i z twardej siły. Zgłaszane pomysły to m.in.: 

‒ Bardziej asertywne stanowisko w polityce 
zagranicznej, w tym różne środki 
i mechanizmy służące temu, by UE była 
ceniona i traktowana poważnie na światowej 
scenie politycznej; obejmuje to 
wykorzystywanie miękkiej siły, w ramach 
popierania multilateralizmu, lecz również 
twardej siły, przy czym intensywna 
dyskusja w tej kwestii dotyczy wspólnej 
polityki obronnej pozwalającej interweniować, 
ale także prowadzić działania odstraszające 
i reprezentować siłę geopolityczną względem 
innych światowych mocarstw; 

‒ Utworzenie armii UE; 

‒ Dbanie o to, by na międzynarodowej arenie 
politycznej UE była widoczna poprzez swoje 
instytucje działające jako jeden podmiot; 
Lepsze eksponowanie obecności UE 
i zakończenie wewnętrznej rywalizacji między 
państwami członkowskimi, co wiąże się 
z równie intensywnie dyskutowanym 
w ramach innych zagadnień apelem 
o federalizację Europy; oraz 

‒ Wspólna polityka zagraniczna ze 
zwiększonymi uprawnieniami Parlamentu 
Europejskiego i ponowne przemyślenie 
zasady jednomyślności. 

 

Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo 
Znaczna część interakcji w ramach tego 

tematu dotyczy tego, co określa się mianem 
„niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą pojawienie się 
demokracji nieliberalnych” w UE, oraz potrzeby 
ochrony wartości unijnych. Główne zagadnienia 
i pomysły: 

‒ Część uczestników skupia się na wartościach 
UE, apelując o większą równość płci, i na 
dyskusji o roli wartości chrześcijańskich; 

‒ Kwestią często poruszaną jest ochrona 
prywatności w szybko zmieniającym się 
środowisku technologicznym, a także 

potrzeba powrotu do normalności, jak tylko 
pozwoli na to sytuacja związana z COVID-19. 
Zamieszczono również apele o lepszą 
ochronę osób LGBTI i o przejęcie wiodącej 
roli w ochronie praw zwierząt; 

‒ Przedstawiono szereg konkretnych propozycji 
dotyczących sposobów lepszej ochrony 
unijnych wartości oraz praworządności w UE, 
a także praw człowieka w ogólniejszym 
ujęciu; 

‒ W ramach zagadnienia bezpieczeństwa 
niektórzy uczestnicy omawiają ideę 
utworzenia armii UE; zwraca się również 
uwagę na potrzebę ściślejszej współpracy 
w kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 
Transformacja  
cyfrowa 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy kładą nacisk na 
potrzebę ułatwienia i wprowadzenia w życie 
transformacji cyfrowej w wielu dziedzinach, od 
gospodarki po zdrowie. Zwracają jednak również 
uwagę na szereg wyzwań związanych z transformacją 
cyfrową, takich jak aspekty etyczne, 
niedociągnięcia w RODO i zagrożenia dla 
cyberbezpieczeństwa. Główne zagadnienia: 

‒ Cyfryzacja gospodarki, w tym środki 
dotyczące kryptowaluty, oraz apel 
o wprowadzenie cyfrowego euro; 

‒ Sposoby i środki wspierania innowacji 
cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, 
oraz zwiększenie suwerenności cyfrowej. 
Obejmuje to różnorodne zagadnienia, takie 
jak zrównoważona produkcja, media 
i platformy społecznościowe spełniające 
normy UE w zakresie prywatności, oraz 
w szerszym ujęciu – budowanie 
europejskiego ekosystemu cyfrowego, który 
jest konkurencyjny i otwarty na świat, ale 
jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo 
i poszanowanie prywatności; 

‒ Umiejętności cyfrowe pracowników i wsparcie 
przedsiębiorstw w dostosowaniu się do 
transformacji cyfrowej; 

‒ Cyberarmia broniąca UE przed zagrożeniami 
dla cyberbezpieczeństwa; 

‒ Szersze wykorzystanie głosowania 
elektronicznego w celu zwiększenia 
dostępności głosowania, 
w szczególności w kontekście pandemii. 
Z drugiej strony pojawiają się też apele 
o ostrożność w tej dziedzinie; 

‒ Prywatność danych w środowisku cyfrowym; 

‒ Inwestowanie w edukację cyfrową i e-zdrowie 
w celu promowania zdrowego i świadomego 
wykorzystywania technologii. 
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Demokracja 
Europejska 

 

Pomysły zgłoszone w ramach tego tematu obejmują 
szeroki zakres kwestii. Uczestnicy postulują 
restrukturyzację instytucji europejskich, a nawet 
federalizację Unii Europejskiej. W ramach różnych 
propozycji apeluje się o zwiększenie uczestnictwa 
i zaangażowania obywateli. Najważniejsze 
zagadnienia: 

‒ Kwestia federalizacji UE jest często 
podnoszona i obecna także w ramach innych 
tematów na platformie. Niektórzy uczestnicy 
opowiadają się za decentralizacją i za 
przyznaniem większych uprawnień państwom 
członkowskim; 

‒ Proponuje się reformy instytucjonalne mające 
na celu zwiększenie skuteczności 
i przejrzystości instytucji UE oraz zbliżenie ich 
do obywateli. Wpisy najczęściej sugerują 
stosowanie w Radzie głosowania większością 
kwalifikowaną zamiast zasady 
jednomyślności oraz rozszerzenie roli 
Parlamentu Europejskiego; 

‒ Mechanizmy służące zwiększeniu 
uczestnictwa obywateli UE, np. udział 
w wyborze osoby na stanowisko 
przewodniczącego UE, ponadnarodowe listy 
partyjne w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego czy ponadnarodowe 
kampanie. Proponuje się inne środki, aby 
konsultacje z obywatelami i ich uczestnictwo 
stały się strukturalnym elementem 
zarządzania w UE; 

‒ Mechanizmy i środki służące lepszemu 
angażowaniu obywateli UE i zapewnieniu, by 
byli lepiej skomunikowani i lepiej informowani 
o UE i jej decyzjach. Propozycje dotyczące 
lepszej komunikacji, wspólnych unijnych 
platform medialnych i promowania 
europejskiego ducha zgłaszane są również 
w ramach tematu „Edukacja, kultura, 
młodzież i sport”; 

‒ Mechanizmy i sposoby ochrony wartości 
demokratycznych w kontekście lobbingu 
i korupcji oraz środki wobec rządów 
naruszających zasady demokracji. 

 

Migracja 
Interakcje w ramach tego tematu cechuje duża 
polaryzacja. Na tle innych zagadnień to zagadnienie 
budzi najbardziej przeciwstawne opinie, z jednej 
strony pojawiają się głosy zdecydowanie przeciwne 

jakiejkolwiek migracji, a z drugiej – opowiadające się 
za politykami migracyjnymi w większym stopniu 
skoncentrowanymi na prawach człowieka. Interakcje 
można pogrupować następująco: 

‒ Sprzeciw wobec migracji do UE i niezgoda na 
nią, wyrazy rozczarowania i przekonanie, że 
taka migracja stanowi zagrożenie dla 
tożsamości kulturowej; 

‒ Debaty i propozycje dotyczące konkretnych 
środków i sposobów ograniczenia migracji lub 
różnych form kontrolowanej migracji; 

‒ Apele o politykę migracyjną respektującą 
prawa człowieka, obejmującą większą 
solidarność i lepszą integrację; 

‒ Sposoby i środki ułatwiania integracji oraz 
wspieranie praw stałych rezydentów UE. 

 

Edukacja, kultura, 
młodzież i sport 

W ramach tego tematu widoczne jest obecnie duże 
rozdrobnienie; zamieszczono wiele różnorodnych 
pomysłów, które skupiają się głównie na edukacji 
i kulturze. Poruszane zagadnienia mają charakter 
przekrojowy i pojawiają się również w ramach innych 
tematów na platformie. 

‒ Obecnie pomysły związane z edukacją, 
kulturą i sportem są najczęściej omawiane 
w kontekście sposobów wspierania rozwoju 
tożsamości europejskiej i obywatelstwa 
europejskiego; chodzi między innymi 
o różnorodne propozycje dotyczące 
promowania wymian i interakcji, np. za 
pośrednictwem programu Erasmus czy 
europejskich imprez sportowych; 

‒ Jeśli chodzi o edukację, uczestnicy 
wspominają o potrzebie ponownego 
przemyślenia edukacji w związku z nasilającą 
się cyfryzacją i wewnątrzeuropejską 
mobilnością, a także o promowaniu 
umiejętności miękkich; 

‒ Duży nacisk kładzie się na rolę mediów 
i europejskiego dziennikarstwa, a także 
europejskich produkcji w rozpowszechnianiu 
europejskich wartości i europejskiej kultury; 

‒ Zagadnieniem wielokrotnie zgłaszanym na 
platformie w kontekście różnych tematów jest 
kwestia jednego wspólnego języka; 

‒ W ramach omawianego tematu zgłoszono 
również pomysły konkretnych działań na 
rzecz młodzieży i przeciwdziałania 
bezrobociu osób młodych. 
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Przegląd aktywności 

na platformie 
W analizowanym okresie zamieszczono łącznie 
19 679 wpisów: pomysłów, komentarzy i wydarzeń. 
Podział wygląda następująco: 

‒ Pomysły: 6 115 

‒ Komentarze: 11 879 

‒ Wydarzenia: 1 685. 

W lipcu zamieszczano dziennie średnio 89 wpisów 
(pomysłów, komentarzy i wydarzeń). Dla 
porównania w czerwcu pojawiało się dziennie średnio 
111 wpisów, w maju – 262, a w kwietniu – 308. Linia 
trendu (zob. rys. 1) pokazuje dwa szczytowe punkty. 
Pierwszy z nich zbiega się z momentem uruchomienia 
platformy, a drugi – z Dniem Europy (9 maja), czyli 
datą inauguracji Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. 

 

3. Przegląd wpisów 
na platformie  

4.  



   
 

   

 

Rys. 1 – Dzienna liczba wpisów na platformie – linia trendu (19/04/2021 – 01/08/2021) 
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Przed skorzystaniem z platformy uczestnicy proszeni 
są o podanie informacji o kraju zamieszkania, 
wykształceniu, wieku, płci i statusie zatrudnienia. 
Dane te są przetwarzane anonimowo. Podanie tych 
informacji nie jest obowiązkowe, dlatego obraz 
uzyskany na ich podstawie jest niepełny. Dane te 
przedstawiono poniżej. W przypadku 27% wpisów 
brak jest informacji o kraju zamieszkania danego 
uczestnika. 

Wpisy pochodzą z wszystkich państw UE, co 
uwidoczniono na rys. 2 przedstawiającym łączną 
liczbę wpisów z każdego kraju.  

Rys. 2 – Liczba wpisów w podziale na kraje 
(19/04/2021 – 01/08/2021) 

 

Aby bardziej szczegółowo zobrazować liczbę wpisów 
proporcjonalnie do liczby ludności, na poniższym 
rysunku przestawiono liczbę wpisów z danego kraju 
w przeliczeniu na milion mieszkańców. 

Rys. 3 – Liczba wpisów w podziale na kraje, na 
milion mieszkańców (19/04/2021 – 01/08/2021) 
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Kto uczestniczy 
w debacie? 

Około dwóch trzecich uczestników określiło się jako 
mężczyźni (62,7%), a 15% jako kobiety. Co piąta 
osoba (22%) nie podała jednak informacji na temat 
płci, a 0,3% osób zaznaczyło opcję „inne”, zatem dane 
te dają jedynie ograniczony obraz. Należy przy tym 
zauważyć, że wpisy na platformie mogą być również 
zamieszczane przez organizacje. 

Aktywność poszczególnych grup wiekowych jest 
obecnie dość zróżnicowana. Najwięcej wpisów 
zamieszczają osoby wieku 25–39 lat (26,1%), 
a następnie – osoby w wieku 55–69 lat (16,8%). 

Jeśli chodzi o status zawodowy, największą 
aktywnością na platformie wykazują się osoby na 
stanowiskach specjalistycznych (17,4%), osoby 
uczące się lub studiujące (15,7%) i osoby na 
stanowiskach kierowniczych (12%). Dość aktywni są 
również emeryci i emerytki (9,9%). Osoby pracujące 
fizycznie (7,5%), osoby samozatrudnione (7,3%) 
i osoby bezrobotne (2,5%) to grupy jak dotąd 
stosunkowo mniej aktywne na platformie. 

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, w okresie od 
19 kwietnia 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. bardzo 
aktywne były osoby z wykształceniem wyższym 
(44%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 – Wiek, płeć, wykształcenie i status 
zatrudnienia (19/04/2021 – 01/08/2021) 
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Tematy cieszące się 
największym 
zainteresowaniem 

Od początku konferencji najwięcej wpisów (pomysłów, 
komentarzy i wydarzeń) zamieszczono w ramach 
tematu „Demokracja europejska” (3 641) oraz 
„Zmiana klimatu i środowisko” (3 156). Na trzecim 
miejscu znalazły się „Inne pomysły”, na czwartym – 
„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie”, a na piątym – „UE w świecie” (zob. rys. 
5). Jak już wspomniano, wpisy zamieszczone 
w ramach tematu „Inne pomysły” zostały w ramach 
analizy przypisane do innych tematów. Niektóre 
tematy generują większą liczbę komentarzy lub 
pomysłów niż inne. Na przykład do tematu „Zmiana 
klimatu i środowisko” zgłoszono największą liczbę 
pomysłów (1 074). Podobnie, w ramach tematu 
„Edukacja, kultura, młodzież i sport” opublikowano 
łącznie 261 wydarzeń, czyli znacznie więcej niż 
w odniesieniu do jakiegokolwiek innego tematu. 

Rys. 5 – Wpisy na platformie wg tematów (19/04 –
01/08/2021) 
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Temat „Zmiana klimatu i środowisko” zgromadził od 

momentu powstania platformy ogółem 

3 156 komentarzy, pomysłów i wydarzeń 

(1 074 pomysły, 1 798 komentarzy i 284 wydarzenia). 

Pojęcie zmiany klimatu i świadomość jej skutków leżą 

u podstaw szeregu propozycji, w ramach których 

uczestnicy zwracają uwagę na liczne wyzwania 

środowiskowe i apelują o konkretne systematyczne 

działania w celu stawienia im czoła. Pomysły 

w ramach tego tematu są różnorodne i można je 

pogrupować według następujących zagadnień: 

 Zanieczyszczenie 

 Transport 

 Rolnictwo 

 Konsumpcja 

 Subsydiowanie, opodatkowanie 

 Energia 

 Zachęcanie do zmiany postaw i zachowań. 

Zanieczyszczenie 

Zdaniem uczestników głównym źródłem 

presji na środowisko w kontekście globalnym jest 

zanieczyszczenie. Poruszany jest temat transformacji 

ekologicznej, w tym różnorodne rozwiązania mające 

na celu zmniejszenie zanieczyszczenia (zob. 

wydarzenie). Przykładowo jednym z cieszących się 

największym poparciem pomysłów zamieszczonych 

4. Zmiana klimatu 
i środowisko 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
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na platformie jest propozycja, by UE zapewniła 

zdecydowane i inkluzywne podejście do zarządzania, 

angażujące zarówno pracowników, jak i związki 

zawodowe w opracowywanie i wdrażanie polityk 

przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich 

szczeblach. Podkreśla się, że unijna 

strategia w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu 

powinna obejmować konkretne środki polityczne, 

które pozwalają na utrzymanie miejsc pracy oraz 

ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

a także aktywne polityki rynku pracy oraz możliwości 

przekwalifikowania się i szkolenia służące 

zapobieganiu utracie miejsc pracy (zob. pomysł). 

Ponieważ dyskutowane są różne rodzaje 

zanieczyszczeń, można wyróżnić następujące 

podzagadnienia: emisje, wylesianie, 

zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie świetlne 

i wykorzystanie tworzyw sztucznych. 

Jeśli chodzi o emisje, jedną z najintensywniej 

omawianych kwestii jest ich opodatkowanie. Chodzi 

konkretnie o zachęcenie przedsiębiorstw do 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, tak by 

decydowały się na wykorzystywanie tańszych 

odnawialnych źródeł energii, a także o skłonienie 

klientów do podejmowania bardziej zrównoważonych 

wyborów (zob. przykładowy pomysł). Apeluje się też 

o rozszerzenie unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji. 

Jedno z podzagadnień dotyczy wylesiania i obejmuje 

apele o ponowne zalesianie w Europie (zob. 

przykładowy pomysł) lub bardziej ogólnie o ochronę 

płuc planety, czyli puszczy amazońskiej i innych lasów 

deszczowych na świecie. Ma to nie tylko spowolnić 

globalne zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla i ocalić 

gatunki, lecz także zmniejszyć presję migracyjną 

względem Europy (zob. przykładowy pomysł). 

W ramach podzagadnienia dotyczącego 

zanieczyszczenia wody duży nacisk kładzie się na to, 

by zapewnić przyszłe bezpieczeństwo zasobów wody 

pitnej i czyste ekosystemy (zob. wydarzenie). 

Zamieszczono też konkretne propozycje, jak 

przeciwdziałać podnoszeniu się poziomu oceanów 

i nasilającemu się zanieczyszczeniu rzek (zob. 

przykładowe wydarzenie). Jeden z pomysłów 

sugeruje tworzenie zakładów, które zajmowałyby się 

recyklingiem tworzyw sztucznych z rzek i oceanów 

(zob. pomysł). 

I wreszcie, niektóre pomysły zamieszczone na 

platformie dotyczą ograniczenia zanieczyszczenia 

świetlnego (zob. przykładowy pomysł). 

 

Transport 

Duża część pomysłów dotyczących 

tematu „Transport” skupia się na 

związku między transportem 

a zanieczyszczeniem. Niektóre z propozycji dotyczą 

wprowadzenia zmian w systemie transportu w celu 

ograniczenia zanieczyszczeń. 

Pomysły co do zmian w systemie transportu służących 

ograniczeniu zanieczyszczeń obejmują przede 

wszystkim apel o zakaz lotów na krótkich dystansach 

w UE (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy zwracają 

uwagę na to, że już obecnie można zaobserwować 

kurczenie się sektora lotnictwa na skutek pandemii. 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje silne poparcie dla 

usprawnienia systemów transportu publicznego 

w Europie (zob. przykładowy pomysł) jako bardziej 

przyjaznej środowisku alternatywy dla lotów na 

krótkich dystansach. Intensywna debata dotyczy 

w szczególności wspólnej europejskiej sieci kolejowej 

(zob. przykładowy pomysł). Propozycja jednego 

z uczestników odnosi się do europejskiej 

wyszukiwarki połączeń kolejowych (Euro 

Trainscanner), która zachęcałaby do podróżowania 

pociągiem (zob. pomysł). Inny pomysł sugeruje 

wprowadzenie zintegrowanego biletu, który 

obowiązywałby w UE i w miastach dostępny byłby 

nieodpłatnie (zob. pomysł). 

Kolejne pomysły dotyczą wspólnej sieci rowerowej. 

Proponuje się np. rozbudowę tras rowerowych lub 

utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci tras rowerowych 

(zob. przykładowy pomysł). 

Inna grupa pomysłów skupia się na innowacjach 

i rozwoju pojazdów elektrycznych, takich jak 

samochody i rowery, oraz ich integracji z istniejącym 

otoczeniem, na przykład poprzez zapewnienie sieci 

stacji ładowania (zob. przykładowy pomysł). 

Jeśli chodzi o obniżenie emisyjności transportu 

i uczynienie go bardziej przyjaznym dla środowiska, 

uczestnicy podkreślają również, że dla wspierania 

transportu morskiego i kolejowego ważne są projekty 

transgraniczne (zob. przykładowy pomysł). Apeluje się 

także o opracowanie programów promujących 

badania i rozwój oraz innowacje, z myślą o produkcji 

takich środków transportu, zarówno publicznych, jak 

i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, które nie 

powodują zanieczyszczeń i są w 100% 

samowystarczalne pod względem energetycznym 

(zob. przykładowy pomysł). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
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Rolnictwo 

W ramach zagadnienia dotyczącego 

rolnictwa uczestnicy dość często 

wymieniają pojęcie rolnictwa ekologicznego 

i kwestię zwiększenia liczby małych gospodarstw 

rolnych (zob. przykładowy pomysł) oraz domagają się 

zakazu stosowania pestycydów i chowu 

przemysłowego (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy 

uczestnicy idą o krok dalej, sugerując, że zakaz 

powinien dotyczyć także stosowania pestycydów 

przez osoby prywatne. Podnoszą, że podczas gdy 

rolnicy są zobowiązani dokumentować stosowanie 

pestycydów, prywatni właściciele ogrodów nie są 

objęci takimi wymogiem, mogą legalnie kupować takie 

produkty i często nie są świadomi ich szkodliwych 

skutków (zob. przykładowy pomysł). 

Inne pomysły sugerują, że UE powinna w większym 

stopniu promować dietę roślinną przez wzgląd na 

ochronę klimatu i zachowanie środowiska. Niektórzy 

uczestnicy powołują się także na względy etyczne 

jako motywację do takich działań (zob. przykładowy 

pomysł). Kwestia ta jest także poruszana w ramach 

tematu „Zdrowie”. 

Ponadto uczestnicy stanowczo podkreślają potrzebę 

zapewnienia suwerenności żywnościowej 

i bezpieczeństwa żywnościowego poprzez 

promowanie lokalnego rolnictwa (zob. przykładowy 

pomysł). Lokalne rolnictwo można by promować, np. 

tworząc strefy żywicielskie wokół miast, nakazując 

sadzenie drzew owocowych na obszarach miejskich, 

wspierając nabywanie gruntów przez producentów 

i rolników poprzez ograniczenie ceny takich gruntów, 

wprowadzając wymóg wykorzystania części dachów 

budynków publicznych na potrzeby rolnictwa 

miejskiego, zmniejszając presję budownictwa 

mieszkaniowego na grunty rolne (zob. przykładowy 

pomysł). 

Ponadto uczestnicy chcą promowania różnorodności 

biologicznej w Europie, na przykład za pomocą 

konkretnych środków, takich jak dachy zielone (zob. 

przykładowy pomysł). 

I wreszcie, przedmiotem dyskusji jest dochód 

rolników; niektórzy uczestnicy apelują, by zamiast 

dotacji zapewnić rolnikom dochód gwarantowany, 

możliwy dzięki uczciwym cenom (zob. przykładowy 

pomysł). 

 

Konsumpcja 

W ramach zagadnienia dotyczącego 

konsumpcji powszechny jest apel 

o zmianę obecnego systemu masowej konsumpcji 

towarów i usług (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy 

uczestnicy idą o krok dalej, proponując wprowadzenie 

limitów kwotowych, by ograniczyć konsumpcję 

i produkcję (zob. przykładowy pomysł). 

Szereg uczestników zwraca uwagę na problem 

znacznej ilości wytwarzanych odpadów i z myślą 

o ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska 

proponują oni środki, by przeciwdziałać powstawaniu 

odpadów i eliminować je. Środki te to np. recycling 

(zob. przykładowy pomysł) i stawianie na taki sposób 

pakowania produktów, który skutkuje zerowym lub 

niskim poziomem odpadów (zob. przykładowy 

pomysł). Ponadto zdecydowanie wzywa się do 

wstrzymania importu produktów, których wytwarzanie 

powoduje zmniejszanie się powierzchni lasów 

tropikalnych (zob. przykładowy pomysł). 

Druga grupa pomysłów dotyczy bardziej 

zaawansowanego systemu etykietowania produktów 

(zob. przykładowy pomysł), który zakładałby 

zamieszczanie szczegółowych informacji o wpływie 

produkcji na środowisko lub wskazywanie, czy dane 

produkty zawierają mikrodrobiny plastiku, a zatem na 

dłuższą metę powodują negatywne skutki dla zdrowia 

konsumentów (zob. przykładowy pomysł). 

Trzecia grupa pomysłów ma związek z tanią odzieżą 

niskiej jakości i przemysłem tekstylnym, a mianowicie 

z tym, jak uczynić te sektory bardziej przyjaznymi dla 

środowiska. Uczestnicy zwracają uwagę na ogromną 

ilość zasobów wykorzystywanych do produkcji 

odzieży oraz na fakt, że odzież często nie nadaje się 

do recyclingu (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto podkreślają potrzebę promowania zielonej 

i zrównoważonej turystyki zamiast turystyki masowej, 

która ma ich zdaniem znaczny wpływ na zasoby 

naturalne i kulturowe (zob. przykładowe wydarzenie). 

Ostatnia grupa komentarzy i pomysłów w ramach tego 

tematu dotyczy odpadów, których źródłem są nowe 

urządzenia elektroniczne; w tym kontekście apeluje 

się m.in. o wprowadzenie dłuższego obowiązkowego 

okresu gwarancji i zapewnienie możliwości naprawy 

(zob. przykładowy pomysł). Niektórzy uczestnicy chcą 

również ograniczeń w zużyciu energii, zwłaszcza ze 

względu na to, że energia elektryczna jest w dużej 

mierze produkowana z wykorzystaniem paliw 

kopalnych, i proponują wprowadzenie miesięcznego 

limitu energii elektrycznej do zużycia, powyżej którego 

takie zużycie podlegałoby opodatkowaniu (zob. 

przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
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Subsydiowanie, 

opodatkowanie 

W ramach tego zagadnienia uczestnicy 

apelują o zaprzestanie udzielania dotacji 

skutkujących szkodami dla środowiska, np. 

szkodliwych dotacji dla rybołówstwa (zob. pomysł) czy 

dopłat do paliw kopalnych (zob. pomysł). Proponuje 

się też większe subsydiowanie projektów dotyczących 

bioróżnorodności i zmiany klimatu mogących 

przynieść dobre wyniki w dłuższym terminie. 

Uczestnicy proponują również wprowadzenie podatku 

na rzecz zrównoważonego rozwoju (zob. przykładowy 

pomysł), który podniósłby koszty niezrównoważonych 

produktów, a tym samym uczyniłby takie produkty 

mniej atrakcyjnymi zarówno dla konsumentów, jak 

i dla producentów. Ponadto zdaniem uczestników 

mógłby on zapewnić UE dodatkowy dochód 

przeznaczany na inwestycje w zrównoważony rozwój. 

 

Energia 

Uczestnicy proponują zwiększenie 

wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych zarówno w małej, jak i w dużej skali, 

a także ograniczenie wykorzystania energii jądrowej 

lub, alternatywnie, opracowanie bezpiecznej energii 

jądrowej i jej stosowanie w krajach i miejscach, 

w których korzystanie z odnawialnych źródeł energii 

nie jest możliwe (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto w ramach tematu dotyczącego zmiany 

klimatu pomysłem cieszącym się największym 

poparciem od momentu uruchomienia platformy jest 

apel o zaprzestanie wszelkich dopłat do paliw 

kopalnych (zob. przykładowy pomysł). 

Jednocześnie apeluje się o badania nad 

alternatywnymi źródłami energii (zob. przykładowe 

wydarzenie), takimi jak synteza termojądrowa, energia 

geotermalna czy technologie wodorowe, które 

znacząco przyczyniłyby się do 

dywersyfikacji w dziedzinie energetyki (zob. 

przykładowy pomysł). Uczestnicy podkreślają jednak, 

że nawet alternatywne źródła, takie jak energia 

wiatrowa, powinny być akceptowane przez miejscowe 

społeczności oraz że należy zadbać o to, by miały one 

pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, ludzi 

i krajobraz (zob. przykładowy pomysł). 

 

 

Zachęcanie do 

zmiany postaw 

i zachowań 

Kolejną kwestią, na którą zwraca się 

uwagę, jest edukowanie wszystkich pokoleń 

Europejczyków i podnoszenie ich świadomości (zob. 

wydarzenie). Chociaż większość pomysłów dotyczy 

edukowania młodych ludzi (zob. przykładowy pomysł), 

apeluje się również o to, by w inicjatywy dotyczące 

zmiany klimatu angażować także starszych 

Europejczyków, zwłaszcza mając na względzie 

starzenie się ludności Europy (zob. przykładowy 

pomysł). Ponadto niektórzy uczestnicy podkreślają, że 

konieczne jest prowadzenie przez instytucje 

europejskie intensywniejszej komunikacji dotyczącej 

odpowiedzialności ekologicznej. Proponują m.in. 

opracowanie pakietów komunikacyjnych pod hasłem 

„Bądź odpowiedzialnym ekologicznie 

Europejczykiem” i usprawnienie edukacji dotyczącej 

środowiska, tak by budować poczucie 

odpowiedzialności ekologicznej za własne sąsiedztwo 

(zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Rys. 6 – Temat „Zmiana klimatu i środowisko” – mapa myśli 
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W ramach tematu „Zdrowie” uczestnicy poruszają 
szeroki zakres zagadnień. Proponują większą 
harmonizację i integrację na szczeblu europejskim,  
a wpływ na to mają również doświadczenia związane 
z pandemią COVID-19 i jej skutkami. W ramach tego 
tematu zamieszczono 1 018 wpisów: 392 pomysły, 
576 komentarzy i 50 wydarzeń. Główne zagadnienia 
analizowane w ramach tego tematu to: 

 Zintegrowanie unijnych systemów opieki 
zdrowotnej 

 Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

 Zdrowe starzenie się 

 Zdrowy tryb życia 

 Reakcja na COVID-19 

 Profilaktyka zamiast leczenia 

 Zdrowie w erze cyfrowej 

 Badania w dziedzinie zdrowia 

 Zdrowie seksualne i reprodukcyjne 

 Inne pomysły. 

 

Zintegrowanie 

unijnych 

 systemów opieki zdrowotnej 

Uczestnicy opowiadają się za bliższą współpracą 

między państwami członkowskimi służącą 

wzmocnieniu europejskich systemów opieki 

zdrowotnej w jej rozmaitych aspektach. Wśród 

zgłoszonych pomysłów są: łączenie wiedzy 

i zdolności, np. poprzez umożliwienie specjalistom 

intensywnej terapii swobodnego przemieszczania się 

i udzielania pomocy pacjentom w stanie krytycznym 

w całej UE (zob. pomysł), standaryzację 

przedszpitalnych procedur ratunkowych (zob. 

pomysł), uznawanie w całej UE kwalifikacji 

pracowników opieki zdrowotnej (zob. pomysł), 

utworzenie europejskiej kliniki chorób rzadkich (zob. 

pomysł) oraz usprawnienie ram prawnych 

5. Zdrowie 

5.  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
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transplantacji i stworzenie jednolitego systemu 

koordynacyjnego ds. transplantacji (zob. pomysł). 

W dyskusjach wskazuje się w związku z tym potrzebę 

nadania UE – poprzez zmianę Traktatu z Lizbony – 

większych kompetencji i uprawnień w dziedzinie 

zdrowia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych 

(zob. idea). Propozycje te są najczęściej 

przedstawiane w związku ze sposobem, w jaki 

państwa członkowskie radziły sobie z pandemią 

COVID-19, oraz występującymi w tym kontekście 

niedoborami sprzętu medycznego, wyzwaniami 

dotyczącymi opracowywania szczepionek i wspólnymi 

zakupami szczepionek. 

 

Powszechny dostęp do 

opieki zdrowotnej 
Co się tyczy dostępu do opieki 

zdrowotnej, proponuje się pomysły 

wprowadzenia europejskiego systemu 

ubezpieczenia zdrowotnego (zob. przykładowo 

pomysł i pomysł). Jako sposób na zapewnienie 

wszystkim przystępnej cenowo opieki zdrowotnej 

proponuje się również „odprywatyzowanie” sektora 

opieki zdrowotnej (zob. pomysł). Z drugiej strony 

kolejnym pomysłem na to, by opieka zdrowotna 

była w praktyce powszechniej dostępna, jest 

rozbudowanie systemu mobilnego w postaci 

autobusów medycznych, które umożliwiałyby szybki 

i łatwy dostęp do opieki medycznej (zob. pomysł). 

 

Zdrowe starzenie się 

i przeciwdziałanie 

starzeniu się 
W związku ze starzeniem się 

społeczeństwa w Europie uczestnicy podkreślają, jak 

ważny jest dobry stan zdrowia osób w „jesieni życia”. 

Jeden z cieszących się dużym poparciem i szeroko 

komentowanych pomysłów odnosi się do promowania 

intensywnych badań naukowych i technologii 

dotyczących długiego życia w zdrowiu (zob. pomysł). 

Chodzi m.in. o terapie odmładzające i badania 

kliniczne w tej dziedzinie oraz wdrożenie skutecznych 

zobowiązań prawnych, budżetowych, regulacyjnych 

i instytucjonalnych na rzecz zwiększenia średniego 

trwania życia w dobrym zdrowiu w Unii Europejskiej. 

Jeden z uczestników sugeruje, że obszary wiejskie 

mogłyby stanowić ośrodki innowacji, jeśli chodzi 

o strategie zdrowego starzenia się, ponieważ na tych 

„obszarach doświadczających trudności” występują 

zwykle większe skupiska ludności w starszym wieku, 

a jakość opieki zdrowotnej nie jest tak wysoka jak na 

obszarach miejskich, a zatem potrzebne są tam 

innowacyjne rozwiązania (zob. pomysł). Idąc jeszcze 

dalej, jeden z uczestników sugeruje stosowanie 

krioniki, czyli krioprezerwacji pacjentów terminalnie 

chorych, jako metodę dającą szansę na odłożenie 

leczenia do momentu znalezienia skutecznej metody 

(zob. pomysł). 

 

 

Zdrowy tryb życia 
W ramach kilku pomysłów podkreśla się 

znaczenie zdrowego odżywiania, przy 

czym wielu uczestników sugeruje, że UE 

powinna promować diety wegetariańskie (zob. 

pomysł) ze względu na ich korzyści zdrowotne 

i środowiskowe. W tym kontekście jednym 

z pomysłów jest zwiększenie poziomu opodatkowania 

mięsa przy jednoczesnym obniżeniu stawki VAT na 

zdrową żywność (zob. pomysł). W innych wpisach 

można znaleźć apele o badania nad skutkami 

stosowania emulgatorów (zob. pomysł), 

o wprowadzenie zakazu wykorzystywania sztucznych 

tłuszczów trans (zob. pomysł)) i o uregulowanie 

technik rolniczych mających wpływ na żywienie 

i zdrowie, takich jak używanie antybiotyków w chowie 

przemysłowym (zob. pomysł). Podobne pomysły są 

także zgłaszane w ramach tematu „Zmiana klimatu 

i środowisko”. 

Szeroko omawiana na platformie jest idea 

uwzględniania naturalnych środków leczniczych 

w medycynie (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy 

sugerują w szczególności, że terapie niemedyczne 

mogą wyraźnie poprawiać zdrowie i samodzielność 

pacjentów (zob. przykładowy pomysł). Jeden 

z uczestników zwraca również uwagę na korzyści, 

jakie ma stosowanie gatunków jagód, występujących 

na północy i charakteryzujących się wysoką 

zawartością przeciwutleniaczy, w leczeniu 

nowotworów (zob. pomysł). Podobnie, proponuje się 

stosowanie terapii alternatywnych, takich jak 

sylwoterapia, w przeciwdziałaniu stresowi, wypaleniu, 

depresji i stanom lękowym (zob. pomysł). 

Wśród propozycji na platformie wymienia się również 

wspieranie promowania kompetencji zdrowotnych 

(zob. pomysł) i wpajanie prozdrowotnych praktyk od 

najmłodszych lat jako jeden z kluczowych czynników 

warunkujących zdrowy tryb życia (zob. pomysł). 

Przykładowo szereg uczestników zwraca uwagę na to, 

że należy zniechęcać do konsumpcji wyrobów 

tytoniowych na szczeblu europejskim, czemu służyć 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
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miałoby zwiększenie ceny takich wyrobów 

i umożliwienie ich sprzedaży jedynie w aptekach (zob. 

przykładowy pomysł). 

 

Reakcja na COVID-

19 
Skutki COVID-19 są kwestią często poruszaną przez 

uczestników, którzy ogólnie uważają, że istnieje 

potrzeba przywrócenia racjonalnej i naukowej 

wiarygodności medycyny i polityki oraz zaufania do 

nich w związku z obserwowanym podczas pandemii 

szerokim rozpowszechnianiem się błędnych 

przekonań i fałszywych informacji. W dyskusjach nad 

środkami związanymi z COVID-19 uczestnicy są 

zgodni co do tego, że wszelkie takie środki należy 

wdrażać w UE w sposób oparty na dowodach, aby 

uzyskać jak najbardziej realistyczną analizę kosztów 

i korzyści (zob. pomysł). 

Inne pomysły zwracają uwagę na to, że należy 

opracować inkluzywne strategie radzenia sobie 

z przyszłymi pandemiami w UE, chroniące prawa 

osób z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Jedną 

z propozycji jest przeprowadzenie badania nad 

sposobem, w jaki środki związane z COVID-

19 wpłynęły na rezydentów i pracowników domów 

opieki dla osób starszych w poszczególnych 

państwach UE. Miałoby to służyć zapoznaniu się 

z bezpośrednimi relacjami osób starszych na temat 

ich doświadczeń dotyczących środków związanych 

z koronawirusem (zob. pomysł). 

Jeden z wpisów dotyczy procedur związanych 

z zakupem szczepionek na szczeblu UE. Zawiera on 

apel o większą jawność i przejrzystość umów 

z firmami farmaceutycznymi (zob. pomysł). Ponadto, 

w kwestii programów szczepień opinie uczestników są 

zróżnicowane: z jednej strony pojawiają się 

propozycje uczynienia szczepień obowiązkowymi 

(zob. pomysł), z drugiej zaś sugestie, że obywatele 

powinni mieć swobodę wyboru (zob. pomysł). Inna 

osoba twierdzi, że nie należy nakładać na młodych 

ludzi obowiązku szczepienia i że UE nie powinna 

„wywierać na nich presji”, oferując możliwości 

„łatwiejszych” podróży międzynarodowych w zamian 

za poddanie się szczepieniu; uważa również, że 

w przypadku gdy wymagane są testy PCR, powinny 

być one dostępne bezpłatnie (zob. pomysł). Proponuje 

się także, aby państwa członkowskie UE zgodziły się 

na uznawanie odpowiednich norm WHO i krajowego 

dokumentu poświadczającego poziom przeciwciał (lub 

przyjęcie szczepionki / dawki przypominającej) (zob. 

pomysł). Również certyfikat COVID jest przedmiotem 

intensywnej dyskusji. Ścierają się w niej osoby 

obawiające się powstania dwóch kategorii obywateli 

(zob. pomysł) i sugerujące, że Europa powinna 

opowiedzieć się za prawem do decyzji 

o nieszczepieniu się, (zob. pomysł) ze zwolennikami 

paszportu covidowego i obowiązku szczepienia jako 

elementu wspólnych wysiłków mających na celu 

zwalczenie wirusa i zapewnienie stabilności 

systemów opieki zdrowotnej (zob. przykładowy 

pomysł). 

Niektórzy uczestnicy apelują o większą solidarność 

oraz o ustanowienie globalnego partnerstwa 

i finansowania w celu zwalczania i eliminowania 

chorób na całym świecie oraz sugerują, że Europa 

może być światowym liderem w stawianiu czoła 

pandemiom, nowotworom i chorobom serca oraz ich 

pokonywaniu (zob. pomysł). Jeden z uczestników 

sugeruje, że Komisja Europejska we współpracy 

z WHO powinna promować nowe międzynarodowe 

porozumienie umożliwiające światową produkcję 

i dystrybucję leków w kontekście przyszłych pandemii 

(zob. pomysł). W innym wpisie podkreśla się 

natomiast potrzebę szczepienia w skali światowej, by 

zapobiec pojawianiu się nowych szczepów (zob. 

pomysł). Jednocześnie uczestnicy proponują podjęcie 

środków mających na celu ochronę patentów 

przedsiębiorstw i sugerują, że Komisja Europejska 

mogłaby odgrywać znaczącą rolę mediatora 

i ambasadora (zob. pomysł). 

 

Profilaktyka zamiast 

leczenia 
Kilka pomysłów przedstawionych przez 

uczestników dotyczy zwiększania 

świadomości na temat zdrowia 

psychicznego i związanych z nim zaburzeń, np. 

w kontekście wypalenia, stresu, depresji i stanów 

lękowych. Wzywa się także do opracowania 

europejskiego planu na rzecz zajęcia się tą kwestią 

(zob. pomysł), w szczególności mając na względzie 

skutki środków wprowadzonych w związku z COVID-

19. 

Jako nagląca wskazywana jest również kwestia 

wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 

obywateli (zob. pomysł), podobnie jak problem 

zanieczyszczenia hałasem, który proponuje się 

rozwiązać poprzez określenie rygorystycznych 

dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego 

przez opony samochodowe (zob. pomysł). Ponadto 

apeluje się o zmniejszenie narażenia na substancje 

wzbudzające szczególnie duże obawy, w tym PFAS 

(substancje per- i polifluoroalkilowe) (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
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Przekrojowym podzagadnieniem jest na platformie 

krytyka traktatu Euratom. Uważa się, że faworyzuje on 

energię jądrową względem innych źródeł energii i nie 

chroni europejskich obywateli w odpowiedni sposób 

przed zagrożeniami związanymi z energią jądrową. 

Niektórzy z uczestników postulują wręcz zniesienie 

tego traktatu (zob. przykładowy pomysł). 

 

 

Zdrowie w erze 

cyfrowej 
Grupa uczestników zaangażowała się w dyskusję 

o możliwościach i zagrożeniach związanych 

z nasilającą się w ostatnich dekadach cyfryzacją. 

Kilka pomysłów sugeruje, że cyfryzacja, 

kompatybilność i integracja europejskich systemów e-

zdrowia jest jednym ze sposobów, by zapewnić 

obywatelom dostęp do interoperacyjnej dokumentacji 

medycznej w całej UE (zob. przykładowy pomysł). 

Niektórzy uczestnicy są jednak ostrożni i podkreślają 

fakt, że takie wrażliwe dane są podatne na zagrożenia 

i że potrzebne jest wprowadzenie ograniczeń 

zarówno, na szczeblu krajowym, jak i europejskim, 

w kwestii wielkości zbioru danych dotyczących 

zdrowia, wykorzystywanych np. w celach 

badawczych, do określonej liczby danych lub 

określonej liczby pacjentów (zob. pomysł). Jeden 

z uczestników apeluje, by zakazać krajowych baz 

danych zawierających informacje genomowe, które są 

wykorzystywane na potrzeby badań medycznych, ale 

inne podmioty, takie jak służby rządowe, mogą mieć 

do nich dostęp do innych celów, co oznacza 

naruszenie prawa do prywatności (zob. pomysł). 

Inny pomysł sugeruje priorytetowe traktowanie 

finansowania badań nad ćwiczeniami fizycznymi, 

a w odniesieniu do e-zdrowia zwraca uwagę na 

rozwiązania cyfrowe, które pomagają obywatelom 

utrzymać aktywność fizyczną, a tym samym zwalczać 

różnorodne choroby przewlekłe spowodowane 

sedentaryzmem (zob. pomysł). 

Trwa też dyskusja nad uzależnieniem cyfrowym 

i proponuje się unijny plan walki z nim (zob. pomysł), 

a w celu ograniczenia interakcji odbywających się 

drogą cyfrową proponuje się wprowadzenie szkoleń 

w szkołach, a także kampanii informacyjnych 

skierowanych do osób dorosłych. 

 

 

 

Badania w dziedzinie 

zdrowia 
Szereg uczestników popiera ideę utworzenia 

scentralizowanego europejskiego instytutu badań nad 

zdrowiem w celu koordynowania badań w dziedzinie 

zdrowia prowadzonych przez instytuty krajowe 

i w celu inwestowania w badania nad lekami (zob. 

przykładowy pomysł). Jeden z uczestników podkreśla 

potrzebę zapewnienia, by zakup, produkcja 

i dostarczanie odzieży ochronnej i leków w większym 

stopniu odbywały się w Europie (zob. pomysł). Szereg 

uczestników poparło propozycję, by wesprzeć 

badania nad patomechanizmami encefalopatii 

mialgicznej w ramach programu „Horyzont” (zob. 

pomysł). Proponuje się również, by Europa połączyła 

siły z uniwersytetami w ramach badań nad 

opracowaniem nowego antybiotyku przeciwko 

superbakteriom (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy 

uczestnicy apelują również o wprowadzenie 

przepisów zobowiązujących firmy farmaceutyczne, 

które rozprowadzają szczepionki, do publikowania 

pełnych danych z badań klinicznych tych szczepionek, 

by umożliwić ocenę ich bezpieczeństwa 

i skuteczności (zob. pomysł). Wśród innych pomysłów 

jest utworzenie europejskiego laboratorium ds. chorób 

zakaźnych (zob. pomysł). 

 

Zdrowie seksualne 

i reprodukcyjne 
Jedna z propozycji dotyczy 

udostępniania w miejscach publicznych 

darmowych produktów do higieny menstruacyjnej, aby 

przeciwdziałać tzw. ubóstwu menstruacyjnemu (zob. 

pomysł). Inne propozycje obejmują opodatkowanie 

zerową stawką podpasek i zwrot pełnego kosztu 

środków antykoncepcyjnych dla kobiet. Ponadto 

podniesiono potrzebę zwiększenia liczby badań nad 

zdrowiem reprodukcyjnym kobiet oraz opracowania 

mniej inwazyjnych środków antykoncepcyjnych dla 

kobiet i mężczyzn (zob. pomysł). Apeluje się również 

o wprowadzenie zakazu okaleczania narządów 

płciowych mężczyzn dokonywanego bez zgody i u 

osób przed osiągnięciem pełnoletności (zob. pomysł). 

Jedna z propozycji dotyczy utworzenia finansowanych 

i promowanych przez UE klinik zdrowia seksualnego 

(zob. pomysł). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Inne pomysły 
Inne pomysły dotyczą tego, by w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego nagradzać 

odpowiedzialne zachowanie, na przykład 

poprzez zwrot środków pieniężnych w przypadku 

osób, które w danym roku nie skorzystały z usług 

w ramach tego ubezpieczenia (zob. pomysł). Jeden 

z pomysłów zwraca uwagę na potrzebę znalezienia 

rozwiązania pozwalającego unieszkodliwiać 

niebezpieczne odpady medyczne (takie jak igły 

z zestawów infuzyjnych dla diabetyków) (zob. 

pomysł). Szereg uczestników apeluje, ze względów 

związanych ze zdrowiem publicznym, o depenalizację 

marihuany (zob. pomysł i pomysł), inni natomiast 

postulują bardziej konsekwentne zwalczanie 

narkotyków na szczeblu UE (zob. pomysł). I wreszcie, 

szeroko omawianym pomysłem jest kierowanie się 

czasem astronomicznym zamiast dokonywania 

sezonowych zmian czasu (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Rys. 7 –Temat „Zdrowie” – mapa myśli 
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W ramach tematu „Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” do 
2 sierpnia 2021 r. nadesłano w sumie 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 

6.  Silniejsza 
gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
zatrudnienie  

6.  
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 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 podatkowych. 

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 podatkowych 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). 

Ponadto na platformie cyfrowej wskazano różnorodne 
ewentualne środki podatkowe mające służyć 
inkluzywnej i sprawiedliwej gospodarce. Kwestie 
dotyczące opodatkowania dotyczą obecnie 
następujących spraw. 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 promującego równość 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 sposobem na urzeczywistnienie bardziej 
zjednoczonej europejskiej przyszłości jest 
zwiększenie zasobów własnych UE lub budżet 
niezależny od państw członkowskich (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 luk płacowych 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 nadaniu Europie 
bardziej ludzkiego oblicza (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). 

Kolejnym podnoszonym przez uczestników 
podzagadnieniem jest prawo do dostępnych, 

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
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
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przystępnych cenowo mieszkań (zob. przykładowy 
pomysł). 

I wreszcie zgłoszono szereg pomysłów o bardziej 
administracyjnym charakterze na przykład 
zaproponowano wprowadzenie cyfrowej (wspólnej dla 
całej UE) 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). 

Podobnie, w odniesieniu do COVID-19, uczestnicy 
omawiają potrzebę finansowania ewentualnych 
przyszłych środków gotowości na wypadek pandemii 
(zob. przykładowy pomysł). Ponadto 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 poniżej granicy ubóstwa itp. (zob. 
przykładowy pomysł i przykładowe wydarzenie). 
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
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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 ułatwienia 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). 

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). Jeśli chodzi o badania 
naukowe, 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). 
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Rys. 8 – Temat „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie” – mapa myśli 
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Pomysły przesłane w ramach tematu „UE w świecie” 
obejmują różne zagadnienia powiązane z polityką 
zagraniczną, od kwestii handlu po stosowanie 
miękkiej siły i obronność. Ogólnie rzecz biorąc, 
uczestnicy apelują o silniejszą obecność UE na 
światowej arenie politycznej: w ramach jej polityki 
sąsiedztwa, a także w stosunkach na przykład 
z krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej. Uczestnicy 
platformy uważają, że UE powinna odważniej 
korzystać zarówno z miękkiej, jak i z twardej siły. Od 
momentu powstania platformy temat ten zgromadził 
łącznie 1 756 wpisów tzn. 541 pomysłów, 
1 083 komentarze i 119 wydarzeń. Poszczególne 
pomysły można pogrupować według następujących 
zagadnień: 

 Ogólne cele polityki zagranicznej UE 

 Polityki handlowe 

 Obronność 

 Podejmowanie decyzji 

 Rozszerzenie 

 Polityka sąsiedztwa i stosunki z innymi 

Ogólne cele polityki 
zagranicznej UE 

Uczestnicy są zdania, że rola UE zmienia się z uwagi 

na rosnące obawy dotyczące kryzysu klimatycznego, 

zmiany w rozkładzie sił gospodarczych 

i geopolitycznych, poważne wyzwania dla 

multilateralizmu oraz światową walkę z COVID-

19 (zob. przykładowe wydarzenie, zob. przykładowy 

pomysł). Stąd też kilku uczestników wyraża opinię, że 

UE powinna odważniej korzystać zarówno z miękkiej, 

jak i z twardej siły (zob. przykładowy pomysł i pomysł). 

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną UE, wiele 

pomysłów odnosi się do roli, jaką UE powinna 

7. UE w świecie 

7.  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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odgrywać w odniesieniu do praw człowieka i wartości 

demokratycznych na całym świecie. Wzywają do 

zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska wobec 

państw regularnie łamiących międzynarodowe 

konwencje lub traktaty dotyczące praw człowieka oraz 

apelują o podjęcia działań przeciwko tym państwom 

(zob. przykład pomysłu). Na przykład zachęca się UE 

do odgrywania wiodącej roli w procesie budowania 

pokoju między Izraelem a Palestyną (zob. 

przykładowy pomysł). Tego zagadnienia dotyczy też 

apel o wspólny europejski system wywozu broni, który 

przewidywałby rygorystyczne zasady zapewniające, 

że produkowana w UE broń nie służy podsycaniu 

konfliktów na świecie i nie jest wykorzystywana do 

łamania praw człowieka (zob. pomysł). 

 

Polityki handlowe 
Pewna grupa wpisów w ramach tematu 

„UE w świecie” dotyczy apeli 

o wzmocnienie polityk handlowych 

i zreformowanie umów handlowych zgodnie 

z wartościami UE np. w zakresie przestrzegania praw 

człowieka czy norm środowiskowych (zob. 

przykładowy pomysł). Powszechnie popierany pomysł 

wzywa do zreformowania unijnej polityki handlowej 

i inwestycyjnej oraz ożywienia idei globalnego 

multilateralizmu; centralnym elementem tej reformy 

powinno być tworzenie godnych miejsc pracy oraz 

ochrona praw podstawowych i praw człowieka, w tym 

praw pracowniczych i praw związków zawodowych 

(zob. przykładowy pomysł). 

 

Obronność 
W zakresie wzmocnienia twardej siły UE – 

która również postrzegana jest jako kwestia 

najwyższej wagi (zob. przykładowe 

wydarzenie) – uczestnicy postulują utworzenie 

wspólnej europejskiej armii (zob. przykładowy 

pomysł). Uczestnicy sugerują również utworzenie 

bardziej wyspecjalizowanych sił lub instytucji na 

szczeblu UE, takich jak np. Europejska Akademia 

Wojskowa (zob. przykładowy pomysł). 

 

Podejmowanie 

decyzji 
 

Uczestnicy uważają, że jeżeli Unia ma utrzymać oraz 

wzmocnić swoją rolę, kluczowe znaczenie ma, by 

działała jako jeden, niepodzielny i zjednoczony 

podmiot na międzynarodowej arenie politycznej. 

W kilku wpisach mowa o potrzebie wspólnej polityki 

zagranicznej. Jednym z najczęściej popieranych 

pomysłów w ramach tego tematu jest propozycja 

ustanowienia takiej wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa, która zapewniałaby Europejczykom 

bezpieczeństwo, a jednocześnie promowałaby 

demokrację, prawa człowieka, praworządność 

i ochronę środowiska w sąsiedztwie UE i na świecie 

(zob. pomysł). 

Drugie podzagadnienie wynika z apeli o ściślejszą 

współpracę między państwami członkowskimi. 

Uczestnicy podkreślają, że aby zachować 

wiarygodność, należy zaprzestać konkurencji między 

państwami członkowskimi na szczeblu 

międzynarodowym. W związku z tym proponują, by 

ambasady państw członkowskich UE zastąpić jedną 

ambasadą UE, która reprezentowałaby i jednoczyłaby 

wszystkie państwa członkowskie. Mogłoby się to 

również wiązać z pomysłem, by UE reprezentowała 

wszystkie państwa członkowskie (pojedyncze 

członkostwo) na forach każdej instytucji 

międzynarodowej np. NATO (zob. przykładowy 

pomysł). Ponadto innym pomysłem jest stworzenie 

wspólnego unijnego paszportu UE dla wszystkich 

europejskich obywateli (zob. przykładowy pomysł). 

W odniesieniu do zagadnienia dotyczącego 

podejmowania decyzji wpisy zawierają apele 

o ponowne przemyślenie zasady jednomyślności. 

W ramach niektórych pomysłów wyraża się pogląd, że 

obecna sytuacja oparta na zasadzie jednomyślności 

pozwala pojedynczym państwom członkowskim 

blokować wspólną politykę zagraniczną (zob. 

przykładowy pomysł i wydarzenie). Zasada ta jest 

uważana za problematyczną, ponieważ uniemożliwia 

UE wypowiadanie się wiarygodnym, stabilnym 

i mocnym głosem na arenie światowej, jak 

podkreślono już w ramach poprzedniego zagadnienia. 

Dlatego w ramach tych pomysłów proponuje się 

przejście do systemu głosowania opartego na 

większości bezwzględnej. Jednym z najpowszechniej 

popieranych pomysłów w ramach tego zagadnienia 

jest szczegółowy opis proponowanego systemu 

głosowania na zasadzie większości bezwzględnej 

wspieranego zwykłą większością głosów posłów do 

Parlamentu Europejskiego, tak by UE mogła 

podejmować działania wykonawcze i tworzyć realną 

i wiarygodną politykę zagraniczną (zob. pomysł). 

Podobnie jak w przypadku dyskusji w ramach tematu 

„Demokracja europejska,” jako alternatywę dla 

obecnej zasady jednomyślności proponuje się 

głosowanie oparte na większości kwalifikowanej (zob. 

przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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W ramach ostatniego podzagadnienia omawia się 

kompetencje Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy 

uważają, że choć Parlament Europejski popiera 

koncepcję wspólnej polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa (WPZiB) od momentu jej powstania 

i stara się rozszerzać jej zakres, to nadal pełni jedynie 

marginalną rolę w jej kształtowaniu. W związku z tym 

uczestnicy uznają za niezwykle istotne, by Parlament 

Europejski otrzymał więcej kompetencji w zakresie 

polityki zagranicznej (zob. przykładowy pomysł). 

 

Rozszerzenie 
Pewna grupa wpisów dotyczy potrzeby 

rozszerzenia UE i integracji z Unią 

wschodnich państw sąsiednich jako sposobu ochrony 

demokracji w tych państwach (zob. przykładowy 

pomysł), ale także w celu zapewnienia stabilności 

gospodarczej w samej UE (zob. przykładowy pomysł). 

Pomysły te są również odzwierciedlone w jednym 

z najczęściej popieranych pomysłów w ramach tego 

tematu: apeluje się w nim o kontynuowanie 

rozszerzania UE tj. o integrację państw Bałkanów 

Zachodnich z myślą o zapewnienia pokoju 

i stabilności w tym regionie (zob. pomysł). 

Sformułowano też powiązany apel o pełne uznanie 

Kosowa (zob. przykładowy pomysł). 

 

Polityka sąsiedztwa 

i stosunki z innymi 
W ramach podzagadnienia dotyczącego 

pełnionego przez UE przedstawicielstwa 

dyplomatycznego opublikowano pomysły, w których 

uczestnicy ogólnie wzywają instytucje UE do bardziej 

widocznego reprezentowania i obrony interesów 

swoich obywateli na świecie (zob. przykładowy 

pomysł). 

Choć większość pomysłów to apele o bardziej 

zjednoczoną i zintegrowaną UE, a więc 

o wzmocnienie roli UE jako światowej siły w dziedzinie 

prawa i sprawiedliwości, otwartej na różne instytucje 

wielostronne, zarówno na szczeblu globalnym, jak 

i regionalnym (zob. przykładowy pomysł i pomysł), 

niektórzy uczestnicy życzyliby sobie, by UE skupiała 

się na swojej roli podmiotu gospodarczego, zgodnie 

z jej pierwotnymi założeniami. W tym zakresie 

uważają oni, że UE nie powinna pełnić roli podmiotu 

geopolitycznego, ale utrzymać jedynie swoją 

podstawową funkcję wspólnego rynku 

gospodarczego. Uczestnicy ci uważają, że ponieważ 

UE nie jest suwerennym państwem, nie może ona 

odgrywać roli politycznej jako światowy gracz (zob. 

przykładowy pomysł). 

Wpisy w ramach tego tematu odnoszą się 

w szczególności do stosunków politycznych UE 

z Rosją i Chinami (zob. przykładowe wydarzenie). 

Uczestnicy sygnalizują potrzebę gruntownego 

ponownego przemyślenia i rozważenia podejścia UE 

do polityki zagranicznej, a następnie jego dalszego 

zreformowania poprzez odważniejsze postępowanie 

zgodnie z tym, co przedstawiono w ramach 

wcześniejszych zagadnień. Uczestnicy platformy 

dyskutują nad opinią, że w odniesieniu do Chin UE 

powinna nie tylko przyjmować bardziej jednolite 

i bardziej zdecydowane stanowisko w stosunkach 

dyplomatycznych, z uwagi na bardzo rozbieżne 

systemy wartości, ale również opracować strategię 

Unii Europejskiej w zakresie inwestycji zagranicznych, 

by przeciwdziałać wpływom Chin w skali globalnej, 

a w szczególności w krajach rozwijających się (zob. 

pomysł). 

Jeśli chodzi o stosunki UE z krajami Afryki i Ameryki 

Łacińskiej, uczestnicy wyrażają pogląd, że UE 

powinna współpracować z nimi w ramach 

wzmocnionego partnerstwa i przeformułowanych 

stosunków handlowych (zob. przykładowe 

wydarzenie). Większość uczestników apeluje 

o silniejsze partnerstwo między UE a Unią Afrykańską 

w celu wzmocnienia multilateralizmu regionalnego 

(zob. przykładowy pomysł). Niektórzy obywatele 

nawołują do ustanowienia silniejszych dwustronnych 

partnerstw między poszczególnymi państwami 

członkowskimi a poszczególnymi krajami 

afrykańskimi w celu rozwiązania problemu migracji 

i innych zagrożeń bezpieczeństwa dotyczących Unii 

Europejskiej. Może to jednak udać się tylko wtedy, gdy 

w takich stosunkach odejdzie się od gospodarczego 

i politycznego dziedzictwa dawnych systemów 

kolonialnych (zob. pomysł). To samo dotyczy 

stosunków z Ameryką Łacińską (zob. przykładowy 

pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
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Rys. 9 – Temat „UE w świecie” – mapa myśli 
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Temat „Wartości i prawa, praworządność, 

bezpieczeństwo” zgromadził od momentu 

uruchomienia platformy ogółem 1 635 wpisów 

(547 pomysłów, 949 komentarzy i 139 wydarzeń). 

Znaczna część interakcji w ramach tego tematu 

dotyczy tego, co określa się mianem 

„niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą pojawienie się 

demokracji nieliberalnych” w UE, w których nie 

przestrzega się wartości unijnych i które skłaniają się 

ku rządom autokratycznym. Są one postrzegane jako 

zagrożenie. Uczestnicy apelują o podjęcie działań 

w celu zapewnienia poszanowania praworządności. 

Wpisy można pogrupować w ramach następujących 

zagadnień: 

 

 Wartości 

 Prawa i swobody 

 Ochrona praworządności i praw człowieka 

 Bezpieczeństwo 

 Lobbing i korupcja 

 

8. Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo 
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Wartości 

Pewna grupy pomysłów na platformie dotyczy pytania 

„Co to znaczy być Europejczykiem” oraz wartości, 

które UE powinna ucieleśniać i promować (zob. 

przykładowy pomysł). Mianowicie, wielu obywateli 

jako wartości budujące unijny system wartości 

wymienia na przykład zasady godności ludzkiej, 

wolności, równości, demokrację, praworządność, 

prawa człowieka, pluralizm, sprawiedliwość, 

solidarność i parytet płci, i uważa, że powinny one 

przyświecać prowadzonej przez UE polityce. 

Najliczniejsza grupa pomysłów to apele o większą 

równość płci (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się 

sugestie dotyczące zwiększenia liczby kobiet wśród 

decydentów politycznych i gospodarczych (zob. 

przykładowy pomysł), a także propozycje dotyczące 

zachęcania do dobrych praktyk. Wśród konkretnych 

propozycji pojawił się apel o położenie kresu 

dyskryminacji ze względu na płeć w ramach swobody 

przemieszczania się w UE – w odniesieniu do 

półwyspu Athos, będącego obiektem światowego 

dziedzictwa UNESCO, gdzie z uwagi na zasady 

prawosławia zabrania się wstępu kobietom (zob. 

pomysł). 

Inna grupa pomysłów dotyczy roli wartości 

chrześcijańskich i potrzeby ich ochrony (zob. pomysł). 

Jeden z takich pomysłów to wezwanie UE do zajęcia 

zdecydowanego stanowiska przeciwko ludobójstwu 

Ormian i innych mniejszości chrześcijańskich (zob. 

pomysł). 

Niektórzy uczestnicy omawiają również potrzebę 

opracowania konstytucji europejskiej w celu jasnego 

zdefiniowania zbioru europejskich wartości 

podstawowych, które muszą być przestrzegane w UE 

(zob. przykładowy pomysł). 

 

Prawa i swobody 

Jeśli chodzi o prawa i swobody, szereg wpisów 

dotyczy kwestii związanych z ochroną prywatności. 

Jeden z często popieranych pomysłów to apel o zakaz 

stosowania systemów wiarygodności społecznej 

opartych na rozpoznawaniu twarzy (zob. pomysł). 

Pojawiają się również inne apele o ograniczenie 

wykorzystywania danych biometrycznych do celów 

nadzoru (zob. pomysł) lub bardziej ogólnie 

o ograniczenie gromadzenia i udostępniania danych 

osobowych (zob. przykładowy pomysł). Są też 

obywatele, którzy sugerują, że możliwość 

dokonywania płatności gotówkowych należy uznać za 

prawo demokratyczne (zob. przykładowy pomysł). 

Obywatele podnoszą również potrzebę lepszego 

prawodawstwa i narzędzi w celu przeciwdziałania 

problemom związanym z prywatnością w internecie 

i mediach społecznościowych oraz tych związanych 

z wszystkimi nowymi technologiami (zob. pomysł). 

Inna grupa wpisów podkreśla potrzebę zniesienia 

środków związanych z COVID-19, gdy tylko pozwolą 

na to warunki pandemiczne, w celu zapewnienia 

powrotu do normalności i przywrócenia swobód 

obywatelskich. Obejmuje to apel o zapobieganie 

dyskryminacji obywateli, którzy zdecydowali się nie 

zaszczepić lub którzy przechodzą regularne testy, by 

uzyskać dostęp do podstawowej infrastruktury (zob. 

przykładowy pomysł). Kwestie związane ze 

szczepieniami omówiono bardziej szczegółowo 

w ramach tematu „Zdrowie”. 

Inna dyskusja dotyczy fundamentalnego znaczenia 

praw człowieka i swobód w zachodnim systemie 

wartości. W jej ramach wielu uczestników apeluje 

o ochronę osób LGBTI i o uznawanie małżeństw osób 

tej samej płci we wszystkich państwach członkowskich 

UE (zob. przykładowy pomysł). 

Niektórzy uczestnicy apelują o prawo do 

samodzielnego leczenia marihuaną (zob. przykładowy 

pomysł) i bardziej ogólnie omawiają też pomysł 

depenalizacji zażywania narkotyków i ich legalizacji 

(zob. przykładowy pomysł). Kwestia ta jest także 

poruszana w ramach tematu „Zdrowie”. 

Szeroko komentowanym i popieranym pomysłem jest 

apel, by UE przyjęła wiodącą rolę w ochronie praw 

zwierząt (zob. pomysł). Uczestnicy uważają, że choć 

w traktatach UE uznaje się zwierzęta za istoty zdolne 

do odczuwania, w sektorze rolnym i mięsnym nadal 

dochodzi do ich niewłaściwego i okrutnego 

traktowania (zob. przykładowy pomysł). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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Ochrona 
praworządności 

i praw człowieka 

Duża grupa uczestników wyraża obawy dotyczące 

demokracji i praworządności na świecie, 

a w szczególności w niektórych częściach UE. 

Obywatele, którzy przesłali wpisy w ramach tego 

zagadnienia, domagają się bardziej zdecydowanej 

postawy, by bronić unijnych wartości UE wobec krajów 

takich jak Rosja i Chiny, ale także wobec rosnącej 

liczby demokracji nieliberalnych, odnosząc się 

głównie, choć nie tylko, do Węgier i Polski (zob. 

przykładowy pomysł). Uczestnicy obawiają się 

również, że kobiety, mniejszości LGBTI i prawa 

człowieka stanowią cel ataków, szczególnie w świetle 

ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech (zob. 

przykładowy pomysł). Niektórzy uczestnicy krytykują 

rząd Węgier i wzywają Komisję do 

podjęcia w odnośnym zakresie większej liczby działań 

(zob. pomysł). 

Aby zapewnić przestrzeganie praworządności, 

niektórzy uczestnicy proponują, by zmniejszyć dotacje 

dla państw, które naruszają jej zasady, odebrać im 

prawa głosu w Radzie lub nawet zakończyć ich 

członkostwo w UE (zob. przykładowy pomysł). 

Pojawiają się apele o wykorzystanie mechanizmu 

ochrony budżetowej w nowym długoterminowym 

budżecie UE (zob. pomysł), a także sugestie, by 

dokonać przeglądu procedury przewidzianej 

w art. 7 TUE, aby ułatwić nakładanie sankcji na rządy, 

które naruszają wartości UE (zob. pomysł). Jeden 

z uczestników zasugerował, by Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości stał się organizacją strażniczą 

demokracji i praworządności w UE (zob. przykładowy 

pomysł). Wielu uczestników poparło propozycję 

wprowadzenia mechanizmu przeglądu w zakresie 

demokracji, praworządności i praw podstawowych 

w UE (zob. pomysł). 

Na platformie umieszczono też apel, by znieść zasadę 

jednomyślności w celu odebrania państwom 

członkowskim, które nie przestrzegają 

praworządności, możliwości blokowania procesu 

decyzyjnego w UE (zob. pomysł). 

Jeśli chodzi o ogólną ochronę praw człowieka, jeden 

z szeroko popieranych pomysłów sugeruje 

wzmocnienie egzekwowalności różnych instrumentów 

dotyczących praw człowieka istniejących w porządku 

prawnym UE (zob. pomysł). 

 

Bezpieczeństwo 

Obecnie na platformie jednym z najpowszechniej 

popieranych i komentowanych pomysłów jest 

propozycja utworzenia armii UE, tak by lepiej chronić 

państwa członkowskie przed wrogimi podmiotami 

zagranicznymi w kontekście niepewnego stanowiska 

USA (zob. pomysł). Pewna liczba uczestników 

krytykuje tę propozycję, odnosząc się głównie do 

politycznych skutków i relacji między obronnością UE 

a obroną narodową. Pomysł ten jest również 

omawiany w ramach tematu „EU w świecie”. 

Z uwagi na swobodę przemieszczania się w obrębie 

UE niektórzy obywatele popierają utworzenie 

europejskiej agencji, która miałaby wzmocnić 

współpracę między państwami 

członkowskimi w walce z terroryzmem 

i przestępczością zorganizowaną (zob. pomysł). 

Lobbing i korupcja 

Tak jak w przypadku tematu „Demokracja 

europejska”, niektórzy uczestnicy koncentrują się na 

kwestiach związanych z lobbingiem i korupcją. 

Platforma zawiera apele, by UE przeciwdziałała 

unikaniu opodatkowania i korupcji w państwach 

członkowskich (zob. przykładowy pomysł), a także 

sugestie, by usprawnić przepisy i przejrzystość 

lobbingu prowadzonego na rzecz interesów 

prywatnych i by ograniczyć jego wpływ na politykę UE 

(zob. pomysł). Inni uczestnicy dyskutują o tym, jak 

zwalczać korupcję dotyczącą UE i związaną 

z korzystaniem z funduszy UE oraz jak chronić 

sygnalistów (zob. przykładowy pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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 Rys. 10 – Temat „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo” – mapa myśli 
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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 

 Zanieczyszczenie, zrównoważoność 

i trwałość 

 Technologia dla ludzi 

 E-zdrowie 

 Kształcenie i szkolenie 

9. Transformacja 
cyfrowa  
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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). 

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 

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
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
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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). 

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 

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
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
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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”. 

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). 

 

 

  

 

 

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
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
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Rys. 11 – Temat „Transformacja cyfrowa” – mapa myśli 
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Do 2 sierpnia 2021 r. przy temacie „Demokracja 

europejska” na platformie cyfrowej zgłoszono łącznie 

1 016 pomysłów, 2 296 komentarzy i 329 wydarzeń. 

Uczestnicy apelują o restrukturyzację instytucji 

europejskich, a nawet o federalizację Unii 

Europejskiej. W poszczególnych sugestiach wzywa 

się również do zwiększenia uczestnictwa obywateli 

i ich zaangażowania. Ogólnie wymiana na ten temat 

jest konstruktywna i perspektywiczna, nawet 

jeśli w niektórych przypadkach wyrażana jest obawa 

co do ryzyka implozji UE z uwagi na napięcia, 

populizm i nacjonalizm. Wpisy uczestników obejmują 

szeroki zakres zagadnień: 

 

 

 

 Federalizacja Unii Europejskiej 

 Reformy instytucjonalne 

 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Reprezentacja obywateli 

 Uczestnictwo obywateli i konsultacje 
z obywatelami 

 Media 

 Języki i pielęgnowanie ducha europejskiego 

 Ochrona i wzmacnianie demokracji 

 

10. Demokracja  
europejska 
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Federalizacja Unii 
Europejskiej 

Wielu uczestników wypowiadających się przy temacie 
„Demokracja europejska” wzywa do federalizacji Unii 
Europejskiej. Jest to również powtarzający się motyw 
wydarzeń związanych z tym tematem (zob. 
przykładowe wydarzenie). 

Uczestnicy postrzegają federalizację jako najlepszy 
sposób postępowania pozwalający UE osiągnąć jej 
pełen potencjał (zob. przykładowy pomysł), a także 
jako sposób na zwiększenie wiarygodności i wpływu 
UE na światowej scenie politycznej i siły w radzeniu 
sobie z problemami ponadnarodowymi, z którymi 
mierzymy się obecnie, takimi jak zmiana klimatu 
i pandemia COVID-19 (zob. pomysł). Ponadto, 
zdaniem uczestników popierających ten pomysł, 
pozwoliłoby to pokonać eurosceptycyzm i nastroje 
nacjonalistyczne. 

Przykładowo, szeroko popierany i omawiany pomysł 
dotyczy utworzenia zgromadzenia konstytucyjnego, 
które opracowałoby konstytucję europejską 
definiującą główne elementy i zasady demokratycznej 
federacji europejskiej (zob. pomysł). Dyskusja 
obejmuje również bardziej konkretne apele o wspólną 
politykę fiskalną i gospodarczą, wspólną armię 
europejską i federalizację polityki zagranicznej wraz 
z przeprojektowaniem instytucji UE zgodnie 
z zasadami federalizmu. 

Niektórzy uczestnicy odnoszą się jednak sceptycznie 
do federalizacji UE i propagują raczej decentralizację 
z większymi uprawnieniami dla państw członkowskich 
(zob. przykładowy pomysł), przy większej swobodzie 
i poszanowaniu tożsamości państw członkowskich 
oraz dobrowolnej współpracy w obszarach, w których 
będzie ona przydatna (zob. przykładowy pomysł). 

 

Reformy 
instytucjonalne 

Wiele pomysłów omawia również bardziej 
szczegółowo reformę instytucji europejskich, której 
celem byłoby zapewnienie ich większej skuteczności 
i przejrzystości oraz przybliżenie ich do obywateli. 
Obejmuje to propozycje znaczącego przebudowania 
struktury instytucjonalnej (zob. przykładowy pomysł). 

W odniesieniu do Parlamentu Europejskiego 
uczestnicy najczęściej apelują o przyznanie mu 

faktycznych uprawnień inicjatywy ustawodawczej 
(zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się również 
apele o przyznanie mu uprawnień budżetowych (zob. 
pomysł). Omawiana jest też kwestia siedziby 
Parlamentu Europejskiego – uczestnicy apelują 
o dokonanie wyboru między Strasburgiem a Brukselą 
(zob. przykładowy pomysł). 

W przypadku Rady Europejskiej i Rady Unii 
Europejskiej powtarzającym się na platformie 
pomysłem w ramach tematu „Demokracja europejska” 
jest przejście na głosowanie większością 
kwalifikowaną, by zakończyć możliwość korzystania 
z przysługującego państwom członkowskim prawa 
weta (zob. przykładowy pomysł). 

Toczą się również dyskusje na temat roli Rady 
w strukturze instytucjonalnej UE (zob. przykładowy 
pomysł) oraz pojawiają się propozycje pogłębienia 
bikameralizmu w UE (zob. przykładowy pomysł). 

Jeśli chodzi o Komisję Europejską, omawiane są 
wybory na stanowisko przewodniczącego Komisji 
i mianowanie komisarzy, w tym system czołowych 
kandydatów (tzw. Spitzenkandidaten) (zob. 
przykładowy pomysł), a także bezpośrednie wybory 
na stanowisko przewodniczącego Komisji przez 
obywateli (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy 
podnoszą również kwestię liczby komisarzy (zob. 
przykładowy pomysł). 

Ponadto wspomina się o reformie Komitetu Regionów 
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
dzięki czemu mogłyby np. funkcjonować wydajniej. 
Obejmuje to sugestie, by zreformować Komitet 
Regionów tak by uwzględnić odpowiednie kanały 
dialogu dla regionów, a także miast i gmin (zob. 
pomysł), lub nadać mu większą rolę (zob. pomysł). 

Jednym szczegółowo omawianym pomysłem jest 
idea, by na czele UE stał przewodniczący wybierany 
bezpośrednio, na przykład poprzez połączenie ról 
przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady 
Europejskiej (zob. przykładowy pomysł). Pojawiają się 
również apele o utworzenie jednego punktu 
kontaktowego, tak by UE mówiła jednym głosem 
w stosunkach zewnętrznych (zob. przykładowy 
pomysł). 

 

Wybory do 
Parlamentu Europejskiego 

Pakiet pomysłów związanych z reformami 
instytucjonalnymi nawołuje do zmian w sposobie 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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przeprowadzania wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Zmiany te miałyby zwiększyć 
zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne 
UE. Jedna z szerzej omawianych propozycji dotyczy 
tworzenia ogólnounijnych ponadnarodowych list 
wyborczych, by zachęcać kandydatów do skupienia 
się raczej na kwestiach europejskich, a nie na 
kwestiach krajowych (zob. pomysł). Omawiane są 
również inne pomysły na promowanie 
ogólnoeuropejskiej debaty, a także na przybliżanie 
posłów do Parlamentu Europejskiego do obywateli 
(zob. przykładowy pomysł). 

Niektóre propozycje dotyczą konkretnie sposobów 
zwiększenia frekwencji wyborczej w wyborach 
europejskich. Apeluje się o wprowadzenie obowiązku 
głosowania (zob. pomysł), a także proponuje sposoby 
na ułatwienie udziału w nich, na przykład poprzez 
umożliwienie głosowania korespondencyjnego oraz 
rejestrację wyborców w dniu wyborów lub też 
ogłoszenie dnia wyborów dniem wolnym od pracy 
(zob. pomysł). Niektórzy uczestnicy omawiają również 
głosowanie elektroniczne, w tym pomysł utworzenia 
ogólnoeuropejskich elektronicznych spisów wyborców 
(zob. pomysł). Kwestia głosowania elektronicznego 
jest omawiana również w ramach tematu 
„Transformacja cyfrowa”. 

Są również propozycje ujednolicenia minimalnego 
wieku uprawniającego do głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego (zob. przykładowy pomysł) 
oraz ustalenia go na wiek 16 lat (zob. pomysł). 

Uczestnictwo 
obywateli 

i konsultacje z nimi 

Wpisy na platformie obejmują szereg sugestii 
dotyczących zwiększenia zaangażowania 
obywatelskiego i poczucia odpowiedzialności za 
podejmowanie decyzji w UE. 

Pewna grupa pomysłów i wydarzeń dotyczy 
opracowania trwalszych mechanizmów opartych na 
demokracji uczestniczącej i interakcji między 
obywatelami w zakresie wzmocnienia i uzupełnienia 
demokracji przedstawicielskiej, również poprzez 
wykorzystanie doświadczeń zdobytych podczas 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy 
zaproponowali na przykład bardziej systematyczne 
wykorzystywanie zgromadzeń i paneli obywatelskich 
przy przygotowywaniu najważniejszych 
i najtrudniejszych decyzji politycznych w UE (zob. 
przykładowy pomysł). Inni uczestnicy proponują 
internetowe forum cyfrowe, na którym obywatele UE 

mogliby omawiać prawodawstwo UE, korzystając ze 
stosowanego w mediach społecznościowych systemu 
głosowań i komentarzy (zob. pomysł). Podobny 
pomysł dotyczy platformy lobbingowej dla obywateli 
jako jednego z alternatywnych sposobów 
przekazywania swojej wiedzy fachowej i wyrażania 
opinii na temat omawianego w UE prawodawstwa 
przez zwykłych obywateli UE i mniejsze 
przedsiębiorstwa (zob. pomysł). 

Wpisy obejmują również propozycję utworzenia jednej 
internetowej platformy kompleksowej obsługi 
gromadzącej cały publiczny wkład w partycypacyjną 
unijną architekturę instytucjonalną, niezależnie od 
tego, czy będzie miał on formę europejskich inicjatyw 
obywatelskich, skarg lub petycji (zob. pomysł). 

Niektórzy uczestnicy zaproponowali „parlament 
obywatelski” – zgromadzenie poświęcone 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego (zob. 
pomysł) lub „zgromadzenie konstytucyjne” (zob. 
pomysł), które doradzałoby Parlamentowi 
Europejskiemu. Uczestnicy omawiają także pomysł 
ogólnounijnych referendów jako alternatywy dla 
referendów krajowych dotyczących tematów unijnych 
instytucji i polityki (zob. przykładowy pomysł). 

Reprezentacja 
obywateli 

W odniesieniu do reprezentacji obywateli na 
platformie zamieszczono kilka apeli o skupienie się na 
określonych pokoleniach. Obejmuje to sugestie 
dotyczące powołania komisarza europejskiego 
zajmującego się sprawami osób starszych (zob. 
pomysł) oraz stworzenia młodym ludziom możliwości 
regularnego przedstawiania swoich poglądów 
w Parlamencie Europejskim (zob. pomysł). Podobny 
wpis sugeruje ustanowienie określenie liczby posłów 
do Parlamentu Europejskiego, którzy powinni być 
w wieku poniżej 35 lat (zob. pomysł). 

Pojawia się też pomysł stworzenia listy z parytetem 

płci w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zob. 

pomysł). 

Jeden z powszechniej popieranych i dyskutowanych 
pomysłów dotyczy stworzenia obywatelstwa 
europejskiego, które nie byłoby powiązane 
z obywatelstwem państwa członkowskiego (zob. 
pomysł). Uczestnicy poruszają również kwestię 
umożliwienia obywatelom spoza UE przebywającym 
długoterminowo w jednym z państw członkowskich 
głosowania w unijnych wyborach w państwie ich 
pobytu (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
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Inny pomysł dotyczy apelu, by UE nalegała na 
ustanowienie parlamentu ONZ, który umożliwiłby 
obywatelom bezpośrednio, niezależnie od ich rządów 
krajowych, ustosunkowywać się do decyzji na 
szczeblu globalnym (zob. pomysł). 

 

Media 

Szereg wpisów przy temacie „Demokracja 
europejska” skupia się na mediach. Związane z nim 
pomysły są także omawiane przez uczestników 
w ramach tematu „Edukacja, kultura, młodzież i sport”. 

Jedną z powtarzających się sugestii jest stworzenie 
paneuropejskich środków masowego przekazu lub 
sieci (zob. przykładowy pomysł) lub utworzenie 
jednego publicznego nadawcy unijnego (zob. 
przykładowy pomysł). Proponuje się to przede 
wszystkim w celu zwiększenia wśród obywateli 
znajomości zagadnień UE, dzięki na przykład 
transmisjom strumieniowym na żywo dyskusji 
i wydarzeń, a także w celu promowania wspólnego 
ducha UE, celebrowania europejskich wartości i kultur 
za pomocą filmów dokumentalnych poświęconych 
krajom UE. Niektórzy uczestnicy apelują również o to, 
by taki unijny kanał telewizyjny i radiowy 
popularyzował wartości UE poza jej granicami (zob. 
przykładowy pomysł). 

Inni uczestnicy proponują szkolenie dziennikarzy 
z zakresu relacjonowania tematyki UE lub nałożenie 
na nadawców publicznych obowiązku przeznaczania 
części czasu antenowego na kwestie UE. 

Języki 
i pielęgnowanie 
ducha europejskiego 

Inna grupa pomysłów na platformie to zagadnienia 
związane z językami oraz wspólnym europejskim 
duchem i tożsamością. Jest to również zagadnienie 
powtarzające się w ramach tematu „Edukacja, kultura, 
młodzież i sport”. 

Wielu uczestników omawia pomysł wyboru wspólnego 
języka w celu lepszej komunikacji i zrozumienia wśród 
obywateli w całej UE (zob. przykładowy pomysł), 
w tym propozycję wykorzystania w tej roli esperanto 
(zob. przykładowy pomysł). Obie propozycje mają 

swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników 
w sekcjach komentarzy. Niektórzy uczestnicy apelują 
również o ściślejsze przestrzeganie zasady 
wielojęzyczności (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto istnieją pomysły utworzenia unijnej drużyny 
sportowej (zob. przykładowy pomysł), ustanowienia 
9 maja dniem wolnym od pracy we wszystkich 
państwach członkowskich (zob. pomysł) lub 
stworzenia paszportu UE (zob. pomysł), aby 
pielęgnować ducha europejskiego. 

Ochrona 
i wzmacnianie 
demokracji 

Kilka pomysłów w ramach tego tematu dotyczy 
ochrony demokracji w UE i wzywa do zdecydowanego 
działania przeciwko rządom, które naruszają zasady 
demokracji, nawiązuje się tu w szczególności do 
Węgier i Polski (zob. przykładowy pomysł). 
Zagadnienie to szczegółowo omówiono w ramach 
tematu „Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo”. 

Uczestnicy przyznają również, że dezinformacja 
i nieprawdziwe informacje są zagrożeniem dla 
demokracji. Obecne są apele o wzmocnione 
podejście do przeciwdziałania rozpowszechnianiu 
wprowadzających w błąd informacji, w tym propozycje 
utworzenia mobilnej aplikacji do weryfikacji informacji 
(zob. pomysł) lub niezależnego unijnego instytutu 
weryfikacji informacji medialnych (zob. pomysł). 

Kilka pomysłów i komentarzy dotyczy potrzeby 
uregulowania lobbingu i zawiera apele o opracowanie 
kodeksu postępowania dla polityków lub ustanowienie 
niezależnego europejskiego organu, który 
dysponowałby środkami do walki z korupcją 
i niepożądanym wpływem lobbystów (zob. 
przykładowy pomysł). W tym względzie apeluje się 
również o wprowadzenie ogólnych środków w celu 
zwalczania korupcji, na przykład przy udzielaniu 
zamówień publicznych na szczeblu lokalnym.  

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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Rys. 12 – Temat „Demokracja europejska” – mapa myśli 
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Od momentu powstania platformy temat migracji 
zgromadził łącznie 1 157 wpisów, w tym 
306 pomysłów, 827 komentarzy i 24 wydarzenia. 
W wypowiedziach pod tym tematem rysują się trzy 
ogólne tendencje. Z jednej strony, w jednej grupie 
wypowiedzi wnioskuje się o więcej działań w celu 
kontrolowania i ograniczania migracji, z drugiej zaś, 
w innych wypowiedziach apeluje się o większą 
solidarność i lepsze procedury integracji. Pomiędzy 
tymi stanowiskami znajduje się grupa uczestników, 
którzy chcieliby zachęcać do mobilności 
międzynarodowej, ale tylko między demokracjami 
rozwiniętymi gospodarczo. W związku z tym 
analizowane są następujące zagadnienia: 

 Nieuregulowana migracja spoza UE jako 
zagrożenie 

 Humanistyczne podejście do migracji 

 Legalna migracja 

 Podejmowanie działań w związku 
z podstawowymi przyczynami migracji 

 Kontrola granic 

 Integracja 

 Ułatwianie i wspieranie nabywania 
obywatelstwa unijnego 

Nieuregulowana 
migracja spoza UE 

jako zagrożenie 

Komentatorzy są kategoryczni w swoich pomysłach 
i wypowiedziach na temat migracji. Jednym 
z zaobserwowanych zagadnień jest przekonanie, że 
migracja z państw spoza UE stanowi zagrożenie dla 
unijnej cywilizacji, tożsamości, wartości i kultury (zob. 
przykładowy pomysł). We wpisach wyraża się opinie 
i poglądy, że migracja spoza UE przyczynia się do 
terroryzmu i gettoizacji oraz powstawania w UE stref 

11. Migracja 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true


 

© Kantar Public 2021 50 

zamkniętych (zob. pomysł). Uczestnicy ci apelują 
o wprowadzenie środków ograniczających migrację 
spoza UE, bardziej rygorystycznej polityki 
repatriacyjnej oraz powstrzymujących mobilność 
migrantów strategii, takich jak zaostrzenie kontroli 
granicznych (zob. przykładowy pomysł). 

Humanistyczne 
podejście do migracji 

Uczestnicy o przeciwnym poglądzie apelują 
o rozwiązania przeciwdziałające nieuregulowanej 
migracji oraz o unijną politykę imigracyjną 
z łatwiejszymi i dostępniejszymi procedurami 
azylowymi w krajach pochodzenia, legalnymi 
i bezpiecznymi szlakami migracyjnymi oraz 
o zlikwidowanie handlu ludźmi, dzięki czemu będzie 
można uniknąć dalszych przypadków śmierci 
uchodźców na granicach UE (zob. przykładowy 
pomysł). Niektórzy uczestnicy chcą ram prawnych, 
które będą uniemożliwiały deportację zintegrowanych 
osób i rodzin do niebezpiecznych krajów pochodzenia 
(zob. pomysł). 

 

 

Legalna migracja 

W ramach tematu legalnej migracji osoby 
opowiadające się za bardziej rygorystycznymi 
politykami migracyjnymi apelują o wspólną unijną 
politykę w zakresie migracji selektywnej, ustalającą 
kwoty, ściślejsze procedury selekcji i rygorystyczne 
procedury akceptacji (zob. przykładowy pomysł). 
Europejski system imigracyjny oparty na punktach jest 
niekiedy postrzegany jako niezbędny do 
skuteczniejszego regulowania przepływów 
migracyjnych (zob. pomysł). 

We wpisach bardziej otwartych na migrację wzywa się 
również do ujednoliconego i wydajniejszego 
podejścia, bardziej jednak w duchu praw człowieka 
i (społecznych) wartości europejskich. Na przykład we 
wpisach omawia się konkretnie jednolitą i skuteczną 
unijną procedurę azylową (zob. pomysł), zwracając 
również uwagę na potrzebę reformy konwencji 
dublińskiej w celu zapobiegania nierównemu 
rozmieszczeniu osób ubiegających się o azyl 
i migrantów (zob. przykładowy pomysł). Obywatele 
opowiadają się również za unijną polityką w dziedzinie 

migracji pracowników lub unijnymi strategiami 
rekrutacyjnymi dla studentów i wykwalifikowanych 
pracowników pochodzących z krajów trzeciego 
świata. W nawiązaniu do tego jedna osoba zwraca 
uwagę na konieczność rozszerzenia dotyczących 
migracji kompetencji UE, tak by mogła ona zapewniać 
zarządzanie migracją zgodnie z zasadami 
i wartościami Unii (zob. pomysł). 

Grupa uczestników opowiada się za stworzeniem 
selektywnego rodzaju imigracji. Uczestnicy z tej grupy 
zazwyczaj postrzegają migrację w pozytywnym 
świetle ze względu na korzyści gospodarcze, jakie ona 
stwarza. Proponują skupienie się na konkretnych 
państwach, by przyciągnąć pochodzące z nich talenty 
(zob. pomysł), lub by złagodzić kryteria mobilności 
między demokracjami zaawansowanymi gospodarczo 
na Zachodzie i w Azji, zwłaszcza w kontekście umów 
o wolnym handlu (zob. pomysł). 

Niektóre wpisy dotyczą również kwestii nierówności, 
które wpływają na obecny proces ubiegania się o azyl. 
Zwracają one na przykład uwagę na fakt, że wśród 
osób ubiegających się o azyl jest znacznie więcej 
mężczyzn niż kobiet i rodzin (zob. pomysł). Inni 
zwracają uwagę na trudności, z jakimi borykają się 
osoby LGBTI ubiegające się o azyl, i apelują o lepszą 
ochronę i o lepsze wsparcie tłumaczeniowe dla tej 
grupy (zob. pomysł). 

Podejmowanie 
działań w związku 
z podstawowymi 

przyczynami migracji 

Myśląc o przyszłości Europy, uczestnicy zwracają 
uwagę, że aby rozwiązać kwestię problemów 
migracyjnych, z jakimi mierzy się obecnie UE, należy 
zająć się przyczynami leżącymi u podstaw migracji. 

Propozycje w tym zakresie obejmują ustanowienie 
równych stosunków handlowych, inwestowanie 
w więcej planów pomocy rozwojowej oraz szkolenie 
akademickie, a także rozwój zawodowy osób 
mieszkających w krajach trzeciego świata (zob. 
pomysł). 

Konkretna grupa wpisów nawołuje UE, by podjęła 
takie działania w związku z tym, że przyczyniła się do 
destabilizacji w regionie, np. poprzez europejskie 
zaangażowanie wojskowe lub poprzez zakłócanie 
subsydiowanego wywozu produktów rolnych do 
krajów rozwijających się (zob. pomysł). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Kontrola granic 

 

Przy zagadnieniu kontroli granic ponownie 
prezentowane są dwa przeciwstawne 
stanowiska w sprawie migracji. 

Ogólnie można zaobserwować poparcie dla bardziej 
zorganizowanych i skoordynowanych wysiłków 
w zakresie kontroli granic, które wymagają bardziej 
wszechstronnych kontroli granicznych, w tym organu 
ds. zawracania (zob. przykładowy pomysł), większego 
wsparcia dla Fronteksu poprzez lepsze zdefiniowanie 
jego funkcji (zob. pomysł) oraz wiążącego prawnie 
podejścia do działań poszukiwawczo-ratowniczych 
(SAR) na Morzu Śródziemnym (zob. pomysł). 

Inni uczestnicy apelują o większą solidarność 
i poszanowanie praw człowieka. Omawiane tutaj 
pomysły to na przykład współzarządzany przez 
poszczególne kraje i finansowany ze środków UE 
scentralizowany unijny system rozmieszczenia oparty 
na solidarności, finansowanie na rzecz poprawy 
granicznej infrastruktury przyjmowania 
(zakwaterowanie i wyżywienie) lub ponadnarodowa 
agencja zarządzająca europejskimi obozami 
uchodźców (zob. przykładowy pomysł). 

 

Integracja 

Innym zagadnieniem pojawiającym się przy okazji 
tematu migracji są pomysły dotyczące integracji, które 
apelują o wprowadzenie sposobu monitorowania 
dalszych losów migrantów, aby zapewnić pełną 
integrację w danym państwie członkowskim UE. 
Jeden z pomysłów dostrzega ogromny potencjał 
w zakresie uznawania i dalszej aktywizacji migrantów 
i członków społeczności przyjmujących jako twórców 
zmian (zob. pomysł). Panuje przekonanie, że 
kluczowe znaczenie dla integracji ma edukacja, przy 
czym jedną z głównych ról odgrywają język i wartości 
europejskie. W związku z tym uczestnicy uważają, że 
potrzebne są wystarczająco finansowane programy 
wspierające włączenie dzieci migrantów w wieku 
szkolnym do publicznego systemu edukacji (zob. 
pomysł). 
Uczestnicy wyrażają opinię, że geograficzne 
rozmieszczenie migrantów ma kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia integracji (zob. przykładowy pomysł) 
oraz dla uniknięcia gettoizacji (zob. pomysł). Są też 
apele o kampanie informacyjne i programy 
uwrażliwiające obywateli UE na przeciwdziałanie 

rasizmowi, w celu dążenia do prawdziwie 
integracyjnego społeczeństwa. W powiązaniu 
z decyzjami dotyczącymi rasizmu i wykluczenia 
z rynku pracy pojawiają się apele o równe 
i sprawiedliwe traktowanie obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają w UE legalnie (zob. pomysł). 

Ułatwianie 
i wspieranie 
 nabywania 
 obywatelstwa 
unijnego 

Niektórzy uczestnicy ubolewają nad brakiem prawa 
stałego pobytu w UE. Zauważają oni, że Unia nie 
przyznaje mieszkającym na jej terytorium stałym 
rezydentom prawa głosu ani innych korzyści, które 
mogłyby zachęcić ich do występowania 
o obywatelstwo Unii Europejskiej (zob. pomysł). 

 
Niektórzy uczestnicy uważają tę kwestię za 
szczególnie naglącą w odniesieniu do obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, którzy mieszkali w UE 
przed brexitem. Jeden pomysł, który wywołał 
zagorzałą dyskusję, dotyczy wprowadzenia procedury 
przyspieszonej pozwalającej uzyskać ogólnounijne 
prawa obywatelom brytyjskim, którzy mieszkali w UE 
przed brexitem (zob. pomysł).

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr


 

© Kantar Public 2021 52 

Rys. 13 – Temat „Migracja” – mapa myśli 
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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 1437 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 

 

12. Edukacja,  
kultura, młodzież  
i sport 
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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). 

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 dniem wolnym od 
pracy, 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). 

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
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
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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 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). 

 

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. 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Rys. 14 – Temat „Edukacja, kultura, młodzież i sport” – mapa myśli 
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ZAŁĄCZNIK I: Wykaz 
obecnie najszerzej 
popieranych i 
komentowanych 
pomysłów w podziale 
na tematy 
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Najszerzej komentowane i popierane pomysły w podziale 

na tematy 
 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Zmiana klimatu i środowisko Pomysł: Sprawiedliwa 
transformacja (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 308 

Komentarze: 10 

Pomysł: Promowanie energii 
jądrowej, w przypadku gdy nie jest 
możliwe stosowanie energii ze 
źródeł odnawialnych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 103 

Komentarze: 134 

Pomysł: Koniec wszelkich dopłat 
do paliw kopalnych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 189 

Komentarze: 20 

Pomysł: Poprawa ochrony 
przyrody, środowiska, 
różnorodności biologicznej i ludzi 
przy tworzeniu przemysłowych 
farm wiatrowych w Europie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 32 

Komentarze: 69 

Pomysł: Euro Trainscanner 
(wyszukiwarka połączeń 
kolejowych) (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 129 

Komentarze: 34 

Pomysł: Ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska 
przez politykę imigracyjną (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 7 

Komentarze: 64 

Pomysł: Europejska sieć kolejowa 
dostępniejsza i polecana jako 
zamiennik w przypadku połączeń 
wewnątrzunijnych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 116 

Komentarze: 23 

Pomysł: Zachęcanie ludzi do 
spożywania mniejszej ilości mięsa 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 40 

Komentarze: 51 

 

Pomysł: Gospodarka o obiegu 
zamkniętym, zmiana nawyków 
konsumpcyjnych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 106 

Komentarze: 12 

Pomysł: Energia 
jądrowa w centrum zielonej 
transformacji (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 22 

Komentarze: 47 

 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Zdrowie Pomysł: Rozwój i dostęp do 
intensywnych badań naukowych 
i technologii dotyczących długiego 
życia w zdrowiu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 414 

Komentarze: 77 

Pomysł: Rezygnacja 
z przechodzenia na czas letni: 
przyjęcie poprawnego czasu 
astronomicznego oraz ewentualne 
przesunięcie godzin otwarcia 
o godzinę wcześniej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 32 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Komentarze: 126 

Pomysł: Równy dostęp do 
przystępnych cenowo i dobrych 
jakościowo usług użyteczności 
publicznej, w tym świadczeń 
zdrowotnych (zob. pomysł) Wyrazy 
poparcia: 296 

Komentarze: 9 

Pomysł: Rozwój i dostęp do 
intensywnych badań naukowych 
i technologii dotyczących długiego 
życia w zdrowiu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 414 

Komentarze: 77 

Pomysł: Badania nad encefalopatią 
mialgiczną / zespołem 
przewlekłego zmęczenia (ME/CFS) 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 215 

Komentarze: 5 

Pomysł: Badania nad 
przeciwdziałaniem starzeniu się 
i długowiecznością (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 137 

Komentarze: 31 

Pomysł: Badania nad 
przeciwdziałaniem starzeniu się 
i długowiecznością (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 137 

Komentarze: 31 

Pomysł: SPRZECIW wobec 
cyfrowych (zielonych) paszportów 
szczepionkowych, certyfikatów 
i ewentualnych implantów chipów, 
ponieważ stworzyłyby dwie klasy 
obywateli na podstawie szczepienia 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 10 

Komentarze: 25 

Pomysł: Zmiana traktatu w celu 
wzmocnienia uprawnień UE 
w dziedzinie zdrowia (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 74 

Komentarze: 5 

Pomysł: Zastąpienie zmian czasu 
nowymi strefami 
czasowymi w Europie (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 14 

Komentarze: 13 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie 

Pomysł: Europejski filar praw 
socjalnych na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 313 

Komentarze: 21 

Pomysł: Bezwarunkowy dochód 
podstawowy (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 70 

Komentarze: 80 

Pomysł: Nowy model gospodarki 
UE i zarządzania nią (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 307 

Komentarze: 20 

Pomysł: Bezwarunkowy dochód 
podstawowy w całej UE, który 
zapewni wszystkim byt materialny 
i możliwość 
uczestniczenia w życiu 
społecznym (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 166 

Komentarze: 58 

Pomysł: Nowa umowa społeczna 
dla Europy na rzecz sprawiedliwej 
odbudowy (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 294 

Komentarze: 20 

Pomysł: Rozpoczęcie 
walki z rajami podatkowymi 
wewnątrz UE i poza jej granicami 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 221 

Komentarze: 49 

Pomysł: Rozpoczęcie 
walki z rajami podatkowymi 
wewnątrz UE i poza jej granicami 
(zob. pomysł) 

Pomysł: Propozycja dotycząca 
angielskich miast w Europie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 2 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
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Wyrazy poparcia: 221 

Komentarze: 49 

Komentarze: 34 

 

Pomysł: Budżet UE bliższy 
Europejczykom: unia fiskalna (zob. 
pomysł) Wyrazy poparcia: 198 

Komentarze: 23 

Pomysł: Zwiększenie budżetu UE 
poprzez uwzględnienie większych 
wkładów bezpośrednich (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 36 

Komentarze: 33 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

UE w świecie Pomysł: Stworzenie armii 
europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 395 

Komentarze: 201 

Pomysł: Stworzenie armii 
europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 395 

Komentarze: 201 

Pomysł: Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych wzywa do 
reformy polityki handlowej 
i inwestycyjnej UE oraz do ponownego 
uruchomienia globalnego 
multilateralizmu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 310 

Komentarze: 8 

Pomysł: Jednoczenie Europy: 
Kontynuacja rozszerzania UE (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 158 

Komentarze: 42 

Pomysł: Polityka zagraniczna na 
szczeblu UE w oparciu 
o większość bezwzględną, a nie 
jednomyślność (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 208 

Komentarze: 39 

Pomysł: Polityka zagraniczna na 
szczeblu UE w oparciu 
o większość bezwzględną, a nie 
jednomyślność (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 208 

Komentarze: 39 

Pomysł: Działanie jako jeden 
podmiot: UE jako jeden 
z globalnych graczy (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 197 

Komentarze: 16 

Pomysł: Integracja sił zbrojnych 
państw członkowskich na szczeblu 
europejskim (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 14 

Komentarze: 33 

 

Pomysł: Strategiczna autonomia 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 186 

Komentarze: 27 

Pomysł: Strategiczna autonomia 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 186 

Komentarze: 27 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Wartości i prawa, 
praworządność, 
bezpieczeństwo 

Pomysł: Równość płci (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 303 

Komentarze: 11 

Pomysł: Utworzenie wspólnej 
europejskiej armii (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 53 

Komentarze: 175 

Pomysł: Wzmocnienie 
egzekwowalności instrumentów 
dotyczących praw człowieka (zob. 
pomysł) Wyrazy poparcia: 296 

Pomysł: Wojsko europejskie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 4 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/47
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
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Komentarze: 19 Komentarze: 57 

Pomysł: UE powinna egzekwować 
obowiązek przestrzegania 
praworządności w swoich 
granicach (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 179 

Komentarze: 13 

Pomysł: „Kwestia wschodnia” 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 19 

Komentarze: 22 

Pomysł: Ochrona naszych 
podstawowych wartości: 
mechanizm dotyczący demokracji, 
praworządności i praw 
podstawowych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 175 

Komentarze: 13 

Pomysł: Wyłączyć EURATOM. 
Rozwiązanie umowy o ochronie 
i finansowaniu przemysłu 
jądrowego. Ku rzeczywiście 
zielonemu ładowi i sprawiedliwej 
transformacji energetycznej (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 30 

Komentarze: 22 

Pomysł: Unia Europejska powinna 
odgrywać wiodącą rolę w likwidacji 
brutalnego przemysłu zwierzęcego 
oraz w przyznawaniu praw 
zwierzętom (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 55 

Komentarze: 20 

Pomysł: Unia Europejska powinna 
odgrywać wiodącą rolę w likwidacji 
brutalnego przemysłu zwierzęcego 
oraz w przyznawaniu praw 
zwierzętom (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 55 

Komentarze: 20 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Transformacja cyfrowa Pomysł: Sprawiedliwa cyfryzacja 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 329 

Komentarze: 29 

Pomysł: EU-CAP = Europejska 
Platforma Świadomości 
Obywatelskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 0 

Komentarze: 81 

Pomysł: Wsparcie publiczne na 
rzecz otwartego oprogramowania 
i sprzętu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 131 

Komentarze: 9 

Pomysł: Zakaz kryptowalut (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 12 

Komentarze: 39 

Pomysł: Europejska produkcja 
mikroprocesorów (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 101 

Komentarze: 25 

Pomysł: Dochód podstawowy dla 
opiekunów otwartego 
oprogramowania (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 47 

Komentarze: 32 

Pomysł: Kickstarter powinien być 
w równym stopniu dostępny dla 
wszystkich obywateli UE (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 95 

Komentarze: 11 

Pomysł: Sprawiedliwa cyfryzacja 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 329 

Komentarze: 29 

Pomysł: RODO: Odmowa zgody na 
gromadzenie danych osobowych 
powinna być co najmniej tak samo 
prosta, jak jej udzielenie (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 84 

Pomysł: Globalna 
współpraca w dziedzinie sztucznej 
inteligencji (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 21 

Komentarze: 27 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
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Komentarze: 5 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Demokracja europejska Pomysł: Razem silniejsi: 
demokratyczna Federacja 
Europejska (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 472 

Komentarze: 133 

Pomysł: Potrzebujemy wspólnego 
europejskiego języka (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 107 

Komentarze: 167 

Pomysł: Wybory prawdziwie 
europejskie: ponadnarodowe 
ogólnounijne listy wyborcze (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 359 

Komentarze: 86 

Pomysł: Razem silniejsi: 
demokratyczna Federacja 
Europejska (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 472 

Komentarze: 133 

Pomysł: Lepsze procesy decyzyjne 
na rzecz sprawiedliwszej Europy 
(zob. pomysł) Wyrazy poparcia: 318 

Komentarze: 14 

Pomysł: Bezpośrednie wybory na 
stanowisko przewodniczącego 
Unii Europejskiej (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 181 

Komentarze: 93 

Pomysł: Protokół w sprawie 
postępu społecznego (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 317 

Komentarze: 13 

Pomysł: Wybory prawdziwie 
europejskie: ponadnarodowe 
ogólnounijne listy wyborcze (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 359 

Komentarze: 86 

Pomysł: Demokracja gospodarcza 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 306 

Komentarze: 25 

Pomysł: Demokracja europejska 
zaczyna się od wspólnego języka: 
esperanto (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 29 

Komentarze: 75 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Migracja Pomysł: Wspólna polityka 
migracyjna i azylowa oparta na 
poszanowaniu praw i równym 
traktowaniu (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 313 

Komentarze: 15 

Pomysł: Koniec 
imigracji z krajów 
nieeuropejskich lub niebędących 
państwami pierwszego świata 
(zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 93 

Komentarze: 104 

Pomysł: Koniec imigracji z krajów 
nieeuropejskich lub niebędących 
państwami pierwszego świata (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 93 

Komentarze: 104 

Pomysł: Wydalenie 
nieupoważnionych osób 
ubiegających się o azyl / 
migrantów (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 33 

Komentarze: 69 

Pomysł: Migracja i integracja (zob. 
pomysł) 

Pomysł: Migracja i integracja (zob. 
pomysł) 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13864
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
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Wyrazy poparcia: 61 

Komentarze: 55 

Wyrazy poparcia: 61 

Komentarze: 55 

Pomysł: Wydalenie z UE (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 57 

Komentarze: 30 

Pomysł: Przyznać obywatelom 
brytyjskim mieszkającym w UE 
prawa ogólnounijne (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 12 

Komentarze: 35 

Pomysł: Wizja LYMEC dotycząca 
priorytetów politycznych – azyl 
i migracja (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 41 

Komentarze: 1 

Pomysł: Irenäus Eibl-Eibesfeldt 
o eksperymencie na ludziach 
w XXI wieku (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 2 

Komentarze: 33 

 

 O największym poparciu Najszerzej komentowane 

Edukacja, kultura, młodzież 
i sport 

Pomysł: Młodzież. UE nie może 
finansować niepewności (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 310 

Komentarze: 7 

Pomysł: UE potrzebuje lepszej 
nauki języków obcych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 220 

Komentarze: 59 

Pomysł: Uczenie się przez całe 
życie i prawo do szkolenia 
rzeczywistością dla wszystkich 
w Europie (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 307 

Komentarze: 12 

Pomysł: Nauczanie języków 
obcych w Europie (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 112 

Komentarze: 43 

Pomysł: UE potrzebuje lepszej 
nauki języków obcych (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 220 

Komentarze: 59 

Pomysł: Stwórzmy publicznego 
nadawcę europejskiego (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 161 

Komentarze: 33 

Pomysł: Stwórzmy publicznego 
nadawcę europejskiego (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 161 

Komentarze: 33 

Pomysł: Promowanie łaciny 
w europejskich szkołach (zob. 
pomysł) 

Wyrazy poparcia: 28 

Komentarze: 25 

Pomysł: Nauczanie języków 
obcych w Europie (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 112 

Komentarze: 43 

Pomysł: Esperanto – 
międzynarodowy język 
wehikularny (zob. pomysł) 

Wyrazy poparcia: 56 

Komentarze: 22 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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Wskaźniki zastosowane do analizy w tym 
sprawozdaniu pochodzą z platformy funkcjonującej na 
żywo, na której dane są aktualizowane na bieżąco, 
również w czasie prowadzenia analizy przez zespół 
badawczy. 

Oto główne wskaźniki zastosowane do analizy 
ilościowej: 

 Dane liczbowe dotyczące pomysłów 
opublikowanych przez uczestników, zarówno 
przez osoby prywatne, jak i przedstawicieli 
organizacji. Dane liczbowe obejmują liczbę 
pomysłów – w ujęciu ogólnym i w podziale na 
poszczególne tematy. 

 Dane liczbowe dotyczące wyrazów poparcia: 
wyrazy poparcia przypominają „polubienia” 
w mediach społecznościowych. Pomagają 

określić zainteresowanie uczestników 
i ogólną przychylność dla danego pomysłu, 
nie pokazują natomiast sprzeciwu wobec 
niego. W związku z tym liczba wyrazów 
poparcia nie jest sama w sobie wskaźnikiem 
ogólnego poparcia dla danego pomysłu, 
a tylko jednym z wielu aspektów branych pod 
uwagę w analizie wpisów na platformie. Dane 
liczbowe obejmują liczbę wyrazów poparcia – 
ogólnie, w ramach poszczególnych tematów 
i w powiązaniu z konkretnym pomysłem 
(wykorzystywane również do sporządzania 
wykazu pomysłów uszeregowanych według 
liczby wyrazów poparcia). 

 Dane liczbowe dotyczące komentarzy 
uczestników: analiza obejmuje również liczbę 
komentarzy uczestników do pomysłów 
innych, ponieważ pokazują one stopień 

ZAŁĄCZNIK II: 
Metodyka 
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aktywnego zaangażowania na rzecz danego 
pomysłu. Jeżeli chodzi o treść, komentarze 
mogą obejmować szereg informacji 
zwrotnych, począwszy od neutralnego po 
akceptację lub lub zdecydowany sprzeciw. 
Zostało to odzwierciedlone w analizie 
jakościowej (zob. poniżej). Dane liczbowe 
obejmują liczbę komentarzy – ogólnie, 
w ramach poszczególnych tematów 
i w powiązaniu z konkretnym pomysłem 
(wykorzystywane również do sporządzania 
wykazu pomysłów uszeregowanych według 
liczby komentarzy). 

 Dane liczbowe dotyczące wydarzeń: 
uczestnicy mogą tworzyć na platformie 
wydarzenia i publikować relacje z tych 
wydarzeń. Dane liczbowe obejmują liczbę 
wydarzeń – w ujęciu ogólnym i w podziale na 
poszczególne tematy. 

 Dane społeczno-demograficzne 
(anonimizowane): Przed skorzystaniem 
z platformy uczestnicy proszeni są o podanie 
informacji o kraju zamieszkania, 
wykształceniu, wieku, płci i statusie 
zatrudnienia. Dane te są przetwarzane 
anonimowo. Ponieważ informacje te są 
podawane dobrowolnie (obecnie przekazuje 
je około 78% uczestników), istnieją 
ograniczenia w zakresie wiedzy na temat 
profilu uczestników. Uczestnicy szczególnie 
niechętnie podają informacje na temat 
swojego zawodu, wykształcenia i kraju 
zamieszkania. W przypadku organizacji 
można podać tylko państwo siedziby. 

Głównym celem sprawozdania jest analiza 
jakościowa na podstawie pomysłów i komentarzy, 
która pozwoli na przegląd zawartości platformy. 
W ramach wcześniej zdefiniowanych tematów 
zidentyfikowano zagadnienia, oraz w niektórych 
przypadkach podzagadnienia. 

W praktyce w ramach każdego tematu zespół 
badawczy przeprowadził manualnie analizę tekstową 
i grupowanie wszystkich proponowanych pomysłów; 
posłużył się przy tym również komputerowym 
narzędziem do tworzenia klastrów. Następnie zespół 
badawczy zapoznał się z pomysłami 
i komentarzami w ramach określonej grupy, aby 
streścić główne zagadnienia i ewentualne 
podzagadnienia, zwracając przy tym uwagę na 
różnice i potencjalne punkty sporne w sekcji 
komentarzy. 

Ostatecznym celem tego podejścia jakościowego jest 
nie tylko odnotowanie zagadnień lub pomysłów, które 
przyciągają największą uwagę na platformie, ale 
także odnotowanie zakresu i różnorodności 

pomysłów dotyczących danego tematu. 
W przypadku gdy kilka pomysłów zgłoszonych na 
platformie wyraża w praktyce ten sam pomysł lub 
podzagadnienie, w streszczeniu umieszczono 
odniesienia jakościowe w tym względzie, nawiązując 
do „powtarzającego się” lub „najważniejszego” 
pomysłu lub podzagadnienia. 

W streszczeniach umieszczono również linki do 
przykładowych pomysłów, które opisują konkretną 
propozycję lub zawierają dobre omówienie ogólnego 
argumentu dotyczącego danego zdefiniowanego 
zagadnienia lub podzagadnienia. 

Podział tematów na zagadnienia lub podzagadnienia 
lub pomysły przedstawiono wizualnie w odpowiednich 
mapach myśli. 
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