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1. Wytyczne w sprawie organizacji panelu 
 

Proces organizacji panelu został opracowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wytycznych dla 

krajowych paneli obywatelskich w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

W  szczególności: 

• Cel:  

Wszystkie osoby zaproszone do udziału w panelu wypełniały kwestionariusz uczestnika 

wskazujący założenia i cele projektu oraz zawierający odniesienia do Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy, jej tematów i metod udziału. 

• Przejrzystość: 

Wszystkie materiały przedstawiające inicjatywę zostały różnymi sposobami (m.in. e-mailem) 

udostępnione wszystkim uczestnikom i zawsze odsyłały do oficjalnego portalu konferencji. 

• Inkluzywność: 

Zaproszenie do udziału zostało wystosowane w różny sposób np. e-mailem do członków 

społeczności SWG i poprzez udostępnienie linków do formularza zgłoszeniowego na 

Twitterze i LinkedIn. W efekcie odnotowano 400 odsłon formularza i 245 zgłoszeń. Wybór 

uczestników (losowy) nastąpił w taki sposób, by zapewnić obecność osób różnej płci, 

w  różnym wieku, z różnych grup społecznych i różnych miejsc zamieszkania oraz o różnym 

zatrudnieniu. 

• Reprezentatywność: 

Choć wielkość próby nie jest reprezentatywna w sensie statystycznym, mechanizm jej 

tworzenia został opracowany w taki sposób, by uzyskać maksymalną niejednorodność 

uczestników, a tym samym odtworzyć w miniaturze grupę docelową. 

• Informacja: 

Wszyscy uczestnicy otrzymali obszerny zestaw informacji na temat konferencji i tematów 

panelu. Podczas sesji wprowadzającej jeszcze raz przywołano założenia i warunki projektu, 

zgodnie z zasadami neutralności i kompletności. Wszyscy uczestnicy mogli zwrócić się do 

kierowników projektu z ramienia SWG o dodatkowe informacje i szczegóły na temat 

wydarzenia dzięki bezpośrednim numerom telefonów. 

• Grupy dyskusyjne: 

Kluczowym założeniem całego procesu było sformułowanie konkretnych zaleceń dla Unii 

Europejskiej cieszących się szerokim poparciem uczestników. Podejście robocze i sposób 

prowadzenia grup zaowocowały procesem skoncentrowanym na gromadzeniu wskazówek 

uczestników, ich dokładnym opracowywaniu i syntezie oraz ich weryfikacji i walidacji przez 

grupy podczas kolejnej sesji roboczej. 

• Czas: 

Podczas sesji roboczych panowała swobodna atmosfera, dzięki czemu uczestnicy mieli dość 

dużo czasu na zapoznanie się z tematyką obrad, wyrażenie swoich opinii i wysłuchanie opinii 

innych. Z tego samego powodu postanowiono podzielić dwie główne grupy na dwie 

podgrupy. Prace zostały także rozłożone na dwa dni, tak by zgłoszone refleksje zdążyły się 

ugruntować. 
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• Dalsze działania:  

W ostatnim dniu prac wszystkie grupy zajęły się weryfikacją i walidacją pierwszego projektu 

zaleceń sporządzonego na pierwszym etapie prac. Po przedstawieniu sprawozdania 

z  wynikami prac Wydziałowi Polityk Europejskich Prezydium Rady Ministrów i otrzymaniu 

stosownego upoważnienia udostępniono wszystkim uczestnikom panelu ostateczną wersję 

zaleceń. We wszystkich przypadkach uczestnicy zostali poproszeni o dalsze śledzenie prac 

konferencji za pośrednictwem jej portalu i publikowanych tam aktualizacji. 

• Integralność: 

Cały proces prac był prowadzony w sposób w pełni niezależny przez SWG, zgodnie 

z  otrzymanym zadaniem. Wydział Polityk Europejskich Prezydium Rady Ministrów był stale 

informowany o poszczególnych etapach inicjatywy i osiąganych wynikach. 

• Prywatność: 

W pełni zagwarantowano prywatność uczestników. Aby móc wziąć udział w panelu, wszyscy 

kandydaci musieli podpisać wymaganą prawem świadomą zgodę. 

• Ocena: 

Pod koniec procesu wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz, w którym mogli ocenić 

swoje doświadczenia. Jego wyniki podsumowano w niniejszym sprawozdaniu. 

 

2. Wybór uczestników i procedura udziału 
 

Wybór 

Celem etapu informacyjnego poprzedzającego wydarzenie było zrekrutowanie co najmniej 

50  obywateli Włoch zainteresowanych wzięciem udziału w inicjatywie. 

Z myślą o tym stworzono krótki formularz zgłoszeniowy. Wszyscy zainteresowani udziałem 

w  inicjatywie mieli wypełnić go online na platformie SWG, podając minimalne dane niezbędne do 

uwzględnienia ich w grupach, z których losowo wybierano uczestników. Niezbędnymi warunkami 

uczestnictwa były: posiadanie łącza internetowego oraz urządzenia wyposażonego w mikrofon 

i  kamerę wideo i podpisanie karty konferencji. 

Formularz zgłoszeniowy został rozesłany poprzez sieci społecznościowe z kont SWG. W tym celu 

utworzono 6 postów na Twitterze i 1 post na LinkedIn. Rezultaty były następujące: 

 
Sieć 

społecznościowa 

Daty Liczba odsłon Użycie linku 

Twittter 6 postów 
między 8 a 10 marca 

889 31 

 

LinkedIn 

1 post 

8 marca 
410 2 5 
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Równocześnie o zgłoszenia poproszeni zostali członkowie społeczności SWG, zgodnie ze strategią 

zaproszeń, która zakładała maksymalną reprezentację ludności Włoch, jednak nie tylko pod 

względem cech społeczno-anagraficznych, lecz także pod względem pomysłów, orientacji 

kulturowej i wartości. 

Zgłoszenia można było nadsyłać między 8 marca o godz. 8:00 a 10 marca 2022 r. o godz. 16:00. 

Efektem było 420 odsłon formularza zgłoszeniowego i 225 wypełnionych formularzy. 

Kryteria wyboru spełniało ogółem 140 osób, spośród których wybrano 70, zgodnie z kryterium 

mającym zapewnić zrównoważoną reprezentację płci, pochodzenia geograficznego, wieku 

i  kwalifikacji edukacyjnych. 

Podczas procedury wyboru kandydatów szczególną uwagę zwracano na to, by działać zgodnie 

z  zasadą równego prawdopodobieństwa wyboru kandydatów: procedury opierały się na kryterium 

losowości warunkowej. 

Losowość wyboru była głównym elementem projektu mającym zapewnić sprawiedliwą możliwość 

udziału. Jednak zgodnie z duchem inicjatywy istotne wydawało się, by przyjąć strategię, która 

zapewni nie tylko jak największą liczbę potencjalnych uczestników, lecz także maksymalną 

różnorodność wybranych osób, a tym samym maksymalną inkluzywność. 

 

Podsumowując, charakterystyka osób spełniających kryteria wyboru była następująca:

 

 

Po wylosowaniu 70 kandydatów zadzwoniono do nich rano w dniu wydarzenia z prośbą 

o  potwierdzenie udziału. Telefony wykonało należące do SWG centrum kontaktowe zajmujące się 

wspomaganym komputerowo wywiadem telefonicznym. Pod koniec tego etapu zarejestrowanych 

było 59 osób, które potwierdziły swój udział. Spośród nich w panelu wzięło aktywny udział 55 

osób. 
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Społeczna i wiekowa charakterystyka panelu była następująca: 

 

Oto skrótowe wyniki procesu rekrutacji: 
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Materiały informacyjne 

Aby zmotywować uczestników i od samego początku ich zaktywizować, udostępniono im 

następujące materiały: 

• prezentację Konferencji w sprawie przyszłości Europy i paneli krajowych 
• Kartę Konferencji w sprawie przyszłości Europy 
• tematy mające być przedmiotem dyskusji podczas paneli 
• informacje techniczno-organizacyjne umożliwiające udział. 

 

3. Organizacja panelu 
 

Aby w jak największym stopniu umożliwić udział w panelu osobom mającym zobowiązania 

zawodowe, zaplanowano go na dwie następujące po sobie połówki dnia, w tym dzień wolny od 

pracy, według następującego harmonogramu: 

• piątek 11 marca od godz. 16:00 do 20:00 

• sobota 12 marca od godz. 10:00 do 12:00. 

Z jednej strony decyzja ta miała ułatwić udział w inicjatywie osobom pracującym, z drugiej zaś – 

rozłożyć to zobowiązanie na dwa dni, tak by skłonić do większej uwagi i zaangażowania oraz do 

intensywniejszej debaty nad zaprezentowanymi kwestiami i propozycjami. 

Uczestnicy panelu brali udział w sesjach roboczych za pośrednictwem platformy GoToMeeting i byli 

podzieleni na 4 grupy (dwie na każdy temat) prowadzone przez moderatora z SWG. Obecna była 

także osoba sporządzająca protokół wystąpień. Moderatorzy wskazali grupom dwa kierunki dyskusji 

(jeden na każdy temat), chcąc jak najbardziej zaangażować wszystkich uczestników i zapewnić 

podejście oparte na maksymalnej inkluzywności i neutralności. 

 

 

 

4. Plan prac 
 

Sesja pierwsza (piątek 11 marca 2022 r.) 

• 15:00 – Początek transmisji i nawiązanie przez uczestników łączności z platformą oraz 
możliwość sprawdzenia dźwięku i obrazu 

• 16:00 – Wypowiedź wstępna moderatora: uzasadnienie inicjatywy i struktura prac 
• 16:15 – Podział uczestników na grupy w zależności od preferencji wskazanych na etapie 

zgłoszeń 
• 16:20 – Początek dyskusji w grupach 
• 20:00 – Koniec sesji. 
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Sesja druga (sobota 12 marca 2022 r.) 

• 10:00 – Wznowienie prac odczytaniem wyników z dnia pierwszego 
• 10:15 – Dalsza dyskusja, spostrzeżenia i komentarze uczestników 
• 12:00 – Koniec prac. 

5.  
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Zebrane zalecenia 
 

Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, 

zatrudnienie 
 

1. Odchodzenie od XX-wiecznego modelu produkcji 
 

W opinii uczestników panelu ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia COVID-19 i konflikt między 

Rosją a Ukrainą) jasno wskazują na ograniczenia obecnego europejskiego modelu produkcji 

i  dowodzą, że potrzebna jest zmiana podejścia, uznanego przez wielu za XX-wieczne. 

Ewidentna zależność Europy od energii i żywności spoza Unii Europejskiej oraz uświadomienie 

sobie (podczas pandemii), że nie jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować wyrobów 

medycznych i szczepionek w ilościach potrzebnych do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem, 

pozwoliły dostrzec fundamentalną słabość naszego systemu gospodarczego związaną z brakiem 

samowystarczalności. 

Równocześnie panuje wyraźne przekonanie, że silniejsza gospodarka, zdolna do tworzenia miejsc 

pracy w ramach sprawiedliwości społecznej, musi dysponować silnymi zasobami technologicznymi. 

Aby tak się stało, należy wspierać system edukacji, który koncentrowałby się coraz bardziej na 

naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). 

Trzema podstawowymi kierunkami rozwoju europejskiej gospodarki w przyszłości wydają się 

innowacje technologiczne, zrównoważona energia, ale też turystyka i kultura. Nacisk kładziono 

przy tym na utrzymanie podstawowej produkcji, która pozwalałaby zapobiegać ryzyku nadmiernej 

zależności od państw spoza UE w podaży niezbędnych produktów i surowców. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Skuteczne przeciwdziałanie zmianie klimatu i podejmowanie kwestii 

alternatywnych źródeł energii. 

2. Inwestowanie w gospodarkę opartą na turystyce i kulturze, w tym w wielu 

małych ośrodkach w Europie. 

3. Nacisk na technologie i innowacje jako czynniki wzrostu. 

4. Ograniczenie zależności od innych krajów pod względem surowców, źródeł 

energii oraz rolnictwa. 

5. Zachęcanie młodych ludzi do studiowania przedmiotów ścisłych. 
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2. Ogólne i inkluzywne przepisy dotyczące produkcji 
 

Odejście od XX-wiecznej organizacji gospodarki wymaga także przeglądu przepisów i procedur 

regulujących działalność gospodarczą. Sformułowano cztery zalecenia w tym kierunku, mające 

wspólną logikę: z jednej strony uproszczenie przepisów, a z drugiej – utrzymanie dużej czujności 

wobec uchybień (zwłaszcza w odniesieniu do podrabiania towarów i nieuczciwej konkurencji). 

Szczególną uwagę zwraca się na to, by przepisy gospodarcze były przede wszystkim ogólne: do 

minimum ograniczały standaryzację procesów produkcyjnych (która zagraża specyfice produkcji 

lokalnej, mocno zakorzenionej kulturowo), ale też niszczenie zasobów rolnych z powodu 

konieczności utrzymania z góry określonej ilości produkcji. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

 

1. Ograniczenie biurokracji (pozwolenia, certyfikacja). 

2. Ograniczenie standaryzacji produktów i uznanie lokalnej i regionalnej 

specyfiki produkcyjnej (poszanowanie tradycji produkcyjnych). 

3. Odejście od logiki określonych kwot produkcji rolnej, skutkującej 

niszczeniem nadwyżek. 

4. Walka z podrabianiem towarów i nieuczciwą konkurencją. 

 

3. Mierzenie wzrostu zadowoleniem ludzi, a nie ilością produkcji 
 

Odchodzenie od XX-wiecznego modelu produkcji oznacza nie tylko zmianę metod produkcji, lecz 

także przyjęcie nowej kultury, w której wskaźniki wzrostu nie koncentrują się wyłącznie na ilości 

wyprodukowanych towarów, ale uwzględniają zdolność do zapewnienia obywatelom poczucia 

zadowolenia. W nowej gospodarce kluczową kwestią, od której powinna zależeć ocena skutków 

i  szacowanie nwestycji, nie mogą być dobra, ale ludzie. Oznacza to konieczność przejścia od 

systemu wskaźników opartych na ilości wyprodukowanych towarów (PKB) do systemu 

umożliwiającego pomiar wygenerowanego dobrostanu ludzi (ZKB – zadowolenie krajowe brutto). 

 

ZALECENIE W SKRÓCIE 

1. Rozwijanie gospodarki w większym stopniu skoncentrowanej na 
generowaniu zadowolenia (zadowolenie krajowe brutto) niż na dobrach 
(produkt krajowy brutto). 
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4. Większa integracja państw 
 

Dla wszystkich – nawet dla osób mniej usatysfakcjonowanych obecną strukturą i dotychczasowymi 

osiągnięciami Unii Europejskiej – jest jasne, że unia walutowa to nie wszystko i że Europa musi być 

w stanie działać z coraz większą siłą jako spójny podmiot polityczny, zdolny do jednomyślnego 

prowadzenia negocjacji na zewnątrz i do większej solidarności wewnątrz. Ściślejsza unia to jeden 

z  kluczowych aspektów, od których zależy wzrost politycznej, handlowej i wytwórczej siły Unii 

Europejskiej: jednorodność podstawowych przepisów oraz zintegrowany i spójny system 

opodatkowania przedsiębiorstw i obywateli, ze zharmonizowanymi wynagrodzeniami i usługami dla 

obywateli. Jedynie tym sposobem Europa będzie w stanie zmniejszyć różnice społeczne i promować 

jakość życia. 

Oznacza to, że nie należy rezygnować z osiągnięć ostatnich lat i trzeba zachować koncepcję 

dobrobytu, którą uczestnicy panelu uznali za najbardziej zaawansowaną na świecie i cechującą się 

największą troską o równość szans i sprawiedliwość społeczną. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Nieodstępowanie od praw socjalnych (zdrowie publiczne, edukacja 

publiczna, polityki rynku pracy). 

2. Utrwalenie dotychczasowych osiągnięć: wspólna waluta i wzajemnie 

powiązane systemy płatności i systemy telekomunikacji. 

 

Jednak dotychczasowe osiągnięcia wydają się dziś niewystarczające – przyszła Europa musi 

poczynić zdecydowany krok naprzód w integracji państw członkowskich, kierując się wewnętrzną 

wizją opartą nie na konkurencji, ale na współpracy, zapewniającą każdemu obywatelowi UE te same 

systemy gwarancji i szans we wszystkich państwach członkowskich Unii. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Przezwyciężanie interesów krajowych i tendencji do poszukiwania 
indywidualnych korzyści ze szkodą dla innych. 

2. Ustanowienie systemu przewidującego takie same przepisy, systemy 
podatkowe, prawa i obowiązki we wszystkich krajach. 

3. Koordynacja systemów podatkowych między państwami, zwłaszcza 
w  odniesieniu do przedsiębiorstw (bez stref wolnych od podatków czy stref 
niskich podatków). 

4. Spójne ceny produktów oraz gwarancja równej siły nabywczej 
w  poszczególnych państwach członkowskich. 

5. Zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach między poszczególnymi 
państwami i między ich regionami geograficznymi. 

6. Uznanie długu publicznego państw członkowskich za wspólną 
odpowiedzialność. 
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5. Polityki inkluzywności 
 

Europa sprawiedliwa i dająca zadowolenie obywatelom to Europa inkluzywna, zawsze 

przywiązująca dużą wagę do zwalczania nierówności. Zalecenia określają kierunek realizacji 

długoletnich celów (takich jak równość płci) i zwracają uwagę na nowe wymogi związane 

z  przemianami kulturowymi współczesnych społeczeństw (nierówności cyfrowe i prawo do życia 

w  zdrowym środowisku). 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Pełna równości płci, w tym poprzez wzmocnienie ojcowskiego urlopu 

rodzicielskiego i placówek opieki nad dziećmi. 

2. Zwalczanie nierówności cyfrowych. 

3. Zapewnienie wszystkim obywatelom Europy możliwości życia w zdrowym 

i  zrównoważonym środowisku. 

4. Zapewnienie możliwości mobilności społecznej, a tym samym pełnej 

szansy na samorealizację i samostanowienie. 

5. Promowanie zmian pokoleniowych na wszystkich szczeblach. 

6. Zarządzanie przyjmowaniem uchodźców i migrantów w sposób 

zrównoważony w poszczególnych państwach członkowskich. 

 

Kluczowa rola ponownie wydaje się przypadać szkołom i politykom edukacyjnym: nie tylko 

zapewniają one młodym ludziom umiejętności niezbędne do wchodzenia na rynek pracy, lecz także 

budują kulturę europejską. Po stworzeniu Europy instytucji niezbędne jest stworzenie Europy 

społeczeństw. W tym kontekście zwraca się uwagę na centralną rolę wspólnego języka, dzięki 

któremu możliwy byłby dialog między obywatelami różnych krajów i równy dostęp do usług. Pomysł 

esperanto upadł, a wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pojawiły się wątpliwości 

co do możliwości uznania za wspólny język języka angielskiego: kluczowego w stosunkach 

międzynarodowych oraz w systemie naukowym i gospodarczym. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Promowanie przyjęcia wspólnego języka. 
2. Inwestowanie w szkoły i w nauczanie historii Europy (bardziej niż 

poszczególnych krajów) oraz gospodarki politycznej i edukacji 
obywatelskiej. 

3. Dostęp do kultury, edukacji i wymian między studentami i obywatelami 
różnych państw członkowskich. 
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Polityki inkluzywności są nieodzowne dla zagwarantowania obywatelom dostępu do różnych 

możliwości. Uczestnicy panelu podkreślali w tym kontekście, że Włochy często nie są w stanie 

wykorzystać dostępnych w tym celu funduszy europejskich. Inkluzywność i dostępność oznaczają, 

że instytucje europejskie są bliżej swoich obywateli i że więcej jest informacji i świadomości na temat 

praw przysługujących obywatelom UE. W tym kontekście zwracano uwagę na znaczenie 

bezpośrednich relacji między instytucjami Unii a obywatelami, bez pośrednictwa państw 

członkowskich. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Promowanie wykorzystania funduszy europejskich na zmniejszanie 

nierówności. 

2. Dostępność i bliskość instytucji europejskich w stosunku do obywateli. 

3. Zachęcanie obywateli do bezpośredniego dostępu oraz jasne informowanie 

o przysługujących im prawach i możliwościach. 

 

6. Zatrudnienie 
 

Kwestia zatrudnienia pojawia się często jako element przekrojowy i bezpośredni skutek zdolności 

Unii Europejskiej do realizacji własnych zaleceń. Z debaty jasno wynika, że kwestia zatrudnienia ma 

kluczowe znaczenie dla życia ludzi, ale nie da się jej urzeczywistnić bez wzmocnienia 

sprawiedliwości gospodarczej i społecznej. Istnieją duże oczekiwania względem Unii Europejskiej 

w  kwestii dalszej centralnej roli coraz bardziej skoordynowanych aktywnych polityk rynku pracy. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Promowanie wymian między pracownikami w Europie poprzez europejskie 

centrum zatrudnienia. 

2. Zintegrowane polityki zatrudnienia na szczeblu UE. 

3. Zachęty dla przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie. 
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Europa w świecie 

 

Niedawne wydarzenia międzynarodowe, a zwłaszcza wojna między Rosją a Ukrainą, znacznie 

wpłynęły na postrzeganie roli, jaką powinna odgrywać Europa na arenie międzynarodowej. 

Zebrane zalecenia zasadniczo koncentrowały się na osi obrazującej z jednej strony wzmacnianie 

Unii jako takiej (zarówno pod względem tożsamości, jak i siły gospodarczej), a z drugiej – czynienie 

z niej punktu odniesienia i bodźca w relacjach z innymi krajami. 

 

 

 

 

 

1. Wzmacnianie tożsamości europejskiej 

 

Aby cieszyć się uznaniem poza swoimi granicami, Unia Europejska musi przede wszystkim być 

spójna wewnętrznie – nie tylko pod względem gospodarczym i finansowym, lecz także pod 

względem tożsamości i wartości. Tożsamość ta musi wynikać nie z jednorodności, lecz ze 

wzmacniania specyfiki lokalnej w ramach podstawowych wspólnych wartości. 

W tym kontekście rozważano potencjalne rozszerzenia Unii, które według części uczestników 

panelu nie powinny odbywać się w sposób nieróżnicowany, ale opierać się raczej na wzajemnym 

uznawaniu kultur i wartości niż na standardach gospodarczych. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Wzmacnianie europejskich wartości, cech kulturowych oraz specyfiki 

regionalnej. 

2. Utworzenie instytutu kultury europejskiej w celu promowania kultury 

szacunku i wzajemnej inspiracji między obywatelami różnych państw. 

3. Redefinicja zasad przystępowania do UE przez nowe kraje kandydujące: 

wzmocnienie takich czynników jak tożsamość kulturowa i wartości. 

 

  

Wzmacnianie 

tożsamości 

europejskiej 

Wzmacnianie gospodarki i 

instytucji 
Współpraca 

i partnerstwa 

Polityczny i 

kulturalny punkt 

odniesienia 
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2. Wzmacnianie gospodarki i instytucji 

 

Europa ma w przyszłości do odegrania czołową rolę na arenie międzynarodowej, jednak będzie 

mogła temu sprostać, o ile będzie silna i niezależna od innych krajów. Panuje powszechna 

świadomość, że kraje Unii są ubogie w surowce, ale istotne wydaje się, by Unia była w stanie 

osiągnąć większą niezależność w zakresie dostaw energii oraz produktów rolnych 

i  technologicznych. 

Wymaga to konkretnych inwestycji, które pozwolą nadrobić zaległości w dziedzinach takich jak 

technologia (w której Unia Europejska nie wydaje się obecnie odgrywać czołowej roli), ale też 

w  sektorze żywności i energii. 

Wojna między Rosją a Ukrainą sprawiła również, że powrócił temat znaczenia zintegrowanej 

europejskiej polityki obronnej – o specyficznych cechach i większej autonomii wobec NATO, choć 

członkostwo w nim nie jest kwestionowane. 

Ponadto potrzebne są precyzyjne wybory na przyszłość: zdecydowane inwestycje w nauki 

przyrodnicze i badania naukowe w celu zwiększania umiejętności młodych Europejczyków. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych: łańcucha dostaw 

(zwłaszcza pszenicy) i technologii (mikrochipy). 

2. Waloryzacja typowych produktów regionalnych i europejskich. 

3. Wzmacnianie europejskich klastrów przemysłowych (np. stali). 

4. Wzmacnianie lokalnej produkcji energii w kontekście ekologicznym (gaz, 

słońce, wiatr). 

5. Rozwój technologii lotniczych i kosmicznych. 

6. Tworzenie europejskich laboratoriów naukowych (europejski bank 

wirusów). 

7. Utworzenie wspólnej armii europejskiej działającej w ramach NATO, ale 

także pomagającej wykraczać poza to porozumienie. 

8. Inwestowanie w szkolenie instruktorów (europejskie wymiany nauczycieli, 

Erasmus dla nauczycieli). 

9. Zwiększanie mobilności europejskich naukowców poprzez rozwijanie 

nowych wspólnotowych instytucji naukowych. 

10. Promowanie powstawania innowacyjnych start-upów. 
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3. Współpraca i partnerstwa 

 

Europa przyszłości jest widziana nie jako twierdza broniąca swojego bogactwa, ale jako wpływowy 

podmiot na arenie międzynarodowej, zdolny do dialogu ze wszystkimi krajami świata. Dialogu, który 

rozpoczyna się od siły handlowej i powinien zmierzać w kierunku przywództwa gospodarczego, które 

można wzmacniać poprzez budowanie partnerstw i projektów o dużym zasięgu międzynarodowym. 

Wszystko to z myślą o współpracy i zainteresowaniu mniej bezpiecznymi obszarami świata, poprzez 

projekty ad hoc mające na celu promowanie krajów najbiedniejszych oraz wymianę kulturalną 

i  gospodarczą z krajami Wschodu. 

Szczególną uwagę zwraca się również na kwestię migracji: większą koordynację między 

poszczególnymi państwami oraz stosowanie wspólnych procedur zarządzania wnioskami i ludźmi. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

1. Zwiększanie eksportu. 
2. Promowanie transnarodowych europejskich szlaków turystycznych. 
3. Opracowanie systemu negocjacji handlowych na szczeblu europejskim (nie 

jako pojedyncze państwa czy przedsiębiorstwa, ale jako Unia) w celu 
uzyskania większej siły przetargowej, ale z ograniczeniami związanymi 
z  poszanowaniem praw człowieka. 

4. Realizacja dużych projektów międzynarodowych takich jak 
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. 

5. Finansowanie projektów w Afryce mających na celu budowę szkół i szpitali, 
bez podejścia kolonialnego, ale z poszanowaniem europejskich praw 
i  wartości. 

6. Inwestowanie w szkolenia na miejscu (zwłaszcza dla kobiet) w krajach 
najbiedniejszych. 

7. Promowanie wymiany techników i instruktorów. 
8. Stworzenie systemu wspólnych zasad regulujących dostęp migrantów do 

UE, różnicującego migrację na humanitarną i ekonomiczną 
i  przewidującego sprawiedliwy podział migrantów między poszczególne 
państwa, z zastosowaniem wspólnych zasad (spis, kontrola zachowań 
i  zatrudnienie). 

 
  



 

 16 

 

4. Polityczny i kulturalny punkt odniesienia 

 

W scenariuszu nakreślonym powyżej Europa miałaby być jasnym politycznym i kulturalnym punktem 

odniesienia dla świata z punktu widzenia praw i etyki i stanowić przykład, np. podejmując decyzje 

mające zagwarantować zdrowe środowisko, poszanowanie praw człowieka oraz dialog między 

Wschodem i Zachodem. 

 

ZALECENIA W SKRÓCIE 

 

1. Bycie przykładem zielonego kontynentu: osiągnięcie zerowych emisji przed 
innymi oraz zwiększenie produkcji czystej energii (wiatrowej i słonecznej). 

2. Eksport technologii służących do produkcji towarów o zerowym wpływie 
na środowisko. 

3. Pełnienie roli pośrednika (miejsca publicznego, agory) między Wschodem 
a Zachodem, promowanie wymiany kulturalnej i wspólnych inicjatyw 
kulturalnych (takich jak Światowe Dni Sztuki, organizowane rotacyjnie 
w  różnych stolicach europejskich, z programem artystycznym 
obejmującym artystów zachodnich i wschodnich). 

4. Stworzenie akceptowanego na świecie europejskiego modelu etycznego 
pozwalającego zarządzać migracją. 

 

 

6. Ocena końcowa dokonana przez uczestników 
 

Po zakończeniu dwudniowych prac wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiego 

kwestionariusza w celu oceny swoich doświadczeń. Kwestionariusz został rozesłany dwa dni po 

zakończeniu prac panelu, tak by uczestnicy mieli czas przemyśleć zdobyte doświadczenie i udzielić 

konstruktywnych odpowiedzi. 

Uzyskane rezultaty wskazują na duży stopień satysfakcji: uczestnicy byli zainteresowani tematami, 

wskazywali na łatwość uczestnictwa, a także mieli poczucie bycia wysłuchanymi i uwzględnionymi. 
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SATYSFAKCJA Z UDZIAŁU W PANELU 

 

 

 

Choć uczestnicy różnili się od siebie doświadczeniem, umiejętnościami i motywacją, czuli duże 

zaangażowanie: 98% ankietowanych uznało, że aktywnie uczestniczyło w debacie i pozytywnie się 

do niej przyczyniło. 

Zasadniczo panowało zdecydowane przekonanie, że inicjatywa była użyteczna: przede wszystkim 

jako szansa na aktywne uczestnictwo i jako forma zbliżenia do instytucji wspólnotowych. Niemal 

wszyscy ankietowani opowiedzieli się za jej powtórzeniem w przyszłości. 

 

ZNACZENIE WŁOSKIEGO PANELU W RAMACH KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI 

EUROPY

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Zainteresowanie omawianymi tematami

Zdolność moderatorów do udzielania głosu uczestnikom i
słuchania ich wystąpień

Poszanowanie różnorodności opinii

Funkcjonalność platformy

Spójność opracowanych zaleceń z debatą

Jakość wypowiedzi uczestników

Ogólna satysfakcja z udziału w panelu

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

To była strata czasu

Zbliża instytucje europejskie do obywateli

Może pozytywnie wpłynąć na przyszłość
Europy

Pozwala instytucjom europejskim usłyszeć głos
obywateli

Powinien odbywać się częściej

Zdecydowanie się zgadzam Do pewnego stopnia się zgadzam
Ani się nie zgadzam, ani zgadzam Do pewnego stopnia się nie zgadzam
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Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że gdyby taka inicjatywa miała zostać zorganizowana ponownie, nie 

tylko chętnie wzięliby w niej udział, lecz także poleciliby ją znajomym. 

 


