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Wprowadzenie 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowe wydarzenie z zakresu partycypacji 

obywatelskiej: pozwala wysłuchać opinii obywateli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej 

i ponowne uczynić ich ośrodkiem decyzji, które będą podejmowane w nadchodzących latach i dekadach. 

Obywatele UE mogą zabrać głos, proponując zmiany i konkretne sposoby działania, które pozwolą 

Europie zdefiniować nowe cele i stawić czoła stającym dziś przed nią światowym wyzwaniom. 

Rząd Francji popiera inicjatywy trojga przewodniczących Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

i zachęca swoich obywateli zwłaszcza do współtworzenia platformy internetowej i do organizowania 

wydarzeń na terenie całego kraju. 

Równolegle z tymi inicjatywami europejskimi rząd postanowił przeprowadzić konsultacje obywatelskie 

na szczeblu krajowym. 

Tym samym dzięki wsparciu Ministerstwa ds. Kontaktów z Parlamentem i Aktywności Obywatelskiej 

oraz wiedzy fachowej Międzyresortowego Centrum Partycypacji Obywatelskiej Ministerstwo Spraw 

Europejskich i Zagranicznych zorganizowało debaty obywatelskie oparte na solidnych założeniach 

metodologicznych (por. dalej „Zobowiązania i założenia metodologiczne”). Realizując to przedsięwzięcie, 

Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych korzystało z pomocy konsorcjum wykonawców 

złożonego z Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques oraz Harris Interactive. W organizacji 

18 konferencji na terenie całego kraju kluczową rolę odegrały ponadto prefektury regionalne. 

W ramach konsultacji zadano uczestnikom tylko jedno pytanie: „Jakich zmian w Europie chcą obywatele 

Francji?” (więcej w załączniku IV „Mandat do udziału”). 
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Konsultacje krajowe przybrały formę 18 konferencji regionalnych zorganizowanych w 13 regionach 

metropolitalnych i 5 francuskich regionach zamorskich. Konferencje odbywały się podczas trzech 

weekendów we wrześniu i październiku 2021 r.; w każdej z nich uczestniczyło od 30 do 50 losowo 

wybranych obywateli (łącznie 746 osób). Podsumowania 18 paneli regionalnych dokonano podczas 

konferencji krajowej, która miała miejsce w dniach 15–17 października 2021 r. na forum Rady Społeczno-

Gospodarczej i Ekologicznej (CESE) w Paryżu. W konferencji tej wzięło udział 98 ochotników spośród 

osób uczestniczących w konferencjach regionalnych. 

Dodatkowo – chcąc uwypuklić głos młodych Francuzów i Francuzek u progu Europejskiego Roku 

Młodzieży 2022 – Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych we współpracy z Make.org 

zorganizowało konsultacje online pt. „Głos mają młodzi”. Swoje pomysły i priorytety dotyczące Europy 

w 2035 r. zgłosiło ponad 50 000 osób w wieku od 15 do 35 lat. 

Niniejsze sprawozdanie prezentuje najważniejsze wyniki dwóch wspomnianych rund konsultacji 

przeprowadzonych przez rząd. 

Metodologia konsultacji 

Rekrutacja obywateli mających wziąć udział w konferencjach regionalnych składała się z losowego 

doboru uczestników na bazie numeru telefonu i z ukierunkowanej selekcji opartej na profilach obywateli, 

tak by panel jak najbardziej odpowiadał zróżnicowaniu danego regionu. 

Podczas paneli regionalnych uczestnicy wyrażali opinie naprzemiennie podczas pracy w grupach (6–

8 osób plus facylitator) i podczas sesji plenarnych. W trakcie rozważań obecni byli eksperci, którzy 

odpowiadali na pytania obywateli i doprecyzowywali temat, starając się zachować neutralność. 

  



 

 

  

Wkład obywatelski w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

5 

Najpierw obywatele mieli wymienić poglądy na temat tego, jak obecnie postrzegają Europę. Następnie 

w grupie, a potem na sesji plenarnej wyrażali swoje oczekiwania względem Europy 2035. Dyskusje te 

pozwoliły sformułować od 3 do 8 oczekiwań na region. Później obywatele zastanawiali się, za pomocą 

jakich zmian można zrealizować wspomniane oczekiwania i jakie konkretne propozycje działań 

przedstawić. Tym sposobem sformułowano ogółem 515 zmian i 1 301 konkretnych propozycji. 

Po każdej z konferencji regionalnych powstało regionalne sprawozdanie podsumowujące, które trafiło do 

wszystkich uczestników przed konferencją krajową. 

Na krajowej konferencji podsumowującej zebrało się 98 obywateli wyłonionych w drodze losowania 

spośród uczestników z 18 konferencji regionalnych. Aby panel krajowy był dostatecznie zróżnicowany, 

spośród ochotników z konferencji regionalnych wylosowano po 6 obywateli z regionów metropolitalnych 

i Reunion i po 4 obywateli z regionów zamorskich, za każdym razem respektując parytet i zróżnicowanie 

wiekowe (por. załącznik II). 

W trakcie przygotowań do konferencji krajowej przeanalizowano i połączono ze sobą 515 wskazanych 

wcześniej zmian (gdy ich intencje wydały się podobne lub zbliżone). W ten sposób powstało 

14 zgrupowanych zmian – każda z nich odpowiadająca wspólnemu oczekiwaniu względem Europy (por. 

część 6). Na tych 14 oczekiwaniach oparło się się 98 uczestników konferencji krajowej, którzy z pomocą 

około dwadzieściorga ekspertów mieli uzupełnić prace regionów, porównać oczekiwania, zmiany 

i propozycje i ustalić listę zmian priorytetowych. Każda grupa ostatecznie wybrała trzy kluczowe zmiany, 

z których pierwsza została poddana pod głosowanie w gronie 98 obywateli, w wyniku czego powstała 

ostateczna klasyfikacja 14 zmian priorytetowych. Całość prac konferencji została opisana w sprawozdaniu 

podsumowującym. 
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W okresie od maja do lipca 2021 r. toczyły się konsultacje online pt. „Głos mają młodzi”, prowadzone we 

współpracy z Make.org. Wzięło w nich udział ponad 50 000 uczestników; zgłosili oni niemal 

3 000 propozycji dla Europy. Na podstawie ogółu reakcji młodych obywateli ustalono 35 najważniejszych 

pomysłów, z których 22 zyskało szerokie poparcie uczestników, a co do 13 zdania były podzielone (por. 

część 11). 

Zakończenie i obowiązek informacji zwrotnej 

29 listopada 2021 r. niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone przez obywateli rządowi w obecności 

francuskich członków sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zostanie ono także 

przekazane trojgu przewodniczących konferencji podczas prezydencji francuskiej w Radzie Unii 

Europejskiej. 

Na zakończenie krajowej konferencji podsumowującej, która odbyła się na forum CESE, w odpowiedzi 

na wyraźne oczekiwanie wybranych losowo obywateli utworzony został komitet monitorujący, który 

zrealizuje w praktyce prawo uczestników do monitorowania dalszych prac. Komitet ten, złożony 

z 15 członków (14 przedstawicieli konferencji regionalnych i jednego przedstawiciela konsultacji „Głos 

mają młodzi”), będzie miał za zadanie informować obywateli o tym, co dzieje się z ich propozycjami. 

Jeden z członków komitetu będzie brał udział w sesjach plenarnych konferencji jako reprezentant Francji, 

przedstawiając propozycje zawarte w niniejszym raporcie i wypracowując wspólne stanowisko 

z pozostałymi reprezentantami obywateli UE. 

Na francuskiej platformie partycypacji obywatelskiej udostępnione zostaną wszystkie dokumenty 

z konsultacji francuskich: mandat do udziału, podsumowania regionalne, podsumowanie krajowe, 

sprawozdanie poręczycieli i sprawozdanie końcowe. 
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Najważniejsze wyniki 

  

Wkład francuski w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

10 PRIORYTETOWYCH ZMIAN Z MYŚLĄ O 

EUROPIE 2035 

Źródło: zmiany, które zyskały najwięcej głosów podczas krajowej konferencji w sprawie przyszłości Europy 

(15–17 października 2021) 

1. Wypracować oszczędność energii, 

zaprzestając jej nadmiernego zużycia 

2. Wzmocnić wspólną obronność i wspólne 

bezpieczeństwo Unii Europejskiej 

3. Promować wspólną dynamikę 

gospodarczą poprzez autonomiczny, 
konkurencyjny i doceniany w UE przemysł 

4. Ustanowić władzę obywatelską w różnych 

wymiarach: udziału, decyzji, kontroli 

5. Dążyć w kierunku federacji państw 

Europy o silnych kompetencjach w dziedzinach 
wspólnego zainteresowania 

6. Zaproponować programy wymian przez 

całe życie 
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7. Prezentować kultury europejskie 

poprzez jednoczące imprezy i wydarzenia 

8. Zharmonizować system zdrowotny 

i udostępnić go wszystkim Europejczykom 
dzięki wspólnej polityce zdrowotnej 

9. Stworzyć i pilotować na szczeblu 

europejskim sektory strategiczne w celu 
zagwarantowania naszej suwerenności 

10. Poprawić ochronę środowiska 

i ekosystemów oraz ustanowić strefy 
chronione na obszarach miejskich, 
podmiejskich i wiejskich 

Konsultacje online „Głos mają młodzi” 

9 maja 2021 r. sekretarz stanu do spraw 

europejskich zainicjował konsultacje pt. „Głos 

mają młodzi”, prowadzone następnie przez 

Make.org między majem a lipcem 2021 r.  

50 000 młodych osób w wieku od 15 do 30 lat 

odpowiadało na pytanie: „Czego oczekuję od 

Europy jutra?”. Zgłoszono 2918 propozycji. 

Pomysły wybrane przez młodych w ramach 

konsultacji stanowią część wkładu Francji w 

Konferencję w sprawie przyszłości Europy (więcej 

w części 11 raportu).  

Konsultacje online „Głos mają młodzi” 
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Panele w ramach konferencji regionalnych 
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Zobowiązania i założenia metodologiczne 
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a. Zobowiązania państwa w zakresie demokracji partycypacyjnej 

Działania podjęte przez Francję w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy wpisują się 

w zobowiązania państwa w zakresie demokracji partycypacyjnej, oparte na trzech zasadach: 

przejrzystość, neutralność i obowiązek informacji zwrotnej. 

Proces partycypacyjny wymaga od organizatorów przestrzegania rygorystycznej metodologii. Metoda 

partycypacji obywatelskiej musi pozwalać obywatelom włączać się w działania w jak najlepszych 

warunkach oraz wyrażać swoje poglądy w sposób swobodny i uargumentowany. 

Przejrzystość 

Organizatorzy konferencji zobowiązali się udostępnić obywatelom wszelkie informacje o konsultacjach: 

• ramy konsultacji 

• zobowiązania wobec obywateli 

• cel konsultacji 

• wyniki konsultacji. 

Powstałej metodologii Konferencji w sprawie przyszłości Europy przyświeca zatem niezmienny cel: 

zapewnić przejrzystość prac. Jasno określono sposób rekrutacji wybranych losowo obywateli, założenia 

metodologiczne oraz sposób postępowania z wypowiedziami obywateli. Na zakończenie konferencji 

regionalnej jej uczestnicy otrzymywali pocztą elektroniczną jej podsumowanie. Ponadto na zakończenie 

procesu na państwowej platformie partycypacji obywatelskiej1 udostępnione zostaną wszystkie 

dokumenty robocze i końcowe. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralność 

Podczas konsultacji organizatorzy muszą czuwać nad neutralnością moderacji debat i redakcji 

podsumowań. Osoby pomagające – moderatorzy, facylitatorzy, eksperci – nie mogą wyrażać opinii ani 

próbować w sposób subiektywny wpływać na dyskusje. 

Celu tego przestrzegano na wszystkich etapach przygotowań do konsultacji, zwłaszcza gwarantując 

bezstronną selekcję uczestników, pełną swobodę debaty oraz brak wpływu organizatorów czy osób 

pomagających na wypowiedzi obywateli. Wymóg neutralności znalazł wyraz w obiektywnym 

i przejrzystym procesie rekrutacji uczestników, spójnych założeniach metodologicznych (odwrócona 

ekspertyza, brak ram tematycznych) oraz w szczególnej uwadze poświęconej postawie osób pomagających 

(moderatorów, facylitatorów, ekspertów). Ponadto organizatorzy czuwali nad zapewnieniem pola dla 

wszelkich wypowiedzi i niefiltrowaniem w jakikolwiek sposób propozycji obywateli. 

Ponadto o poszanowanie i uwzględnienie wszystkich opinii dbał zespół 3 poręczycieli mianowanych 

przez przewodniczących Zgromadzenia Narodowego i Parlamentu Europejskiego oraz przez rząd. 

Obowiązek informacji zwrotnej 

Obywatele, którzy uczestniczyli lub nie w konsultacjach, mają prawo uzyskać informacje o tym, co stało 

się z ich propozycjami i opiniami i dlaczego. To tzw. obowiązek informacji zwrotnej. 
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Międzyresortowe Centrum Partycypacji Obywatelskiej i Międzyresortowa Dyrekcja Transformacji 

Publicznej zdefiniowały go jako zobowiązanie ze strony decydenta publicznego do przedstawienia 

obywatelom jasnej i czytelnej informacji o działaniach następczych przewidzianych po konsultacjach. 

W praktyce obowiązek informacji zwrotnej polega na objaśnieniu obywatelom, w jaki sposób zostały 

uwzględnione ich uwagi i jak wpłynęły one na decyzje i praktyki administracyjne. 

Rząd wziął na siebie wspomniany obowiązek w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy i na 

zakończenie konferencji krajowej zapowiedział ambitne działania następcze opisane w dalszej części 

niniejszego raportu (więcej w „Założenia metodologiczne”). 
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b. Założenia metodologiczne 

Wspomniane trzy zobowiązania państwa znalazły odzwierciedlenie w metodologii konsultacji w postaci 

siedmiu solidnych założeń. 

1. Terytorializacja i bliskość 

Krajowy komponent Konferencji w sprawie przyszłości Europy przybrał formę 18 konferencji 

regionalnych w 13 regionach metropolitalnych i 5 francuskich regionach zamorskich, a następnie 

konferencji krajowej w Paryżu. Decydując się na organizację paneli na szczeblu lokalnym, pragnięto 

zasięgnąć opinii obywateli w ich najbliższym otoczeniu. Założenie to było tym cenniejsze, że pozwoliło 

zaobserwować, w których sprawach poszczególne regiony zgadzają się ze sobą lub nie. 

2. Różnorodność profili obywateli i losowanie 

Na początku procesu postanowiono zrekrutować na każdą z konferencji regionalnych 50 obywateli – 

z wyjątkiem konferencji zamorskich w Martynice, Majotcie, Gwadelupie i Gujanie Francuskiej, w których 

miało uczestniczyć po 30–40 obywateli, i konferencji w regionie Grand Est, w której miało wziąć udział 

także 5 obywateli Niemiec z trzech granicznych krajów związkowych. Za pomocą generacji 

przypadkowych numerów telefonicznych wylosowano obywateli, którzy zostali zaproszeni do udziału 

w konferencjach regionalnych. 

Aby mogli w nich uczestniczyć, musieli mieć ponad 18 lat oraz posiadać obywatelstwo francuskie lub być 

stałymi rezydentami o uregulowanej sytuacji. Każdy regionalny panel obywatelski musiał odpowiadać 

zróżnicowaniu ludności regionu i różnorodności poglądów na temat Europy. Dokładna metodologia 

rekrutacji w drodze losowania została przedstawiona w załączniku II. 

3. Przejrzystość procesu 

W celu zagwarantowania neutralności i prawidłowości procesu obserwował go zespół trojga poręczycieli 

mianowanych przez sekretarza stanu do spraw europejskich, przewodniczącego Zgromadzenia 

Narodowego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Poręczyciele kontrolowali zwłaszcza 

poprawność rekrutacji losowo wybranych obywateli, sformułowali zalecenia w sprawie wyboru ekspertów 

i sprawdzali na miejscu przebieg debat. Na zakończenie procesu poręczyciele upublicznią swoją opinię na 

temat konsultacji. Dokument zostanie udostępniony online na państwowej platformie partycypacji 

obywatelskiej. 

Na platformie tej znajdą się również: podsumowania osiemnastu konferencji regionalnych, zestawienie 

wszystkich zmian postulowanych w trakcie konferencji regionalnych, podsumowanie konferencji krajowej 

oraz sprawozdanie końcowe przedłożone rządowi. 
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4. Otwarta debata bez ustalonych wcześniej tematów 

W ramach konsultacji krajowych uczestnikom zadano tylko jedno pytanie: „Jakich zmian w Europie chcą 

obywatele Francji?”. 

Dzięki przebiegowi procesu i ustanowionej metodologii obywatele mogli sami zdecydować 

o umieszczeniu w porządku obrad oczekiwanych zmian – nie byli ograniczeni konkretną tematyką ani 

wcześniejszymi ramami normatywnymi. 

W ten sposób chciano dać uczestnikom konferencji regionalnych pełną swobodę w doborze omawianych 

tematów. Tym samym Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych pragnęło zastosować podczas 

komponentu krajowego Konferencji w sprawie przyszłości Europy podejście komplementarne względem 

komponentu europejskiego, który skupia się wokół dziewięciu tematów: zmiana klimatu i środowisko; 

zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, 

praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, 

kultura, młodzież i sport; inne pomysły2. 

Tym samym tematy rozmów podczas konferencji regionalnych zostały określone przez samych obywateli, 

a nie przez organizatorów. 

5. Odwrócona ekspertyza 

Aby w procesie definiowania oczekiwań względem Europy w jak najmniejszym stopniu wpływać na 

uczestników, zdecydowano o niedostarczaniu im wcześniej informacji ani wiedzy fachowej (np. na 

temat obecnego projektu Unii Europejskiej, jej kompetencji czy funkcjonowania instytucji), ale 

o potraktowaniu jako punktu wyjścia wątpliwości samych obywateli. To założenie metodologiczne opiera 

się na zasadzie odwróconej ekspertyzy, czyli przyjęciu, że punktem wyjścia zbiorowej refleksji są 

doświadczenia i opinie obywateli, którzy następnie w celu pogłębienia dyskusji i skonsolidowania swoich 

tez roboczych zadają pytania ekspertom. 

Dlatego w poszczególnych regionach zwrócono się o pomoc do ekspertów (średnio trojga), zwłaszcza ze 

środowiska akademickiego i z ośrodków informacyjnych Europe Direct na danym terytorium. Byli oni 

obecni w soboty i niedziele i odpowiadali na pytania obywateli, zabierając głos wyłącznie na ich życzenie. 

Można było również skorzystać z pomocy weryfikatorów faktów, którzy szybko sprawdzali kwestie 

rzeczowe poruszane przez obywateli. 

Podczas krajowej konferencji podsumowującej na forum CESE grupom roboczym towarzyszyło 

19 ekspertów wysokiego szczebla ze środowiska akademickiego, think tanków i organów 

dyplomatycznych. Przez cały weekend pomagali oni konkretnej grupie zgłębić tematykę zmian 

zaproponowanych w regionach. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=pl 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=pl
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6. Kolegialność i sprawne zarządzanie 

Cały proces został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych na 

podstawie strategii partycypacyjnej Międzyresortowego Centrum Partycypacji Obywatelskiej 

(podlegającego Międzyresortowej Dyrekcji Transformacji Publicznej) oraz Ministerstwa ds. Kontaktów 

z Parlamentem i Aktywności Obywatelskiej. Koncepcję wdrożyło konsorcjum wykonawców złożone 

z Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques oraz Harris Interactive, które odpowiadało za pilotaż, 

moderowanie konferencji, losowanie obywateli oraz redakcję sprawozdań podsumowujących – we 

współpracy z prefekturami regionalnymi, które współorganizowały konferencje regionalne. 

Ustanowiono specjalną strukturę zarządczą wokół zespołu projektowego, na czele którego stało 

Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych, a w skład którego weszły Centrum Partycypacji, 

Ministerstwo ds. Kontaktów z Parlamentem oraz konsorcjum wykonawców. 

7. Obowiązek informacji zwrotnej i spójność z działaniem europejskim 

Przy okazji konferencji krajowej zaanonsowano kilka działań w ramach obowiązku informacji zwrotnej 

spoczywającego na instytucjach francuskich po realizacji krajowego komponentu Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy: 

- Udostępnienie ogółu informacji o procesie: niniejszego dokumentu oraz sprawozdań 

podsumowujących konferencje regionalne i konferencję krajową – w sposób przejrzysty 

i dostępny dla wszystkich na nowej platformie partycypacji obywatelskiej, uruchomionej przy 

okazji przedłożenia rządowi sprawozdania końcowego; 

- Organizacja uroczystości przedłożenia rządowi sprawozdania końcowego z krajowego 

komponentu Konferencji w sprawie przyszłości Europy w listopadzie 2021 r.; 

- Ustanowienie obywatelskiego komitetu monitorującego, który będzie czuwał nad spójnością 

działań następczych ze sformułowanymi propozycjami. Komitet ten będzie się składał 

z 15 obywateli, w tym z 14 uczestników konferencji regionalnych i z jednego uczestnika 

konsultacji „Głos mają młodzi”; 

- Przedłożenie wkładu Francji w Konferencję w sprawie przyszłości Europy instytucjom 

europejskim w styczniu 2022 r. 
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Propozycje obywateli Francji będą przedmiotem wspólnej refleksji państw członkowskich i instytucji 

europejskich. Jako kraj obejmujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2022 r., 

Francja będzie miała za zadanie przedstawić opinię swoich obywateli, a zarazem pracować nad 

określeniem wspólnego stanowiska na szczeblu kontynentu. 
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Część pierwsza: wyniki konferencji regionalnych w sprawie 

przyszłości Europy 

Podczas każdej z 18 konferencji regionalnych obywatele wyrażali indywidualnie, a następnie grupowo 

oczekiwania względem Europy 2035. W ten sposób w każdym regionie sformułowanych zostało od 3 do 

8 grup oczekiwań, co dało na całym terytorium Francji ogólną liczbę 101 oczekiwań. Później 

obywatele określili zmiany niezbędne do realizacji oczekiwań, a potem konkretne propozycje działań. 

Tym sposobem w całej Francji wskazano ogółem 515 zmian i 1 301 konkretnych działań. 

W czasie pomiędzy konferencjami regionalnymi a konferencją krajową zespół projektowy połączył 

515 zmian w spójne grupy. Wszelkie zmiany zaproponowane w regionach zostały poddane analizie 

leksykologicznej i jeśli ich intencje wydały się podobne lub zbliżone, zmiany zostały połączone, tak by 

podczas konferencji krajowej można było stworzyć grupy robocze pracujące nad jednym wspólnym 

oczekiwaniem względem Europy. Ostatecznie zmiany wskazane w regionach zostały pogrupowane 

w 14 odrębnych oczekiwań względem Europy. 

 

 

 

 

 

a. Klasyfikacja 14 oczekiwań względem Europy 

Na zakończenie każdej z konferencji regionalnych uczestnicy głosowali nad zmianami wskazanymi przez 

grupy robocze. 

Na podstawie przegrupowań dokonanych przed krajową konferencją podsumowującą można było określić 

– dzięki głosowaniu nad zmianami w każdym z regionów – oczekiwania cieszące się największym 

poparciem obywateli. Tak więc największe poparcie zyskały oczekiwania: Europa traktująca priorytetowo 
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edukację i Europa bliższa i bardziej dostępna. Podczas konferencji regionalnych poparło je średnio ponad 

56% obywateli. 

 

 

Klasyfikacja oczekiwań względem Europy według popularności 
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B. Przedstawienie 14 priorytetowych zmian zaproponowanych na konferencji krajowej 

Podczas podsumowującej konferencji krajowej 100 uczestniczących w niej obywateli dyskutowało nad 

jedną z 14 grup oczekiwań. Po zakończeniu prac każda grupa wybrała jedną priorytetową zmianę 

odzwierciedlającą jej oczekiwanie względem Europy; zmiana ta ma zostać wprowadzona do 2035 r. 

Tych 14 priorytetowych zmian zostało następnie poddanych głosowaniu przeprowadzonemu wśród 

100 wspomnianych obywateli w ostatnim dniu konferencji krajowej. Wyniki głosowania przedstawiono 

poniżej, w porządku malejącym, w zależności od liczby głosów uzyskanych przez każdą zmianę. 

Zmianą, która uzyskała największą liczbę głosów 100 obywateli uczestniczących w konferencji krajowej, 

jest „wypracowanie oszczędności energii, zaprzestając jej nadmiernego zużycia”. 
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W odniesieniu do każdej zmiany priorytetowej obywatele danej grupy sformułowali definicję zmiany, 

zaproponowali konkretne działania w celu jej wdrożenia i określili kryteria powodzenia w perspektywie 

do 2035 r.  
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Zmiana 1 – Wypracować oszczędność energii, zaprzestając jej nadmiernego 

zużycia 

Oczekiwanie względem Europy: Europa podejmująca wyzwania klimatyczne i środowiskowe 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Rozwój energii odnawialnych, zmniejszenie zużycia energii 

Celem tej zmiany jest zachęcenie do zmniejszenia zużycia energii w Europie i rozwoju energii 

odnawialnych. Jej priorytetowe traktowanie przez obywateli jest wyrazem ich woli, by Europa i jej 

mieszkańcy przyjęli zdecydowane podejście do wyzwań klimatycznych i środowiskowych. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zmiana ta znajdzie odzwierciedlenie w opracowywaniu ambitnych programów badawczych w zakresie 

odnawialnych źródeł energii oraz w przeznaczaniu europejskich funduszy inwestycyjnych na zakup 

bezpośrednich udziałów w przedsiębiorstwach tego sektora. 

Według obywateli zmiana ta byłaby skuteczna, gdyby wprowadzono wiążące cele dotyczące ograniczenia 

zużycia energii i kluczowe wskaźniki oszczędności, takie jak ograniczenie europejskiej floty 

samochodowej lub spożycia mięsa. Celem jest również skuteczne ustanowienie kwot zużycia energii dla 

poszczególnych sektorów, z uwzględnieniem wahań zużycia w przedsiębiorstwach i z poszanowaniem 

poufności ich danych. 
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Zmiana 2 – Wzmocnić wspólną obronność i wspólne bezpieczeństwo Unii 

Europejskiej 

Oczekiwanie względem Europy: Europa silna w świecie  

 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Europejska armia, autonomia strategiczna 

Zmiana ta stanowi odpowiedź na jednomyślnie wyrażoną wolę obywateli dotyczącą osiągnięcia 

autonomii w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w Europie, tak by nie być zależnym od 

zagranicznych mocarstw. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Dla obywateli sukces tej zmiany polegałby przede wszystkim na powołaniu europejskiego komisarza do 

spraw obrony i bezpieczeństwa. 

W dziedzinie obronności utworzenie stałej armii, potrafiącej szybko reagować i  prowadzić działania na 

całym świecie, umożliwiłoby Europie ochronę jej granic i interweniowanie, w stosownych przypadkach, 

na wniosek państw trzecich. 

Co do bezpieczeństwa, Europa powinna w oczach obywateli zagwarantować sobie bezpieczeństwo 

zaopatrzeniowe i chronić swoje badania strategiczne w sektorach priorytetowych, takich jak sektor 

kosmiczny, cyberbezpieczeństwo, sektor medyczny i środowisko. Lepsza ochrona granic zewnętrznych 

powinna również przyczynić się do ograniczenia nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. 

  



 

 

  

Wkład obywatelski w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

25 

Zmiana 3 – Promować wspólną dynamikę gospodarczą poprzez autonomiczny, 

konkurencyjny i doceniany w Unii Europejskiej przemysł 

Oczekiwanie względem Europy: Europa broniąca swoich interesów 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Preferencje dla przedsiębiorstw europejskich, ochrona know-how, rozwój europejskich 

czempionów 

Zmiana ta ma trzy cele: wzmocnienie polityki preferencji dla przedsiębiorstw europejskich w samej 

Unii, zapewnienie ochrony podstawowych towarów i know-how i stworzenie „europejskich 

czempionów”. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Osiągnięcie tych celów wymaga przede wszystkim wdrożenia polityki preferencji dla przedsiębiorstw 

europejskich w kontekście przetargów publicznych oraz wprowadzenia granicznej opłaty węglowej na 

towary importowane. 

Ochrona know-how polegałaby na zwiększeniu kontroli nad przejęciami i inwestycjami zagranicznymi 

oraz rozwoju pomocy w zakresie repatriacji produkcji. 

Ponadto utworzenie „europejskich czempionów” oznacza wspieranie europejskich sojuszy 

przemysłowych w strategicznych sektorach oraz pobudzanie publicznych inwestycji w kapitał wysokiego 

ryzyka. 

Według obywateli sukces tej zmiany polegałby na rozwoju europejskich sojuszy przemysłowych 

w kluczowych sektorach, zwiększeniu liczby repatriacji przedsiębiorstw i poprawieniu bilansu 

handlowego. 

  



 

 

  

Wkład obywatelski w Konferencję w sprawie przyszłości Europy 

26 

Zmiana 4 – Ustanowić władzę obywatelską w różnych wymiarach: udziału, 

decyzji, kontroli 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bardziej demokratyczna 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: wzrost frekwencji wyborczej, barometr satysfakcji europejskiej, upowszechnienie 

konsultacji obywatelskich 

W ramach tej zmiany obywatele proponują stworzenie Europejczykom warunków do „wielowymiarowej 

partycypacji obywatelskiej”, zwiększając ich zaangażowanie na wszystkich etapach procesu decyzyjnego. 

Zmiana ta odzwierciedla wolę obywateli, by ich głos był słyszalny i by mieć wpływ na politykę publiczną 

oddziałującą na ich codzienne życie. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zdaniem obywateli chodzi głównie o to, by opracowywać i podtrzymywać inicjatywy na rzecz 

uczestnictwa obywatelskiego. W tym celu można na przykład: ustanowić stałą izbę konsultacyjną, 

wpisać władzę obywatelską do traktatów europejskich i stworzyć znak poświadczający, że dane przepisy 

zostały poddane konsultacjom obywatelskim. 

O sukcesie tej zmiany świadczyłby wzrost wskaźników takich jak frekwencja wyborcza, 

zainteresowanie Unią Europejską i zaufanie do niej oraz korzystanie z europejskich stron 

internetowych. Wzrost liczby decyzji podejmowanych w następstwie konsultacji obywatelskich oraz 

częstsze korzystanie z europejskich inicjatyw obywatelskich również wskazywałyby na udane 

wprowadzenie tej zmiany. 
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Zmiana 5 – Dążyć w kierunku federacji państw Europy o silnych 

kompetencjach w dziedzinach wspólnego zainteresowania 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bardziej zjednoczona 

 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: ujednolicenie instytucjonalne, wybierany przewodniczący, wzmocnienie kompetencji 

UE 

Zmiana ta odzwierciedla ambicje obywateli dotyczące konsolidacji europejskich instytucji politycznych. 

Proponowany jest model federacji państw w celu wzmocnienia kompetencji dzielonych lub wyłącznych 

Unii Europejskiej, jednak bez dążenia do państwa federalnego. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

W wymiarze wewnętrznym zmiana ta mogłaby polegać na rozwoju uczestnictwa obywatelskiego, 

utworzeniu „ministerstw Europy” w państwach członkowskich oraz, w dłuższej perspektywie, wyborze 

przewodniczącego Komisji Europejskiej w wyborach powszechnych. 

W wymiarze zewnętrznym wzmocnienie europejskiego głosu za granicą dokonałoby się poprzez 

mianowanie jednego przedstawiciela Europy na arenie międzynarodowej. 

Taka federacja państw korzystałaby również ze zwiększonego budżetu europejskiego, który docelowo 

osiągnąłby 10% PKB (w stosunku do 2% obecnie). 
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Zmiana 6 – Zaproponować programy wymian przez całe życie 

Oczekiwanie względem Europy: Europa traktująca priorytetowo edukację 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa klucze: wymiany szkolne, Erasmus 

Zmiana ta, szeroko popierana, świadczy o znaczeniu, jakie dla obywateli mają wymiany i doświadczenia 

gromadzone za granicą, będące silnym zaczynem poczucia europejskości. Celem jest przejście „od wiedzy 

akademickiej do do doświadczania Europy we własnym życiu – bezpośrednio i namacalnie” oraz 

rozumienie edukacji w szerszym sensie jako uczenie się przez całe życie. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Sukces takiej zmiany zależy przede wszystkim od wprowadzenia poszerzonej oferty mobilności, 

dotyczącej między innymi wymian szkolnych, partnerstw, podróży i mobilności zawodowej. Według 

obywateli oferta ta powinna być dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dla osób o niskich zasobach lub 

z niepełnosprawnością. Na przykład program Erasmus mógłby być dostępny dla wszystkich 

Europejczyków bez ograniczeń dotyczących wieku lub zasobów. Programy te musiałyby być 

zróżnicowane, inkluzywne i ogólnodostępne, a dotyczące ich procedury administracyjne – uproszczone. 

Poza mobilnością wspomniano również o znaczeniu stworzenia pomostów między systemami edukacji 

(równorzędność dyplomów etc.) i wzmocnieniu atrakcyjności Europy, aby zapobiegać ucieczce talentów 

za granicę. 
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Zmiana 7 – Prezentować kultury europejskie poprzez jednoczące imprezy 

i wydarzenia 

Oczekiwanie względem Europy: Europa wspólnych kultur i tożsamości 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa klucze: festiwal europejski, święto europejskie wolne od pracy, europejska wystawa powszechna 

Zmiana ta ma ambicję stworzenia i przeżywania ducha europejskości poprzez wspólne doświadczenia, 

wydarzenia i imprezy. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Wydarzenia, o jakich myślą obywatele, to wydarzenia o charakterze ludycznym, federacyjnym 

i popularnorozrywkowym, z jak największą liczbą uczestników. Aby to osiągnąć, powinny gromadzić 

wszelkiego rodzaju odbiorców (zwłaszcza dzieci, uczniów, ludzi młodych i studentów Erasmusa) 

i odbywać się w różnych miejscach (domy seniorów, szkoły, obiekty administracji publicznej, więzienia 

itp.). 

Przewidziano w szczególności dwa wydarzenia mające na celu zgromadzenie Europejczyków: 

powszechną wystawę europejską, która umożliwi zaprezentowanie wszystkich państw członkowskich, 

i obchodzony w innej formule Dzień Europy 9 maja – miałby on w szczególności charakter 

pedagogiczny, byśmy „nie zapomnieli o pokoju związanym z Europą i jej wartościami”. Jednocześnie 

przedstawiciele europejscy mogliby spotykać się z europejskimi uczniami w ich szkołach, aby wzmacniać 

poczucie bliskości i zrozumienia Europy wśród obywateli już od najmłodszych lat. 
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Zmiana 8 – Zharmonizować system zdrowotny i udostępnić go wszystkim 

Europejczykom dzięki wspólnej polityce zdrowotnej 

Oczekiwanie względem Europy: Europa solidarna i chroniąca 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: powszechne ubezpieczenie zdrowotne, harmonizacja świadczenia opieki, zdrowie jako 

prawo podstawowe 

Aby zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do opieki zdrowotnej i odpowiedzieć na „potrzebę 

ochrony i solidarności”, jednogłośnie zaproponowano ponadnarodowy system opieki zdrowotnej. 

Opierałby się on na sprawiedliwym finansowaniu przez państwa członkowskie i czerpałby wzór 

z najlepszych systemów w UE. Taka zmiana odzwierciedla wolę obywateli, by Europa odgrywała bardziej 

aktywną rolę w ochronie swoich mieszkańców, w szczególności w dziedzinie zdrowia, gdzie 

dotychczasowe działania są uważane za zdecydowanie niewystarczające. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby wdrożyć tę zmianę, większością głosów zatwierdzono zasadę powszechnego europejskiego 

zabezpieczenia społecznego. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia co do sposobu wdrożenia tego 

systemu. Podczas gdy niektórzy opowiadają się za „centralizacją danych umożliwiających [europejskim] 

pracownikom służby zdrowia dostęp do całej historii medycznej pacjenta”, inni postrzegają ten środek jako 

„dodatkowe pozbawienie wolności i system kontroli”. 

Niemniej uznano, że przejrzystość i harmonizacja wymogów regulacyjnych w dziedzinie zdrowia na 

szczeblu kontynentu, a także europejski plan dotyczący zdrowia, to warunki wstępne każdej znaczącej 

transformacji. 
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Zmiana 9 – Stworzyć i pilotować na szczeblu europejskim sektory strategiczne 

w celu zagwarantowania naszej suwerenności 

Oczekiwanie względem Europy: Europa konkurencyjna i innowacyjna 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: rozwój europejskich czempionów, monitorowanie inwestycji zagranicznych, autonomia 

cyfrowa i energetyczna 

Monitorowanie na szczeblu europejskim sektorów uznanych za strategiczne, takich jak zdrowie, żywność, 

energia, technologie cyfrowe, obronność, transport i nowe materiały, stanowi odpowiedź na potrzebę 

suwerenności wyrażoną przez obywateli. Monitorowanie pozwoliłoby ograniczyć konkurencję między 

przedsiębiorstwami europejskimi, sprzyjałoby powstawaniu czempionów na kontynencie 

i umożliwiłoby reindustrializację Europy dzięki preferencji dla przedsiębiorstw europejskich. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby osiągnąć tę suwerenność, organowi europejskiemu można by powierzyć zadanie monitorowania 

tych sektorów poprzez wydawanie zezwoleń na przejmowanie europejskich przedsiębiorstw przez 

zagranicznych konkurentów oraz poprzez zapewnianie, by importowane produkty spełniały te same 

normy, co produkcja unijna. W perspektywie średnioterminowej 30%–50% tego, co jest konsumowane 

w Europie w tych strategicznych sektorach, powinno być produkowane na kontynencie, 

a w perspektywie długoterminowej do 70%. Spełnienie tych kryteriów zapewniłoby samowystarczalność 

i oddziaływanie, a nawet eksport europejskiego modelu przemysłowego. 
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Zmiana 10 – Poprawić ochronę środowiska i ekosystemów oraz ustanowić 

strefy chronione na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich 

Oczekiwanie względem Europy: Europa gwarantująca zrównoważony rozwój 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: urbanizacja wprowadzana z większym poszanowaniem środowiska, poszanowanie 

i ochrona gleb 

Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu urbanizacji na glebę. Zdecydowane działania 

umożliwiłyby ograniczenie klęsk żywiołowych związanych ze zmianą struktury gleby, jak np. osuwiska, 

i poprawienie jakości życia na obszarach miejskich, w tym poprzez sadzenie drzew. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zaproponowano podjęcie działań na dwóch poziomach: przede wszystkim odwrócenie tendencji w nowo 

budowanych obiektach, aby zmniejszyć tempo uszczelniania gleby, a ponadto dążenie do odtworzenia 

gleb, by „oddać naturze to, co do niej należy”. 
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Zmiana 11 – Ustanowić w terenie punkty europejskie, których zadaniem 

byłoby słuchanie Europejczyków i doradzanie im 

Oczekiwanie względem Europy: Europa bliższa i bardziej dostępna 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: Domy Europy, lokalne europejskie punkty kontaktowe, lepszy dostęp do informacji 

Celem tej zmiany jest przedstawienie konkretnych odpowiedzi na poczucie braku fizycznej obecności 

Unii Europejskiej w życiu codziennym, co podkreśliło wielu uczestników, oraz dążenie do zbliżenia 

Europy do jej obywateli. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Aby zmniejszyć tę odległość między UE a obywatelami, w każdym ratuszu można by ustanowić 

wyspecjalizowany punkt kontaktowy, gdzie obywatele byliby wysłuchani i który oferowałby im 

doradztwo. Informacje otrzymywane w tym punkcie mogłyby mieć charakter społeczno-gospodarczy, 

w szczególności na temat dostępu do europejskiej pomocy, lub informacyjny, na przykład na temat roli 

lobbystów. Informacje byłyby skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i specjalistów, 

w szczególności w celu doradzania MŚP i pomagania autorom projektów w uzyskaniu dostępu do 

funduszy UE. W perspektywie długoterminowej zmiana ta mogłaby doprowadzić do stworzenia miejsc 

poświęconych Europie, podobnych do istniejących domów Europy, ale na szczeblu lokalnym, dzięki 

czemu powstałaby gęsta siatka takich punktów na całym terytorium. 

Powodzenie tej zmiany byłoby pełne, gdyby dla wszystkich obywateli było „niejako oczywistością”, że 

istnieje taki punkt i wyspecjalizowane miejsce wiedzy na temat  Europy, które zapewniałyby zasoby, 

informacje i porady i gdzie obywatele byliby wysłuchiwani. 
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Zmiana 12 – Ujednolicić sposób wyboru Parlamentu Europejskiego 

w dwudziestu siedmiu państwach i zapewnić większą bliskość względem 

obywateli, zastępując obecny sposób głosowania głosowaniem na jednego 

kandydata na szczeblu regionalnym 

Oczekiwanie względem Europy: Europa sprawniej zarządzana 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: zmiany instytucjonalne, monitorowanie przez obywateli działań przez całą kadencję 

Zmiana ta odzwierciedla pragnienie obywateli, by zacieśniać kontakty ze swoimi przedstawicielami 

wybranymi w wyborach oraz do monitorowania ich działań przez cały okres ich kadencji. Jest to 

odpowiedź na powszechne stwierdzenie, że problemy obywateli nie przekładają się na konkretne działania 

ich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Zmiana metody wyborów polegałaby na ujednoliceniu systemu głosowania na szczeblu europejskim oraz 

przejściu od krajowych okręgów wyborczych do regionalnych okręgów wyborczych; według szacunków 

byłoby to możliwe do 2035 r. 
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Zmiana 13 – Opracować wspólną politykę ulepszającą przyjmowanie 

i integrację społeczną i zawodową migrantów (w tym migrantów 

o nieuregulowanym statusie) 

Oczekiwanie względem Europy: Europa gwarantująca poszanowanie praw podstawowych 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: europejski urząd ds. migracji, gwarancja godnego przyjęcia w całej Europie 

Zmiana ta ma na celu ulepszenie przyjmowania migrantów w Unii Europejskiej, który to problem został 

jednogłośnie uznany przez obywateli za bardzo pilny. Ustanowienie wspólnej, uzgodnionej i solidarnej 

polityki imigracyjnej – której obecnie brakuje – wydaje się być jednym z głównych czynników 

zapewniających pokój. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Sukces takiej zmiany polegałby na stopniowym wdrażaniu wspólnej polityki w zakresie przyjmowania 

migrantów. 

Inicjatywa obywatelska powinna trafić do Komisji, a w perspektywie średnioterminowej umożliwić 

przyjęcie wspólnego standardu określającego ramy przyjmowania i integracji społecznej migrantów. 

W perspektywie długoterminowej standard ten byłby wsparty przez utworzenie wyspecjalizowanego 

europejskiego urzędu ds. migracji oraz uznanie polityki migracyjnej za kompetencję Unii Europejskiej. 
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Zmiana 14 – Chronić specyfikę regionów europejskich (znakowanie 

produktów, produkcję rzemieślniczą, tradycje), po to by zapobiec 

uniformizacji stylu życia i zapewnić identyfikowalność i jakość produktów 

Oczekiwanie względem Europy: Europa traktująca priorytetowo interesy każdego z państw 

Co oznacza ta zmiana? 

Słowa kluczowe: znaki europejskie, docenienie różnorodności kultur i tradycji 

Celem tej zmiany jest zachowanie różnorodności europejskich tradycji i wytwórczości oraz uniknięcie 

uniformizacji stylu życia, która często przywoływana jest w krytyce wobec Unii Europejskiej. 

Jakie są kluczowe etapy i kryteria powodzenia? 

Według obywateli zmiana ta dotyczyłaby zwiększenia dostępności istniejącej bazy danych zawierającej 

różne europejskie i krajowe znaki. W tym celu zaproponowano stworzenie strony internetowej 

działającej na zasadzie „trzech kliknięć”: pierwszy klik dawałby dostęp do strony, drugi – wyświetlał mapę 

regionów Unii Europejskiej, a ostatni – opis znaków przyznawanych w danym regionie. 

Sukces tej zmiany polegałby na usprawnionym informowaniu o osiągnięciach regionalnych, co 

doprowadziłoby do lepszego zaznajomienia się obywateli z różnorodnością kultur europejskich. 
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Część druga: prezentacja wyników konsultacji „Głos mają 

młodzi” 

 

Daty konsultacji 

Od 9 maja 2021 r. do 18 lipca 2021 r. 

 

Dane dotyczące uczestnictwa 

50 008 uczestników 

2 918 propozycji 

338 330 głosów 

 

Konsultacje „Głos mają młodzi” przeprowadzono z inicjatywy Sekretariatu Stanu do Spraw Europejskich. 

Są one częścią Konferencji w sprawie przyszłości Europy, bezprecedensowego działania na rzecz 

demokracji uczestniczącej prowadzonego przez instytucje europejskie, którego celem jest umożliwienie 

wszystkim obywatelom Europy wyrażenia opinii na temat tego, czego oczekują od Unii Europejskiej. 

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

i francuskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej. 

4 główne wnioski 

1. Masowa mobilizacja młodzieży: ponad 50 000 młodych obywateli francuskich z wszystkich 

regionów wzięło udział w konsultacjach. 

2. Najważniejsze zagadnienia, co do których osiągnięto konsensus, to europejska polityka 

przeciwdziałania zmianie klimatu, repatriacja produkcji do Europy, ożywienie demokracji 

europejskiej, znaczenie UE w świecie (gospodarka, badania, prawa człowieka, dyplomacja). 
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3. Przez cały czas trwania konsultacji przewijała się idea mocniejszej i bardziej zjednoczonej 

Europy; osiągnięto konsensus co do kilku punktów: 

- Europa silniejsza gospodarczo (w szczególności dzięki repatriacji produkcji), by mogła stawić 

czoła Chinom i Stanom Zjednoczonym 

- Europa dyplomatyczna silniej oddziałująca na scenie międzynarodowej 

- Europa będąca liderem w walce ze zmianą klimatu na świecie 

- Europa bliżej siebie dzięki młodzieży 

- Europa zjednoczona w dziedzinie badań i innowacji 

 

4. Cztery pomysły uzupełniające względem pomysłów sformułowanych przez panele 

obywatelskie również zyskały poparcie młodzieży: 

- Gospodarka europejska odpowiedzialna pod względem ekologicznym i społecznym 

- Europa bardziej połączona geograficznie dzięki kolei 

- Europa bardziej sprawiedliwa podatkowo 

- Stanowcze działania Unii Europejskiej na rzecz praw kobiet 
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22 pomysły najbardziej popierane i 13 pomysłów budzących spory w podziale na 9 grup 

tematycznych Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

 

Pomysły najbardziej popierane są sformułowane na podstawie propozycji, które poparła większość 

uczestników konferencji Propozycje najbardziej popierane to propozycje, które zyskały największe 

poparcie; średnio otrzymały 79% „głosów za”.  

 

Pomysły budzące spory są sformułowane na podstawie propozycji, które wywołały najbardziej ożywione 

dyskusje wśród uczestników konsultacji, z równą liczbą głosów za i przeciw. Propozycje budzące spory to 

propozycje, które wywołały najbardziej ożywione dyskusje podczas konsultacji; średnio otrzymały 40 % 

„głosów za”, 38%„głosów przeciw”. 

 

Analiza tych propozycji pozwoliła na określenie 22 pomysłów najbardziej popieranych i 13 pomysłów 

budzących spory. Te 22 pomysły najbardziej popierane i 13 pomysłów budzących spory podzielono 

według 9 wątków odpowiadających tematom Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  
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Podsumowanie pomysłów najbardziej popieranych i pomysłów budzących spory 
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Wniosek 

 

 

 

„Jednym słowem według Ciebie Europa 2035 musi być...”: 

 

 

 

 

Odpowiedzi uczestników konferencji krajowej na końcowe pytanie: 

„Jednym słowem według Ciebie Europa 2035 r. musi być...”: 

 

 

 


