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Streszczenie 

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy w styczniu 2022 r. 
w Niemczech odbył się krajowy panel obywatelski zorganizowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ścisłej współpracy z firmą ifok. 
W dniach 5 i 8 stycznia podczas cyfrowych rund dyskusyjnych około 100 
losowo wybranych obywateli przedstawiło swoje wizje przyszłości Europy 
oraz najważniejsze, z ich punktu widzenia, tematy w pięciu różnych 
tzw.  panelach tematycznych. Konferencja końcowa niemieckiego 
krajowego panelu obywatelskiego w sprawie przyszłości Europy odbyła 
się w dniach 15 i 16 stycznia 2022 r. Uczestnicy wspólnie opracowali na 
niej po dwie konkretne propozycje działań w każdej z dziedzin: „Rola UE 
w świecie”, „Silniejsza gospodarka”, „Klimat i środowisko”, 
„Sprawiedliwość społeczna” oraz „Praworządność i wartości”. Propozycje 
te zostały przedstawione na końcowym posiedzeniu plenarnym i poddane 
pod głosowanie uczestników. Wszystkie dziesięć propozycji uzyskało 
wymagane do przyjęcia kworum na poziomie 70 %. Propozycje te zostały 
następnie wirtualnie przekazane minister spraw zagranicznych Annalenie 
Baerbock. Zostały one skomentowane przez nią oraz przez – zebranych 
na posiedzeniu plenarnym Konferencji w sprawie przyszłości Europy – 
przedstawicieli rządu federalnego, Bundestagu i krajów związkowych, 
przedstawicielkę niemieckich dialogów obywatelskich, a także innych 
przedstawicieli wysokiego szczebla rządu federalnego. 
 
Propozycje działań zostaną zaprezentowane przez przedstawicielkę 
niemieckich dialogów obywatelskich Stephanie Hartung na sesjach 
plenarnych Konferencji w sprawie przyszłości Europy w styczniu i marcu 
2022 r. w Strasburgu. Będą one również dostępne na cyfrowej platformie 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zasilą też ogólnoeuropejski 
proces, którego wyniki zostaną przedstawione w dniu 9 maja 2022 r. 
Instytucje UE przeanalizują następnie, które zalecenia obywateli będą 
mogły zostać wdrożone i w jaki sposób będzie tego można dokonać. 
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Wprowadzenie 

Na zasadzie szeroko zakrojonego dialogu publicznego obywatele 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutują w ramach 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy z przedstawicielami instytucji 
UE i państw członkowskich, a także społeczeństwa obywatelskiego na 
temat dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Od maja 2021 r. za 
pośrednictwem platformy cyfrowej, zdecentralizowanych wydarzeń, 
w krajowych i ponadkrajowych panelach obywatelskich, a także na 
sesjach plenarnych uczestnicy konferencji radzą nad wyzwaniami, 
priorytetami i pomysłami dotyczącymi przyszłości UE. Celem konferencji 
jest opracowanie wniosków zawierających konkretne zalecenia dotyczące 
działań na rzecz kształtu Unii Europejskiej w przyszłości, które zostaną 
przedstawione decydentom instytucji UE i omówione z myślą o ich 
ewentualnej realizacji. 
 
Wspólna deklaracja na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy 
stanowi, że każde państwo członkowskie może wnieść dalszy wkład 
w konferencję „na przykład za pośrednictwem krajowych paneli 
obywatelskich lub wydarzeń tematycznych”. Na zlecenie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i w ścisłej współpracy z nim firma ifok zrealizowała 
dla rządu federalnego krajowy panel obywatelski w sprawie przyszłości 
Europy. W styczniu 2022 r. około 100 losowo wybranych obywateli 
wymieniło poglądy na temat ich wizji dalszego rozwoju UE, omówiło 
konkretne propozycje tematów i nadało im priorytety, określiło związane 
z nimi wyzwania, opracowało odpowiednie rozwiązania i wreszcie 
sformułowało konkretne propozycje działań wraz z towarzyszącym im 
uzasadnieniem. Zostały one przedstawione federalnej minister spraw 
zagranicznych Annalenie Baerbock na konferencji końcowej1 w dniu 
16  stycznia. Propozycje działań zostały skomentowane przez nią oraz 
przez – zebranych na posiedzeniu plenarnym Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy – przedstawicieli rządu federalnego, Bundestagu 
i krajów związkowych, przedstawicielkę niemieckich dialogów 
obywatelskich, a także innych przedstawicieli wysokiego szczebla rządu 
federalnego. 

  

 
1 Nagranie transmisji na żywo konferencji końcowej z dnia 16 stycznia 2022 r. można znaleźć na 

stronie: https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Na szczeblu europejskim Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
stawia na szeroki zakres tematów. Na potrzeby europejskich paneli 
obywatelskich pogrupowano łącznie dziewięć tematów konferencji 
i rozdzielono je między cztery panele: 

• Panel 1 – Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 
zatrudnienie / edukacja, kultura, młodzież i sport / transformacja 
cyfrowa 

• Panel 2 – Demokracja europejska / wartości i prawa, 
praworządność, bezpieczeństwo 

• Panel 3 – Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie 

• Panel 4 – UE w świecie / Migracja 
 
Krajowy panel obywatelski odzwierciedlił ten podział. Jednocześnie 
skoncentrowano się na następujących obszarach tematycznych: 

• „Rola UE w świecie” 

• „Silniejsza gospodarka” 

• „Klimat i środowisko” 

• „Praworządność i wartości” 

• „Sprawiedliwość społeczna”, która jest piątym tematem, została 
wcześniej w drodze głosowania online wybrana przez obywateli 
spośród innych tematów europejskich paneli obywatelskich. 

 
W uprzednio określonych tematach uwzględniono również, które tematy 
cieszyły się największym zainteresowaniem na platformie cyfrowej 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy w Niemczech lub też co do 
których tematów otrzymano najwięcej propozycji i uwag z Niemiec. 
Ustalenie priorytetów miało, biorąc pod uwagę szeroki zakres tematów, 
umożliwić bardziej ukierunkowane dyskusje. Natomiast wybór piątego 
tematu, miał umożliwić uczestnikom wyrażenie swoich preferencji 
i zainteresowań. Celem tego podejścia jest zapewnienie spójności 
propozycji działań krajowego panelu obywatelskiego z łącznym procesem. 
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Proces deliberacji został ukształtowany w taki sposób, aby wszyscy 
obywatele mogli wyrazić swoje poglądy we wszystkich kwestiach i byli 
w stanie oddać uprawniony głos w głosowaniu końcowym. W tym celu 
uczestnicy byli w wybranych momentach procesu dzieleni na nowe 
podgrupy i łączeni za każdym razem w nowych konfiguracjach. Etapy 
refleksji i przekazywania informacji zwrotnych w ramach pięciu paneli 
tematycznych i podczas ogólnej sesji plenarnej gromadziły ponownie 
wszystkich uczestników, a wkład ekspertów we wszystkie tematy umożliwił 
wspólne zrozumienie zakresu i różnorodności treściowej tematów oraz 
aktualnego stanu dyskusji w tym względzie na szczeblu europejskim. 
Dzięki temu obywatele mogli głosować nad dziesięcioma propozycjami 
działań w miarę reprezentatywnie dla społeczeństwa niemieckiego 
(zob.  sekcja dotycząca wyboru uczestników). 
 
Poniżej przedstawiono przegląd dyskusji w podgrupach oraz dziesięć 
propozycji działań sformułowanych przez obywateli wraz z wynikiem 
głosowania. 
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Przegląd dyskusji i proponowanych działań 

Panel tematyczny 1 – „Rola UE w świecie” 

Na pierwszym z pięciu paneli tematycznych uczestnicy 
omawiali rolę, jaką Unia Europejska powinna odgrywać 
w świecie w przyszłości. W swoich wypowiedziach obywatele 
przedstawili wizję demokratycznej i suwerennej Europy, która 
utrzymuje zróżnicowane i dobre stosunki w dziedzinie polityki 

zagranicznej, łącząc siłę gospodarczą ze skutecznymi działaniami na 
rzecz ochrony klimatu. 
 
Wśród obywateli panowała zgoda co do tego, że z powodu konfliktów 
wewnętrznych i działań podejmowanych w pojedynkę przez poszczególne 
kraje głos UE nie wybrzmiewa dostatecznie mocno na szczeblu 
międzynarodowym. W tym kontekście poruszono również kwestię 
zniesienia jednomyślności w głosowaniach Rady Unii Europejskiej 
w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na rzecz 
decydowania większością głosów. Wielu mówców zaapelowało, by UE 
mówiła jednym głosem i ściślej współpracowała w kluczowych obszarach 
polityki, w szczególności w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki 
bezpieczeństwa, polityki energetycznej, klimatycznej i migracyjnej. 
 
Dyskusje na temat konkretnego kształtu stosunków dyplomatycznych UE 
ujawniły mniej jednolity obraz sytuacji. Obywatele zgodzili się, że Europa 
powinna dążyć do przyjaznych stosunków dyplomatycznych, 
a jednocześnie dążyć do większej niezależności względem innych państw. 
Niektórzy uczestnicy, odnosząc się do naruszeń praw człowieka i braku 
praworządności, wzywali przede wszystkim do większej niezależności od 
Chin i Rosji oraz do zacieśnienia stosunków transatlantyckich, inni 
natomiast apelowali o większą niezależność od USA i o silne stosunki 
gospodarcze z Chinami. 
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Mimo że te zagadnienia polityki zagranicznej w ścisłym znaczeniu tego 
pojęcia zajmowały początkowo dużo miejsca w podgrupach – z racji tego, 
że międzynarodowy wpływ UE opiera się również na jej sile gospodarczej 
– to ostatecznie obie wypracowane propozycje działań skupiły się na 
europejskiej polityce gospodarczej i handlowej, z silnym powiązaniem 
z polityką klimatyczną.. Grupy zarysowały przy tym możliwe drogi 
uczynienia europejskich interesów handlu zagranicznego bardziej 
przyjaznymi dla klimatu, jak i stwarzania zachęt do produkcji towarów 
w UE, wraz ze skutkami mającymi znaczenie dla klimatu. 

Pierwsza propozycja 
Połączyć interesy przyświecające handlowi zagranicznemu ze 

środkami z zakresu polityki klimatycznej 

 

Zalecamy, by UE (a zwłaszcza Komisja Europejska) 
uruchomiła pakiet inwestycyjny na rzecz technologii 
i innowacji proklimatycznych, w tym program finansowy. 
Finansowanie powinno przyjąć formę ceł przywozowych 
związanych z klimatem, które byłyby zarezerwowane na 

ten cel  oraz rekompensowane i przekazywane jako ekwiwalent 
pieniężny za szkody klimatyczne. W tym kontekście wobec 
niektórych produktów powinien zostać wprowadzony punktowy 
system oceny zrównoważoności. Jasne stanowisko UE oraz silna 
i innowacyjna Europa pomogą osiągnąć globalne cele klimatyczne. 
Przyczyni się to do umocnienia odpowiedzialnego, globalnego 
przywództwa i wzorcowej roli UE, która zapewnia dobrobyt i może 
doprowadzić do zrównoważonych, globalnych zmian. Cele te są dla 
nas ważne, ponieważ UE wnosi trwały wkład w walkę ze zmianą 
klimatu, co w dłuższej perspektywie może w znacznym stopniu 
przyczynić się do umocnienia pokoju na świecie. 
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Druga propozycja 
Tworzyć zachęty do prowadzenia produkcji w UE, zwłaszcza 

produkcji podstawowych towarów 

 

W celu ułatwienia wytwarzania podstawowych towarów 
zalecamy, by w stosunku do firm przenoszących się do 
UE lub uruchamiających produkcję w UE przyspieszyć 
i ujednolicić procedury wydawania zezwoleń, zmniejszyć 
biurokrację i oferować dopłaty. UE powinna na masową 

skalę promować energię ze źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć 
koszty energii. Chcemy, aby w ten sposób skrócić łańcuchy dostaw 
i uczynić je bardziej proklimatycznymi, wzmocnić UE oraz tworzyć 
miejsca pracy, w których przestrzega się praw człowieka. Cele te są 
dla nas ważne, ponieważ przenoszenie produkcji do UE uczyniłoby ją 
bardziej autonomiczną na arenie międzynarodowej i mniej podatną 
na zagrożenia polityczne. 

 

 

  

8%

92%

Rola UE w świecie – 2. Propozycja:
Zachęty do produkcji w UE

Ja Nein

22%
78%

Rola UE w świecie – 1. Propozycja:
Połączyć interesy przyświecające 

handlowi zagranicznemu ze środkami 
z zakresu polityki klimatycznej

Ja Nein

Głosowanie na końcowym posiedzeniu 

plenarnym 
Głosowanie na końcowym posiedzeniu 
plenarnym 
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Panel tematyczny 2 – „Silniejsza gospodarka” 

Na drugim panelu tematycznym obywatele dyskutowali o tym, 
jak wzmocnić gospodarkę europejską. W ten sposób nakreślili 
obraz sprawiedliwszej społecznie UE z jednolitymi przepisami 
podatkowymi oraz przepisami BHP; UE, w której jeszcze 
więcej państw przyjęło euro jako środek płatniczy oraz która 

dysponuje silną infrastrukturą cyfrową i wytwarza towary przyjazne dla 
klimatu i innowacje technologiczne. Omówiono również konsekwencje 
postępującej cyfryzacji na rynku pracy. Obywatele podkreślili również 
potrzebę ochrony danych i cyberbezpieczeństwa w UE. 
 
W podgrupach panowała zgoda co do potrzeby wewnątrzunijnej 
harmonizacji norm i przepisów w dziedzinie warunków pracy, szkolenia 
i produkcji oraz systemów podatkowych. Wielu obywateli chciało na 
przykład wyższej i ogólnoeuropejskiej płacy minimalnej oraz wspólnych 
standardów ochrony klimatu i stawek podatkowych dla przedsiębiorstw. 

 

Uczestnicy zaapelowali również o to, by inwestycje gospodarcze i dotacje 
w UE były w większym stopniu dostosowane do kryteriów 
zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Powinno to prowadzić do 
licznych bardziej przyjaznych dla klimatu i zasobooszczędnych innowacji 
i technologii. Obywatele podkreślili, że chcieliby, aby rozwijane były 
transgraniczne możliwości kształcenia i szkolenia, a także kierunki 
studiów, w ramach których można by również dzielić się przykładami 
najlepszych praktyk. Bardzo ważne było przy tym dla uczestników, aby 
przyczyniało się to do dalszej integracji obywateli w UE. 
 
W wielu wypowiedziach, podobnie jak na panelu  tematycznym „Rola UE 
w świecie”, wyrażano pragnienie większej niezależności od innych państw, 
w szczególności w odniesieniu do importu towarów. W tym celu uczestnicy 
uznali, że zwiększenie w Europie mocy produkcyjnych w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów towarów ma kluczowe znaczenie. Omówiono 
również, w jaki sposób można oferować dalsze zachęty w celu 
promowania innowacji w UE. 
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Kolejnym pierwszorzędnym zagadnieniem w dyskusjach prowadzonych 
w podgrupach była cyfryzacja. W szczególności wezwano do szybkiej 
rozbudowy światłowodowych łączy i równego dostępu do szybkiego 
internetu we wszystkich państwach członkowskich. W trakcie końcowej 
konferencji cyfryzacja stała się głównym tematem w jednej z podgrup. 
Uczestnicy zaproponowali ranking poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw 
w UE. W związku z cyfryzacją, ale w aspekcie dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem, inna podgrupa zaproponowała utworzenie 
ogólnounijnej cyfrowej platformy informacyjnej w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia. 

 

Pierwsza propozycja 
Digi-Score – punkty za silną ogólnounijną gospodarkę cyfrową 

  

„Zalecamy, aby UE i DG Connect wprowadziły publicznie 
dostępny system punktów Digi-Score. Byłby to 
szczegółowy system rankingowy, który wskazywałby 
i porównywał bieżący poziom cyfryzacji przedsiębiorstw. 
Proponując to, chcemy tworzyć zachęty do zwiększania 

cyfryzacji. Przedsiębiorstwa o niższym Digi-Score powinny 
otrzymywać ukierunkowane wsparcie w celu nadrobienia zaległości. 
Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ pomógłby utorować drogę do 
zwiększenia produktywności, wydajności i obrotów, a zarazem 
wzmocniłby Europę jako bazę produkcyjną.” 
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Druga propozycja 
Platforma informacyjna na potrzeby ogólnounijnej wymiany wiedzy 

i doświadczeń 

  

„Zalecamy, by UE utworzyła platformę (informacyjną) 
służącą do szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń 
(w  UE). Naszym celem jest gromadzenie informacji na 
temat transgranicznych kursów edukacyjnych 
i szkoleniowych w UE, prezentowanie sprawdzonych 

rozwiązań i oferowanie obywatelom możliwości przedstawiania 
nowych pomysłów w ramach wymiany transgranicznej. Należy 
również  przedstawić wytyczne dotyczące kluczowych kwestii 
(np.  energii, środowiska, cyfryzacji) w odniesieniu do istniejących 
specjalistycznych forów. 
Uważamy te cele za ważne, ponieważ obywatele potrzebują 
przejrzystości co do dostępnych transgranicznych kursów 
szkoleniowych i edukacyjnych, a w odniesieniu do specjalistycznych 
tematów powinni oni otrzymać lepsze wskazówki na szczeblu UE co 
do istniejących forów i platform. 

 

 

  

18%

82%

Silniejsza gospodarka – 1. Propozycja:
Digi-Score – punkty za silną 

ogólnounijną gospodarkę cyfrową

Ja Nein

26%
74%

Silniejsza gospodarka – 2. Propozycja:
Platforma informacyjna na potrzeby 

ogólnounijnej wymiany wiedzy i 
doświadczeń

Ja Nein

Głosowanie na końcowym posiedzeniu plenarnym Głosowanie na końcowym posiedzeniu 
plenarnym 
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Panel tematyczny 3: „Klimat i środowisko” 

 

Fakt, że polityka przeciwdziałania zmianie klimatu jest 
niezaprzeczalnie zagadnieniem przekrojowym z wielu różnych 
obszarów polityki, ujawnił się nie tylko w odniesieniach innych 
paneli tematycznych do aspektów klimatycznych, ale również 

w różnorodności tematów omawianych na panelu tematycznym „Klimat 
i środowisko”. Na wstępie uczestnicy przedstawili wizję Europy, która 
w pełni sama zaopatruje się w energię ze źródeł odnawialnych, umożliwia 
neutralną dla klimatu mobilność, oszczędza zasoby i w jak największym 
stopniu ponownie je wykorzystuje w ramach gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także chroni różnorodność biologiczną i ekosystemy. Mimo 
że obie podgrupy określiły te cele w niemal identyczny sposób, ich 
uczestnicy przedstawili jednak szczegółowo odmienne sposoby ich 
osiągnięcia. 
 
Jeżeli chodzi o dostawy energii, wszyscy uczestnicy wezwali do szybkiego 
rozwoju odnawialnych źródeł energii i stopniowego wycofywania paliw 
kopalnych. Nie było jednak zgody co do tego, kiedy ten ostatni cel można 
realistycznie osiągnąć, czy energia jądrowa powinna nadal odgrywać rolę 
w dostawach energii oraz jakie technologie należy traktować priorytetowo 
w celu szybkiej transformacji energetycznej. Kontrowersje pojawiły się 
także w kwestii poziomu celów redukcji emisji CO2 oraz roli, jaką w ich 
realizacji powinien odgrywać handel uprawnieniami do emisji CO2. 
Uczestnicy wyrazili również obawy dotyczące społecznych kosztów 
ochrony klimatu i transformacji energetycznej. 
 
W sektorze transportu obywatele pragną lepszego lokalnego 
i dalekobieżnego transportu publicznego oraz przejścia na e-mobilność 
w transporcie prywatnym. Zarówno w przypadku transformacji 
energetycznej, jak i transportowej uczestnicy uznali, że rozwój 
nowoczesnych technologii magazynowania energii ma kluczowe 
znaczenie. 
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W obu podgrupach w wielu wystąpieniach opowiadano się za gospodarką 
o obiegu zamkniętym, w której oszczędniej zarządza się zasobami. 
Wezwano również do położenia kresu masowej hodowli zwierząt 
gospodarskich i do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
 
Ponadto obie podgrupy dyskutowały również o tym, jak zwiększyć 
indywidualną świadomość  konieczności pilnej ochrony klimatu 
i  zrównoważonych zachowań konsumenckich. Możliwą odpowiedź daje 
jedna z propozycji działań w postaci kampanii publicznej opracowana 
przez obywateli w ramach konferencji końcowej. Druga propozycja 
dotyczy problemu celowego skracania cyklu życia produktów. 

 

Pierwsza propozycja 
Regulacje w sprawie gwarantowanego cyklu życia produktów 

 

Zalecamy, by UE wprowadziła przepisy zapewniające 
specyficzny dla produktu, maksymalnie wydłużony, 
gwarantowany cykl życia produktów wytwarzanych 
i sprzedawanych w UE oraz zadbała o przejrzystość tych 
przepisów dla konsumentów. 

Zasoby są ograniczone i dzięki temu środkowi można by je 
oszczędzać; można by także zapobiec generowaniu odpadów, co 
byłoby korzystne dla środowiska, klimatu i konsumentów. 
Chcemy tym sposobem zachęcić producentów do wprowadzania na 
rynek produktów o dłuższej żywnotności i nadających się do 
naprawy. 

 

Druga propozycja 
Długofalowa kampania UE na rzecz zrównoważonej konsumpcji 

i zrównoważonego trybu życia 

 

Zalecamy, by organ europejski – w tym jego oddziały 
w krajach UE – otrzymał własne zasoby i poprowadził 
stosowną kampanię. 
Chcemy w ten sposób doprowadzić do tego, by wszyscy 

mieszkańcy UE zyskali wspólną tożsamość i świadomość potrzeby 
zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego trybu życia 
i stosowali go w praktyce. Cele te są dla nas ważne, ponieważ 
chcemy wewnętrznie zmotywować ludzi do zrównoważonego trybu 
życia. 
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Panel  tematyczny 4: „Sprawiedliwość społeczna” 

Na tym panelu tematycznym obywatele wyrazili poczucie 
rosnącej nierówności społeczno-gospodarczej w Europie. 
W dyskusjach stwierdzono konieczność działań nie tylko 
w kwestii wynagrodzeń, świadczeń socjalnych lub ubóstwa 
wśród osób starszych, ale również w odniesieniu do systemu 

opieki zdrowotnej, braku przystępnych cenowo mieszkań, polityki 
edukacyjnej, równości płci i problemu jednolitych warunków życia 
w Europie. 
 
Obie podgrupy określiły sprawiedliwe wynagrodzenie jako główną kwestię 
w obszarze sprawiedliwości społecznej. Obywatele zaapelowali o lepsze 
wynagrodzenie za ciężką pracę fizyczną i zawody o krytycznym 
znaczeniu, a także – podobnie jak w przypadku panelu tematycznego 
„Silniejsza gospodarka” – o ogólnounijną płacę minimalną zgodnie 
z jednolitymi standardami. Ponadto priorytetowo potraktowano walkę 
z bezrobociem młodzieży i ubóstwem wśród osób starszych. 
 
Uczestnicy intensywnie dyskutowali na temat polityki edukacyjnej. Obie 
podgrupy stwierdziły, że możliwości kształcenia nie powinny zależeć od 
sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny oraz że należy usuwać 
przeszkody w dostępie, np. w kwestii finansowania studiów. Programy 
wymiany dla uczniów i studentów zostały również określone jako ważny 
element ogólnoeuropejskiej polityki edukacyjnej. 
 
  

15%

85%

Klimat i środowisko – 1. Propozycja:
Gwarantowany cykl życia produktów

Ja Nein

28%
72%

Klimat i środowisko – 2. Propozycja:
Kampania UE na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i zrównoważonego trybu 

życia

Ja Nein

Głosowanie na końcowym posiedzeniu plenarnym Głosowanie na końcowym posiedzeniu 
plenarnym 
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Kolejnym ważnym punktem dyskusji było osiągnięcie sprawiedliwej opieki 
zdrowotnej. W odniesieniu do Niemiec niektórzy obywatele wezwali do 
zniesienia prywatnych kas chorych, które ich zdaniem przyczyniają się do 
rozwarstwienia klasowego opieki medycznej. 
 
Uczestnicy pragnęli również poprawy sytuacji w zakresie 
równouprawnienia płci. Zajęto się w szczególności wysokimi kosztami 
opieki przedszkolnej, problemami w zakresie godzenia życia zawodowego 
z życiem rodzinnym oraz nierównym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet. 
Obywatele wezwali również do okazania większego uznania dla zawodów 
socjalnych i pracy polegającej na opiece nad dziećmi lub osobami 
starszymi. 
 
Ponadto obywatele wezwali do poprawy integracji, większego uznania dla 
wolontariatu oraz do walki z bezdomnością. 

 

W rezultacie uczestnicy zaproponowali, z jednej strony, wprowadzenie 
wynagrodzenia podstawowego zależnego od  zawodu i, z drugiej strony, 
wdrożenie programu wymiany o niskim progu wymogów dla wszystkich 
uczniów w UE. 

 

Pierwsza propozycja 
Zwiększenie możliwości wymiany dla uczniów w Europie 

 

Zalecamy, by Unia Europejska przyjęła – poza istniejącym 
programem Erasmus – rozporządzenie w sprawie 
programu wymiany dla uczniów w wieku od 14 do 25 lat, 
niezależnie od pochodzenia, płci i poziomu wykształcenia. 
Wymiany te muszą być systematycznie ustanawiane 

i promowane przez lokalne szkoły. Wszyscy powinni mieć możliwość 
skorzystania z wymiany w dowolnym momencie nauki. W tym celu 
Komisja Europejska powinna przedstawić wniosek Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Europejskiej. 
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Chcemy zadbać o to, aby niezależnie od osiągnięć w nauce 
i finansowania przez rodziców uczniowie mieli możliwości wymiany 
w całej Europie. Celem jest stworzenie kultury wymiany w Europie od 
wieku szkolnego. Przede wszystkim ważne jest, by programy 
wymiany były łatwo dostępne i wolne od biurokracji. Chcemy za 
pomocą programu wymiany ustanowić wewnątrzeuropejskie więzi 
i usunąć bariery językowe. Powinno się to odbywać w duchu 
sprawiedliwości edukacyjnej i uczestnictwa w edukacji, tak by 
wzmacniać kompetencje międzykulturowe i komunikacyjne. 
Cele te są dla nas ważne, ponieważ w ten sposób promuje się 
spójność europejską, zwiększa szacunek i współpracę 
i upowszechnia wartości europejskie od młodego wieku, tak by 
różnorodność Europy była rozumiana i postrzegana jako szansa. 

 

Druga propozycja 
Wprowadzenie podstawowego wynagrodzenia zależnego od zawodu 

 

Zalecamy, by unijny komisarz do spraw zatrudnienia 
i praw socjalnych przedłożył Parlamentowi Europejskiemu 
wniosek dotyczący wprowadzenia podstawowego 
wynagrodzenia zależnego od zawodu we wszystkich 
państwach członkowskich. Wynagrodzenie to powinno się 

składać z płacy minimalnej wystarczającej na utrzymanie i z dodatku 
odpowiadającego zawodowi. 
Naszym celem jest zapewnienie porównywalności wydajności pracy 
i wynagrodzeń w UE w celu wzmocnienia sprawiedliwości 
społecznej. Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ chcemy, by na 
rynku pracy znalazła odzwierciedlenie podstawowa idea UE: 
Porównywalne warunki życia i pracy, niezależnie od miejsca 
zamieszkania i zawodu. 

 

  

18%
82%

Sprawiedliwość społeczna – 1. 
Propozycja:

Programy wymiany dla uczennic i 
uczniów w Europie

Ja Nein

27%
73%

Sprawiedliwość społeczna – 2. 
Propozycja:

Wprowadzenie podstawowego 
wynagrodzenia zależnego od zawodu

Ja Nein

Głosowanie na końcowym posiedzeniu 
plenarnym 

Głosowanie na końcowym posiedzeniu 
plenarnym 
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Panel tematyczny 5: „Praworządność i wartości” 

Na piątym i ostatnim panelu tematycznym omówiono 
podstawowe wartości Unii Europejskiej, a także kwestie 
demokracji i praworządności. Obywatele opisywali swoje wizje 
UE, która szanuje i chroni prawa podstawowe i prawa 
człowieka, zwalcza dyskryminację, szanuje różnorodność, 

zapewnia równość szans w szczególności w odniesieniu do słabszych 
grup, takich jak dzieci i osoby o niskich dochodach, oraz karze za 
naruszenia zasad praworządności. 
 
Sytuacja w zakresie demokracji i praworządności w Polsce i na Węgrzech 
była głównym punktem dyskusji w obu podgrupach. Obywatele zgodzili 
się, że wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać zasad 
demokratycznych oraz podstawowych praw obywatelskich i wolności. 
Łamanie zasad praworządności powinno być szybko i skutecznie karane 
oraz należy aktywnie poruszać ten temat również poza granicami Europy. 
W tym kontekście zaapelowano również o zniesienie zasady 
jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej oraz, ogólnie rzecz biorąc, 
o większą przejrzystość procesów politycznych w instytucjach UE. 
Jednocześnie uczestnicy zauważyli, że konflikty między państwami 
członkowskimi UE mogą również wynikać z różnych tradycji i kultur. 
Wezwali do większego wzajemnego zrozumienia, poszanowania 
istniejącej różnorodności i solidarności między państwami. 
W szczególności należy lepiej integrować różne grupy i kultury 
i zapewniać im możliwość wymiany w celu promowania integracji 
i wzajemnego mieszania się. 
 
Obywatele chcieliby, aby ograniczyć istniejącą dyskryminację i stworzyć 
równe szanse dla grup w niekorzystnej sytuacji, np. środowisk o niskich 
dochodach. W tym celu dobra edukacja została uznana za kluczowy 
element składowy, w szczególności w celu przekazywania wszystkim 
obywatelom UE już od najmłodszych lat dogłębnej wiedzy i silnej 
świadomości na temat demokracji i praworządności. 
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Wreszcie obie podgrupy intensywnie omawiały, jakie wartości 
i przekonania są i powinny znajdować się w centrum Unii Europejskiej. Na 
przykład niektórzy uczestnicy zauważyli, że UE przyjęła dużą liczbę 
nowych państw członkowskich od lat 90. XX wieku, ale nie kwestionowała, 
nie omawiała ani nie oceniała swoich podstawowych wartości. Dlatego też 
wezwano do przeprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich 
UE debaty publicznej na temat podstawowych wartości, a to, w miarę 
możliwości, z szerokim udziałem obywateli. 
 
Podczas konferencji końcowej uczestnicy opracowali propozycje działań 
mających na celu konkretną komunikację i informowanie na temat 
podstawowych wartości oraz zasad dotyczących demokracji 
i praworządności w UE. Dyskutowali o tym, czy można stworzyć 
emocjonalne powiązanie z UE, zwłaszcza wśród młodych ludzi, na 
przykład w formie ogólnoeuropejskiego konkursu piosenki związanego 
z wartościami UE lub  w formie odezwy skierowanej do określonych 
odbiorców . Konkretne propozycje obejmują na przykład pakiet 
aktywizujący dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia w UE 
(zawierający informacje na temat wartości UE, ale także produktów 
umożliwiających identyfikację z Europą, np. unijnych pulowerów). 
Komunikacja była również centralnym elementem propozycji utworzenia 
europejskiego kanału telewizyjnego. 

 

Pierwsza propozycja 
Żyć europejskimi wartościami i emocjonalnie komunikować je  

  

Zalecamy, by nadać europejskim wartościom 
konkretniejszą formę i komunikować je w sposób bardziej 
emocjonalny. Osiągniemy to na przykład dzięki pakietowi 
aktywizującemu, mediom, elementom interaktywnym 
i większemu zaangażowaniu obywateli. 

Naszym celem jest, by każda osoba mieszkająca w UE wiedziała 
o wspólnych wartościach i identyfikowała się z nimi. 
Cel ten jest dla nas ważny, ponieważ stanowi podstawę naszego 
współistnienia we wspólnocie wartości. Świadomość tych wartości 
jest zdecydowanie za mała, gdyż brakuje odniesień osobistych, które 
powinniśmy stworzyć. 
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Druga propozycja 
„EU Life” 

 

Zalecamy, by UE założyła własną telewizję edukacyjno-
informacyjną. Chcemy w ten sposób uwrażliwić 
wszystkich obywateli UE na wspólne wartości oraz 
zapewnić wszystkim łatwy i wolny od barier dostęp. Cele 
te są dla nas ważne, ponieważ chcemy mieć wgląd 

w opinie wszystkich krajów UE, chcemy wzmocnić to, co nas łączy, 
promować zbliżenie, aby osiągnąć większą solidarność i szkolić ludzi 
w zakresie praworządności, tak aby chronić demokrację. 

 

Proces uczestnictwa 

Ogólny przebieg krajowego panelu obywatelskiego w sprawie przyszłości 
Europy można podzielić na trzy etapy: 
 

• Przygotowanie procesu i losowy wybór uczestników 

• Przebieg i realizacja obrad 

• Wkład w ogólny proces Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
zwłaszcza podczas sesji plenarnych. 

 
Graficzny przegląd całego procesu znajduje się w załączniku. 
  

24%
76%

Praworządność i wartości – 2. 
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Przygotowanie i wybór uczestników 

W europejskich panelach obywatelskich do rekrutacji obywateli 
zastosowano metodę tzw. losowania stratyfikacyjnego. Zastosowano ją 
również w procesie selekcji do niemieckiego krajowego panelu 
obywatelskiego w sprawie przyszłości Europy. 
 
Oficjalne zalecenie wspólnego sekretariatu Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy dotyczące krajowych paneli obywatelskich stanowi: 
„Uczestnicy powinni stanowić społeczeństwo w miniaturze. Osiąga się to 
w drodze losowego doboru próby, uwzględniającego różne pochodzenie 
geograficzne, płeć, wiek, status ekonomiczno-społeczny lub poziom 
wykształcenia w danym kraju/regionie”. Zostało to również zastosowane 
i w dużej mierze osiągnięte w przypadku krajowego panelu 
obywatelskiego w Niemczech. Losowanie opierało się na zasadzie, że 
teoretycznie mógł być wybrany każdy obywatel od 18. roku życia  na 
terenie Niemiec. Celem było jak najdokładniejsze odzwierciedlenie 
różnorodności środowisk życia i struktury społeczeństwa niemieckiego. 
Wyżej określone kryteria opierały się na danych zawartych w spisie 
ludności Republiki Federalnej Niemiec. 
Na wstępie do gospodarstw domowych w całych Niemczech wysłano 
prawie 12 000 listów pod przypadkowo wybrane adresy. Spośród prawie 
600 zainteresowanych osób, które zarejestrowały się w internecie, 
wybrano 107 obywateli na podstawie kryteriów demograficznych, 
geograficznych i społeczno-ekonomicznych. Ostatecznie około 
100  obywateli wzięło udział w krajowym panelu obywatelskim, który 
stanowił „Niemcy w miniaturze”. Odwołania uczestnictwa, które wystąpiły 
w niewielkiej liczbie w ostatniej chwili, udało się zrekompensować dzięki 
liście oczekujących. 
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 Kryteria doboru próby w celu wyboru uczestników dialogu na temat przyszłości Europy 

 

 

Wielkość panelu 
obywatelskiego:  

Wielkość puli 
rejestracyjnej: 

 Wielkość puli 
kontaktowej:  

100 obywateli  
+ 10% na liście 
oczekujących (  107 
wybranych osób)  

596 zarejestrowanych 
osób 
(wielkość puli wpływa 
na poziom 
reprezentatywności)  

 Prawie 12 000 
listów 
(odsetek 
uzyskanych reakcji 
ok. 5%)  

 

Firma ifok GmbH jest częścią międzynarodowego konsorcjum, które 
opracowało metodycznie cztery europejskie panele obywatelskie 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy i dostarczyło wskazówek dla 
konferencji krajowych. Obecnie ifok jest odpowiedzialna również za 
realizację. 

Przebieg i realizacja obrad 

Szczególną cechą procesu obrad jest to, że nie zbiera on indywidualnych 
opinii obywateli jak w przypadku ankiety. Zajmując się danym tematem, 
uczestnicy wypracowują nowe, akceptowalne dla większości stanowiska 
również poprzez dostęp do faktów i intensywną dyskusję. W ten sposób 
możliwe było osiągnięcie celu niemieckiego krajowego panelu 
obywatelskiego w sprawie przyszłości Europy polegającego na 
sformułowaniu – na podstawie wspólnych stanowisk – zaleceń 
dotyczących działań, żądań i życzeń skierowanych do europejskich 
i krajowych decydentów. Zostało to zapewnione przez organizację 
i przebieg panelu: 
 
Krajowy panel obywatelski w sprawie przyszłości Europy był realizowany 
w dwóch etapach. Najpierw w dniach 5 i 8 stycznia 2022 r. odbyły się 
cyfrowe warsztaty inauguracyjne po trzy godziny dla każdego z pięciu 
paneli tematycznych, podczas których uczestnicy otrzymali uwagi od 
ekspertów, zadawali pytania oraz w podgrupach opracowywali wizje 
tematyczne i nadawali priorytet poszczególnym tematom. 
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Na podstawie wyników tych warsztatów obywatele najpierw zidentyfikowali 
w podgrupach wyzwania na trwającej prawie dwa dni konferencji końcowej 
w dniach 15 i 16 stycznia 2022 r., przy ponownym udziale ekspertów, 
a następnie opracowali, porównali i uszeregowali priorytetowo rozwiązania 
z myślą o sformułowaniu konkretnych propozycji działań w każdym 
obszarze tematycznym. Zostały one przedstawione na posiedzeniu 
plenarnym przez jedną osobę. Następnie głosowali wszyscy uczestnicy. 
Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock otrzymała 
wszystkie dziesięć propozycji działań. Propozycje działań zostały 
skomentowane przez nią oraz przez – zebranych na posiedzeniu 
plenarnym Konferencji w sprawie przyszłości Europy – przedstawicieli 
rządu federalnego, Bundestagu i krajów związkowych, przedstawicielkę 
niemieckich dialogów obywatelskich, a także innych przedstawicieli 
wysokiego szczebla rządu federalnego. 
W trakcie dialogu obywatele omawiali różne tematy w różnorakich 
konstelacjach. Uwagi ogólne oraz końcowe obrady i głosowania odbyły się 
na posiedzeniu plenarnym z udziałem wszystkich uczestników. Na 
każdym z pięciu paneli tematycznych około 20 obywateli szczegółowo 
zajmowało się jednym obszarem polityki. Na tym szczeblu zgłaszano 
uwagi na dane tematy i prowadzono wymiany opinii. Wszystkie panele 
tematyczne podzielono ponownie na dwie, liczące około 10 uczestników 
podgrupy, w których główna część dyskusji odbywała się w mniejszym 
gronie. Dla poszczególnych sektorów danego obszaru tematycznego 
opracowano konkretne cele i zalecenia dotyczące działań, które następnie 
omówiono i uzgodniono na wyższych szczeblach. To podejście oparte na 
podziale pracy umożliwiło pogłębienie dyskusji i zwiększenie pola do 
działania dla wszystkich uczestników. Zagwarantowało jednak również 
demokratyczną legitymację dla wyników ze strony grupy uczestniczących 
obywateli. 
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Struktura i szczeble dialogu (w nawiasach: liczba osób) 

Prezentacja organizacji debaty na konferencji końcowej w sobotę 15 
stycznia 2022 r.: 

 

 
 

Prezentacja organizacji debaty na konferencji końcowej w niedzielę 16 
stycznia 2022 r.: 
  

Sesja plenarna 
(100)

Panel tematyczny 
1: Rola UE w 
świecie (20)

Podgrupa 1.1 (10)

Podgrupa 1.2 (10)

Panel tematyczny 
2: Silniejsza 

gospodarka (20)

Podgrupa 2.1 (10)

Podgrupa 2.2 (10)

Panel tematyczny 
3: Klimat 

i środowisko (20)

Podgrupa 3.1 (10)

Podgrupa 3.2 (10)

Panel tematyczny 
4: Sprawiedliwość 

społeczna (20)

Podgrupa 4.1 (10)

Podgrupa 4.2 (10)

Panel tematyczny 
5: Praworządność i 

wartości (20)

Podgrupa 5.1 (10)

Podgrupa 5.2 (10)

               
                  
                  
                  

      

                   
              

 ors ellung der 
 rge nisse des  ages
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W celu zapewnienia merytorycznego wsparcia obywatele otrzymali 
z wyprzedzeniem pięć arkuszy informacyjnych zawierających zwięzłe 
i faktograficzne informacje dotyczące poszczególnych tematów. Na 
panelach inauguracyjnych w dniach 5 i 8 stycznia oraz na konferencji 
końcowej w dniu 15 stycznia wybrani eksperci naukowo-badawczy 
przedstawili uwagi na każdy temat i byli do dyspozycji w razie dalszych 
pytań. Ponadto tzw. „weryfikatorzy faktów” z odpowiednich ministerstw 
federalnych towarzyszyli pracom podgrup na etapie obrad i można było 
się z nimi konsultować w kwestiach merytorycznych. Pozwoliło to 
zapewnić obywatelom fachowe wsparcie z uwagi na złożoność obszarów 
tematycznych oraz umożliwić rzeczową i przemyślaną dyskusję. 

 

Przedstawione uczestnikom wytyczne Federalnego Ministerstwa 
Środowiska dotyczące dobrego uczestnictwa obywateli i etykiety w sieci 
posłużyły za podstawę procesu moderowania i opartych na wzajemnym 
szacunku interakcji w dyskusjach wirtualnych. 

 

  

                    
               

                   
         

               
          
          

 ors ellung  
  s   ung und 

  erga e der 
 orschl ge

                
           

                      
              

                 
           

                 
           

                 
           

               

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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W przypadku wydarzeń wirtualnych szczególnie ważne jest 
zminimalizowanie barier dostępu dla wszystkich uczestników. W związku 
z tym zapewniono uczestnikom wystarczające wyposażenie techniczne 
(laptopy, zestawy słuchawkowe, kamery internetowe). Obywatele zostali 
również przeszkoleni podczas spotkań przygotowawczych w zakresie 
korzystania z narzędzi internetowych. Liczba tych narzędzi została 
ograniczona do minimum. Dzięki temu uczestnicy mogli skupić się 
w całości na treści i dyskusjach na kolejnych posiedzeniach. Zoom był 
wykorzystywany jako platforma wideo oferująca prosty i intuicyjny interfejs 
użytkownika ze wszystkimi funkcjami do dyskusji grupowej. Jako 
narzędzie techniczne wspierające obrady Mural był wykorzystywany 
w trakcie dyskusji w podgrupach jako wirtualna ściana. Pozwoliło to 
moderatorom grupowym ustrukturyzować dyskusje, zgromadzić 
i uszeregować priorytetowo tematy oraz ustalać wyniki prac. 
Ponadto zapewniono stały dostęp współpracowników do kontaktu przez 
telefon lub czat  oraz do „pierwszej pomocy” w przypadku problemów 
i pytań o charakterze technicznym. Jasne zasady dyskusji w przestrzeni 
wirtualnej, dobre moderowanie, a także monitorowanie czatów i kontrola 
aspektów technicznych zapewniły sprawny przebieg prac. 

Powiązanie z europejskim procesem 

Wynik krajowego panelu obywatelskiego to dziesięć propozycji działań 
przedstawionych przez obywateli podczas spotkań. Zalecenia te stanowią 
postulaty i życzenia dotyczące przyszłości Unii Europejskiej skierowane 
do decydentów politycznych na różnych szczeblach. Są one włączane do 
ogólnego procesu konferencji za pośrednictwem różnych kanałów 
i przekazywane decydentom. 
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• Platforma cyfrowa: Wielojęzyczna platforma cyfrowa stanowi 
w przestrzeni wirtualnej pojedynczy punkt kontaktowy Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy. Daje ona obywatelom możliwość 
dzielenia się swoimi pomysłami z obywatelami z innych państw, 
zapoznawania się ze wszystkimi wydarzeniami konferencyjnymi i bycia 
na bieżąco z postępami konferencji. Na platformie można znaleźć 
w podziale tematycznym wszystkie materiały zgłoszone do konferencji 
wraz z wypowiedziami poszczególnych osób, a także materiały 
z krajowych wydarzeń oraz krajowych i europejskich paneli 
obywatelskich i sesji plenarnych konferencji. Treści platformy są 
regularnie analizowane i publikowane w sprawozdaniach, które służą 
także do przygotowywania paneli obywatelskich i posiedzenia 
plenarnego. 

 

• Również zalecenia krajowego panelu obywatelskiego w Niemczech są  
publikowane na platformie cyfrowej, tak że mogą być odczytywane 
i omawiane przez obywateli wszystkich państw członkowskich UE. 
W ten sposób stają się one częścią dyskusji i sprawozdań platformy. 

• Posiedzenie plenarne: Posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy gromadzi przedstawicieli instytucji UE, państw 
członkowskich i parlamentów narodowych wraz z obywatelami 
i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Zalecenia 
wyrażone w kontekście krajowych i europejskich paneli obywatelskich 
są grupowane tematycznie i formułowane w sposób otwarty. 
Przygotowywane jest przy tym posiedzenie plenarne dziewięciu grup 
roboczych reprezentujących tematy Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy. 

• W ramach prezentacji wyników różnych krajowych paneli 
obywatelskich Stephanie Hartung – niemiecka przedstawicielka 
ds.  dialogów obywatelskich – przedstawiła na trzeciej sesji plenarnej 
w Strasburgu w dniach 21 i 22 stycznia 2022 r. niemieckie zalecenia 
dotyczące tematu „Wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo”, 
a także tematu „Zmiana klimatu i środowisko”. Sekretarz stanu 
ds.  Europy i klimatu, Anna Lührmann, odniosła się również do zaleceń 
krajowego panelu w swoich oświadczeniach na posiedzeniu plenarnym 
dotyczących tych dwóch tematów. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Załącznik 

- Końcowe zdjęcie uczestników 
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- Relacje uczestników 

 

Pytania 
o Jaka była moja motywacja do uczestnictwa w krajowym 

panelu obywatelskim? 
o Co zapadło mi szczególnie w pamięć? 
o Czego oczekuję po przyszłych partycypacyjnych projektach 

rządu federalnego? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Meklemburgia-Pomorze Przednie 

„Jak często mówisz przy stole w kuchni: no 
niechby mi dali działać!"? Teraz otrzymałam 
sposobność (w ograniczonym czasie i ze 
wskazówkami, kiedy i ile czasu mam na to 
poświęcić) ku temu, by zająć się tematem 
Europy. Jak dotąd moje rozumienie tego 
tworu było niewielkie i ucieszyłam się 
z możliwości dyskusji i lepszego poznania tej 
tematyki. 
 
W szczególności pamiętam, że z całych Niemiec natrafili na siebie (choć 
niestety tylko wirtualnie) przypadkowo wybrani ludzie, którzy byli gotowi 
twórczo kształtować Europę przyszłości. Nie miałam wrażenia, że 
wspomniana wcześniej etykieta sieci była naprawdę niezbędna dla 
uczestników – wszyscy byli gotowi słuchać innych i dzielić się własnymi 
pomysłami bez werbalnego atakowania. Chciałabym, aby taka okazja do 
rozmów między sobą, kreatywnego formułowania pomysłów, a także do 
słuchania osób odpowiedzialnych czy też ekspertów w tej dziedzinie, 
nadarzała się CZĘŚCIEJ i najchętniej oczywiście na żywo, czyli przy 
fizycznej obecności. 
 
Mała uwaga na marginesie: niestety właśnie te konkretne, drobne pomysły 
nie pojawiły się w krótkim streszczeniu na sesji plenarnej. Mam nadzieję, 
że zostały one gdzieś zapisane dla tych, którzy mają przesłać te 
streszczenia do Brukseli, aby można było zobaczyć, gdzie nasze 
niewielkie wykonalne kroki zostaną zaproponowane”. 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, Nadrenia 
Północna-Westfalia 

„Nigdy wcześniej nie słyszałem nic o panelach 
obywatelskich, ale uznałem ten pomysł za 
dobry. Jeżeli chodzi o kwestię mojego 
uczestnictwa, grono moich znajomych było 
dość sceptyczne, ale ja byłem bardzo ciekawy 
i chciałem się dowiedzieć, co się tam wydarzy. 
Także wizyta w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych byłaby wyjątkowym 

doświadczeniem. 
 
Skład mojej podgrupy zajmującej się kwestią sprawiedliwości społecznej 
był bardzo mocny i opracowaliśmy zalecenie dotyczące programu 
Erasmus dla uczniów. Grupa miała swoją wspaniałą dynamikę i była dla 
mnie niezwykle wzbogacająca. W szczególności konferencja końcowa, 
która odbyła się w dniach 15 i 16 stycznia, zrobiła na mnie wrażenie 
i pozostanie na długo w mojej pamięci. Wyniki we wszystkich grupach były 
imponujące i mogłem się z nimi wszystkimi zgodzić. Mam dużą nadzieję, 
że polityka zajmie się tymi tematami, ponieważ najróżniejsi ludzie 
pracowali nad tym zagadnieniem i uzyskali świetne wyniki. Mam również 
nadzieję, że ludzie zmienią swoje podejście do polityki – u mnie to już 
nastąpiło. Całe wydarzenie będę wspominał jako bardzo ważne. 
Chciałbym również wyrazić wielką wdzięczność moderatorom. Odegrali 
oni zasadniczą rolę w uzyskaniu wyniku i dbali o cywilizowany poziom 
interakcji między uczestnikami. 
Przyszłość UE jest sama w sobie świetnym tematem; dni te wzbogaciły 
mnie. W związku z tym nie widzę potrzeby żadnych zmian, tylko więcej 
tego samego. Na początku miałem bardzo duże trudności z moim 
wylosowanym tematem, ale udało mi się szybko w niego wejść. Pożądane 
byłoby zorganizowanie drugiego wydarzenia, aby zgłębić tematy 
i zaangażować się w prawdziwą dyskusję. Trochę trudno jest teraz 
zostawić tę sprawę. Byłoby miło, gdyby nas informowano, co będzie 
dalej.” 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Badenia-
Wirtembergia : „Chciałem uczestniczyć 
w panelu, ponieważ chcę zostać 
wysłuchanym i wyrazić swoją opinię. 
Przyszłość Europy nie jest mi obojętna. 
Swoimi pomysłami chciałem sprawić, aby 
polityka dostrzegła inną perspektywę 
oraz to, co jest ważne dla obywateli 
takich jak ja. 

 

W szczególności zapamiętałem dyskusje na temat możliwych rozwiązań. 
Sądzę, że dobrze jest wysłuchać opinii innych osób, zwłaszcza jeśli 
potrafią one te poglądy dobrze uzasadnić. 
Chciałbym więcej takich projektów przy udziale obywateli. Nie uważam 
jednak przedstawiania z góry propozycji tematów za sensowne. Lepiej 
byłoby, gdyby uczestnicy sami określali tematy. Następnie uczestnicy 
mogliby podzielić się na grupy według obszarów tematycznych 
w zależności od własnych preferencji. Pokazałoby to, który temat 
najbardziej interesuje obywateli i gdzie rząd ma potencjał do poprawy”. 
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- Schemat przebiegu panelu obywatelskiego w sprawie 

przyszłości Europy 

 
 


