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1. Podsumowanie sesji 3 

W dniach 25–27 lutego 2022 r. 180 losowo wybranych obywateli europejskich w różnym wieku, 

z różnych środowisk, pochodzących z całej Unii Europejskiej spotkało się po raz trzeci, aby rozmawiać 

na tematy „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, 

młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” i kontynuować dyskusje prowadzone podczas sesji 1 i 2. 

Uczestnicy ostatniej sesji pierwszego panelu zgromadzili się na spotkaniu w zamku w Dublinie 

zorganizowanym przez Instytut Spraw Międzynarodowych i Europejskich (Institute of International & 

European Affairs – IIEA). Możliwe było także uczestnictwo online. Na podstawie wskazówek 

wypracowanych podczas sesji 2 obywatele opracowali i zatwierdzili 48 zaleceń końcowych, które 

zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej Konferencji. 15 spośród 180 uczestników wzięło 

udział i wypowiadało się zdalnie.  

Dyskusje i prace grupowe prowadzono w trzech formatach: 

● W podgrupach. W skład każdej z 15 podgrup wchodziło od dziesięciu do trzynastu obywateli. 

W każdej podgrupie posługiwano się czterema lub pięcioma językami, przy czym każdy 

                                                
1Zastrzeżenie prawne: odpowiedzialność za niniejsze sprawozdanie ponoszą wyłącznie jego autorzy i nie odzwierciedla ono 
poglądów instytucji UE. 
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obywatel mógł wypowiadać się w swoim własnym języku lub w języku, w którym czuł się 

swobodnie. Dla każdej z podgrup wyznaczono profesjonalnego facylitatora z grupy 

organizacyjnej lub innych usługodawców zewnętrznych. Aby wesprzeć facylitatorów, Instytut 

Spraw Międzynarodowych i Europejskich wyznaczył dla każdej podgrupy asystenta. 

● W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne prowadziło 

dwóch głównych moderatorów z grupy organizacyjnej, z tłumaczeniem na 24 języki urzędowe 

UE, w Zamku Dublińskim. 

Przy wsparciu ekspertów i weryfikatorów faktów, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie, 

a także w ramach dyskusji, obywatele rozpoczęli analizę wszystkich wskazówek opracowanych przez 

panel podczas sesji 22 w formie „otwartego forum”. Uczestnicy panelu otrzymali wsparcie 

merytoryczne oraz pomoc facylitatorów prac w podgrupach. Każdy obywatel miał do dyspozycji 

pięćdziesiąt naklejek (dziesięć fuksjowych służących wskazaniu wątku 1, dziesięć pomarańczowych 

służących wskazaniu wątku 2, dziesięć zielonych służących wskazaniu wątku 3, dziesięć niebieskich 

służących wskazaniu wątku 4, dziesięć czerwonych służących wskazaniu wątku 5) i przystąpił do 

określenia kolejności ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdego wątku. Po ustaleniu 

priorytetów na poziomie panelu obywatele zostali przypisani do tych samych podgrup, w których 

pracowali podczas sesji 2, i wspólnie określili, które spośród wskazówek opracowanych przez ich grupy 

zostały uznane za priorytetowe przez resztę panelu.  

Każdą z podgrup poinformowano, że liczba zaleceń, które należy opracować, powinna wynosić od 

jednego do trzech, a maksymalna liczba zaleceń może wynosić pięć. Trzy wskazówki w ramach 

podwątku uznane przez panel za najbardziej istotne dodano do pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji. 

Podgrupa wykorzystała następnie czarne naklejki (pięć na osobę) do uszeregowania pozostałych 

wskazówek i dodania ich do czwartej i piątej pozycji.  

Następnie podgrupy skupiły się na opracowaniu zaleceń na podstawie wskazówek. W tym celu 

obywatele posłużyli się formularzem dotyczącym zaleceń:  

 Opis Maksymalna liczba 
znaków w języku 
angielskim 

Zalecenie końcowe Zalecamy, aby …. 1000 

Ostateczne uzasadnienie Zalecamy to, ponieważ ….  300 

Elementy/pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć (nie był to bezwzględny obowiązek, lecz 
zdecydowane zalecenie) przy formułowaniu uzasadnień zaleceń:  
 

1. Dlaczego to zalecenie jest ważne i istotne z punktu widzenia tematyki panelu? 
2. Dlaczego ważne jest podjęcie działań na szczeblu UE? 
3. Jakie są niepożądane skutki/kompromisy związane z tym zaleceniem i dlaczego mimo to 

uważamy, że jest ono ważne? 
 

 

W toku pracy w podgrupach zorganizowano cztery sesje informacyjne z udziałem różnych podgrup, 

trwające około 30 minut, aby dać uczestnikom możliwość zapoznania się z pracami prowadzonymi 

w innych podgrupach i uzupełnienia zaleceń własnej podgrupy. W celu przeprowadzenia takich sesji 

informacyjnych jeden uczestnik z każdej podgrupy przenosił się do innego pomieszczenia. Uczestnik 

                                                
2 Sprawozdanie z sesji 2 panelu 1 jest dostępne na stronie: Panel 1 – Sesja 2 – Sprawozdanie 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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ten przedstawiał dotychczasowe propozycje zaleceń przygotowane przez jego grupę i notował 

komentarze pozostałych uczestników. Osoba sporządzająca notatki wpisywała informacje zwrotne do 

arkusza online, aby podgrupa, która opracowała projekt zaleceń, mogła się z nimi zapoznać, 

w uzupełnieniu informacji przekazanych ustnie przez przedstawiciela grupy. 

Następnie, w niedzielę 27 lutego, odbyło się głosowanie nad zaleceniami każdej z podgrup. Przed 

głosowaniem wszyscy uczestnicy otrzymali dokument zawierający wszystkie projekty zaleceń 

opracowane dzień wcześniej, aby mogli zapoznać się z nimi we własnym języku (tłumaczenie 

automatyczne z języka angielskiego). Głosowanie odbywało się za pośrednictwem formularza 

internetowego. Głosowanie zostało podzielone na pięć części odpowiadających pięciu wątkom, 

których dotyczył panel. Zalecenia prezentowano w podziale na poszczególne wątki w 30-minutowych 

przedziałach czasowych i rozpoczynały się od podzielenia się przez jednego obywatela z każdej 

podgrupy uwagami na temat pracy wykonanej w ciągu weekendu. Główny facylitator odczytywał 

każde z zaleceń dla danej dziedziny w języku angielskim, aby umożliwić obywatelom wysłuchanie 

tłumaczenia symultanicznego. Wszyscy uczestnicy głosowali kolejno nad poszczególnymi zaleceniami. 

Wszyscy tłumacze ustni otrzymali z wyprzedzeniem pisemny projekt zaleceń w języku angielskim, aby 

zapewnić możliwie najwyższą jakość tłumaczenia podczas głosowania. 

Na podstawie wyników końcowych głosowań zalecenia uszeregowano w następujący sposób:  

- Zalecenia, które otrzymały co najmniej 70 % oddanych głosów, zostały przyjęte przez panel.  
- Zalecenia, które nie uzyskały wymaganego progu, zostały uznane za niezatwierdzone przez 

panel i zostały przedstawione w załączniku III do niniejszego sprawozdania. 

Nagrania wideo z sesji plenarnych panelu można obejrzeć pod adresem: 

● Sesja plenarna panelu z 25 lutego 2022 r. 

● Sesja plenarna panelu z 27 lutego 2022 r. 

2. Kontekst sesji 3 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele obywatelskie, aby umożliwić 

obywatelom wspólne zastanowienie się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej. 

● 4 panele liczą po około 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 

państw członkowskich. 

● Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem: pochodzenia geograficznego (narodowość 

oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia. 

● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna 

z każdego państwa członkowskiego. 

● Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). Utworzono 

specjalne powiązania pomiędzy tą grupą a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

Każdy panel spotkał się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r. Sesja 1 odbyła się 

w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sesja 2 została przeprowadzona online, za 

pośrednictwem Interactio, tj. narzędzia online umożliwiającego wielojęzyczne spotkania 

z tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. Sesja 3 odbyła się w czterech różnych państwach 

członkowskich: Panel 1 w Dublinie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich oraz na 

Zamku Dublińskim, panel 2 we Florencji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, panel 3 w Natolinie 

w Kolegium Europejskim i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a panel 4 zorganizowały w Centrum 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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Wystawienniczo-Konferencyjnym w Maastricht Studio Europa w Maastricht we współpracy 

z Uniwersytetem w Maastricht i Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA).  

Sesja 1 miała charakter wprowadzający, a jej celem było opracowanie wizji, określenie planu działania 

i uszeregowanie tematów, na których obywatele zamierzają się skupić. Podczas sesji 2 

przeprowadzono pogłębioną analizę tematów i opracowano wskazówki. Celem sesji 3 było 

przygotowanie wkładu na sesję plenarną konferencji przez sformułowanie szeregu zaleceń dla 

instytucji Unii, które powinny podjąć dalsze działania. 
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3. Główne wyniki sesji: zalecenia przyjęte przez panel (do przekazania zgromadzeniu 

plenarnemu) 

Wątek 1: Praca w Europie  

Podwątek 1.1 Rynek pracy 
 

1. Zalecamy wprowadzenie płacy minimalnej w celu zapewnienia podobnej jakości życia we 
wszystkich państwach członkowskich. Doceniamy wysiłki podejmowane w ramach dyrektywy UE 
COM(2020) 682 na rzecz ujednolicenia poziomu życia. Płaca minimalna musi zapewniać minimalny 
dochód netto, aby osiągnąć zasadniczy cel: każdy potrzebujący powinien mieć więcej pieniędzy do 
dyspozycji. Kwestia płacy minimalnej powinna uwzględniać następujące aspekty:  

● UE powinna zapewnić jej skuteczne wprowadzenie w życie, ponieważ obecnie nie wszystkie 
państwa członkowskie stosują odpowiednią ochronę pracowników.  

● Należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie i śledzenie poprawy poziomu życia. 
● Płaca minimalna musi uwzględniać siłę nabywczą w różnych krajach. Konieczny jest 

regularny cykl przeglądu, aby dostosować płacę minimalną do zmieniających się kosztów 
utrzymania (np. poprzez inflację). 

 
Zalecamy to, gdyż płaca minimalna zwiększa sprawiedliwość społeczną na rynku pracy i poprawia 
konkretne warunki życia pracowników we wszystkich państwach członkowskich. Jest to szczególnie 
ważne w kontekście szybko zmieniającego się środowiska pracy, np. dzięki cyfryzacji. 
  
 

2. Istnieją już unormowania UE w tym zakresie (dyrektywa 2003/88/WE w sprawie czasu pracy). Nie 
są one jednak wystarczające, aby zapewnić zdrową równowagę między życiem zawodowym 
a prywatnym. W pierwszej kolejności uważamy, że obowiązujące ramy wymagają przeglądu, aby 
można je dostosować do obecnych okoliczności. Po drugie, UE powinna ustanowić bardziej 
rygorystyczny mechanizm monitorowania, aby zapewnić wdrożenie we wszystkich państwach 
członkowskich. Szczególną uwagę należy zwrócić na różne sektory charakteryzujące się różnym 
poziomem stresu i obciążeń, zarówno pod względem psychologicznym, jak i fizycznym. 
Jednocześnie inne sektory opierają się jednak na większej elastyczności swoich pracowników, aby 
dostosować się do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw. 
 
Zalecamy to, gdyż poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna – 
zwiększa spójność społeczną i przyczynia się do stworzenia pracownikom równych szans. Pozytywnie 
wpływa również na dobrostan pracowników. 
  
 
Podwątek 1.2 Młodzież i zatrudnienie 
 

3. Zalecamy harmonizację poziomu wszystkich rozmaitych programów edukacyjnych w UE przy 
jednoczesnej akceptacji treści krajowych. W związku z tym zalecamy, aby stopnie zawodowe były 
zatwierdzane i wzajemnie uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ chcemy ułatwić mobilność pracowników w Europie i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne. 
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4. Zalecamy, aby uczniowie szkół średnich (w wieku 12 lat i więcej) mogli przyjrzeć się swojemu 

przyszłemu rynkowi pracy, dzięki możliwości odbycia kilku wysokiej jakości wizyt obserwacyjnych 
w przedsiębiorstwach komercyjnych i organizacjach nienastawionych na zysk. Proponujemy 
poprzez przyznawanie dotacji przedsiębiorstwom zachęcać je do przyjmowania uczniów-
obserwatorów. Na obszarach oddalonych, gdzie możliwości są mniejsze, lokalne szkoły, samorządy, 
organizacje i przedsiębiorstwa muszą ściśle ze sobą współpracować, aby zapewnić rzeczywistą 
ofertę takich wizyt obserwacyjnych.  
 
Zalecamy to, ponieważ chcemy, aby młodzi ludzie zapoznali się z różnymi możliwościami na rynku 
pracy, tak by mogli lepiej wybrać studia i swoją przyszłość zawodową oraz zrozumieć znaczenie 
odpowiedniego kształcenia. Będą też mieli okazję się nauczyć, czym jest odpowiedzialność oraz że 
powinni szanować rynek pracy. Pomoże to młodym ludziom w integracji na rynku pracy. Jest to 
sytuacja korzystna dla obu stron. 
 
 

5. Zalecamy włączenie umiejętności miękkich do wszystkich kursów w programach nauczania 
w szkołach. Umiejętności miękkie oznaczają: wzajemne słuchanie, zachęcanie do dialogu, 
odporność, zrozumienie, szacunek dla innych i umiejętność ich doceniania, krytyczne myślenie, 
samodzielną naukę, ciekawość, zorientowanie na wyniki. Nauczyciele powinni być szkoleni 
w zakresie przekazywania tych umiejętności poprzez ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi 
lub psychologami. Inne sugestie dotyczące realizacji zalecenia: organizowanie programów wymiany 
dla uczniów między szkołami, organizowanie udziału w międzyszkolnych wydarzeniach sportowych 
i kulturalnych itp. 
 
Zalecamy to, ponieważ umiejętności miękkie to podstawowe umiejętności, które zostają utracone 
w epoce cyfrowej, a są absolutnie niezbędne w przyszłym życiu naszej młodzieży. W związku z tym 
podkreślamy potrzebę włączenia ich do programu nauczania, aby pomóc uczniom nabyć odporność 
oraz uniknąć problemów psychicznych i przezwyciężać takie problemy, których mogą doświadczyć 
w swoim przyszłym życiu. Umiejętności społeczne wzmacniają relacje międzyludzkie, a tym samym 
pomagają ludziom znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.  
  
 

6. Zalecamy, aby przygotować na wypadek poważnego kryzysu (np. kryzysu zdrowotnego, wojny itp.) 
dobrze opracowane plany wraz ze szczegółowymi scenariuszami, które można wdrożyć w elastyczny 
sposób, aby zminimalizować wpływ sytuacji kryzysowej na naukę, szkolenia zawodowe czy 
dobrostan psychiczny młodych ludzi. Wpływ oznacza: wyższe koszty nauki lub szkoleń, 
obowiązkowe przedłużenie studiów, niemożność realizacji stażów, wzrost problemów związanych 
ze zdrowiem psychicznym. Należy wprowadzić scenariusze, które pomogą zminimalizować 
wspomniany wpływ na młodych ludzi i na ich wejście na rynek pracy. 
 
Zalecamy to, ponieważ sytuacja młodych ludzi jest bardzo podatna na zagrożenia w czasach kryzysu.  
 

Podwątek 1.3 Cyfryzacja w miejscu pracy 
 

7. Zalecamy, aby UE wprowadziła lub wzmocniła obowiązujące przepisy regulujące tzw. „inteligentną 
organizację pracy” [= praca online i zdalna, np. praca z domu lub z innego miejsca z połączeniem 
internetowym]. Ponadto zalecamy, aby UE ustanowiła przepisy zachęcające przedsiębiorstwa do 
odpowiedzialności społecznej i utrzymania miejsc pracy o wysokiej jakości „inteligentnej organizacji 
pracy” w UE. Zachęty mogą mieć charakter finansowy lub wizerunkowy i powinny uwzględniać 
istniejące uznane na szczeblu międzynarodowym kryteria w zakresie ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego. Aby zrealizować wspomniane zadanie, UE powinna powołać 
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grupę roboczą złożoną z ekspertów reprezentujących wszystkie zainteresowane strony w celu 
zbadania i wzmocnienia takich przepisów. 
 
Zalecamy to, ponieważ musimy promować miejsca pracy o wysokiej jakości „inteligentnej organizacji 
pracy” i unikać ich przenoszenia do państw niebędących członkiem UE, które oferują tańsze koszty 
pracy. Pandemia COVID-19 i globalne tendencje gospodarcze zwiększają pilną potrzebę ochrony 
miejsc pracy w UE i uregulowania „inteligentnej organizacji pracy”. 
 

8. Zalecamy, aby UE zagwarantowała wszystkim swoim obywatelom prawo do szkoleń cyfrowych. 
W szczególności można zwiększyć umiejętności cyfrowe młodych ludzi poprzez wprowadzenie 
unijnej certyfikacji w szkołach, które przygotowałyby ich do przyszłego rynku pracy. Zalecamy 
również specjalne szkolenia na szczeblu UE w celu przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji 
pracowników, aby nadal byli konkurencyjni na rynku pracy. Ponadto zalecamy, aby UE w większym 
stopniu szerzyła wiedzę na temat istniejących platform cyfrowych, które łączą ludzi z pracodawcami 
i pomagają poszukującym pracy w UE w jej znalezieniu, np. EURES. 
 
Zalecamy to, ponieważ certyfikowane umiejętności cyfrowe mają zasadnicze znaczenie dla 
wchodzenia na rynek pracy oraz dla pracowników, którzy mogą się przekwalifikować i pozostać 
konkurencyjni.  
 
 
Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości 
 

Podwątek 2.1 Innowacje i konkurencyjność europejska 
 

9. Zalecamy, aby UE stwarzała różnym podmiotom (uniwersytetom, korporacjom, instytutom 
badawczym itp.) możliwości inwestowania w badania naukowe i innowacje mające na celu rozwój:  

● nowych materiałów, które mają służyć jako bardziej zrównoważone i zróżnicowane 
biologicznie alternatywy dla obecnie stosowanych materiałów, 

● innowacyjnych zastosowań istniejących materiałów (również w oparciu o recykling 
i najnowocześniejsze techniki, które pozostawiają najmniejszy ślad środowiskowy).  

Zalecamy, aby było to stałe, długoterminowe zobowiązanie ze strony UE (przynajmniej do 2050 r.).  
 
Zalecamy to, ponieważ żyjemy na planecie o ograniczonych zasobach. Jeśli chcemy zabezpieczyć naszą 
przyszłość, musimy chronić klimat i szukać alternatywnych, przyjaznych dla planety rozwiązań. 
Chcemy również, aby UE stała się liderem w tej dziedzinie z silną przewagą konkurencyjną na arenie 
międzynarodowej. Celem tego zalecenia jest uzyskanie innowacyjnych wyników, które mogą być 
szeroko stosowane i wdrażane w różnych sektorach i krajach. Miałoby ono również pozytywny wpływ 
na gospodarkę i rynek pracy, tworząc nowe możliwości zatrudnienia w dziedzinie zrównoważonych 
innowacji. Mogłoby się to przyczynić do zwalczania niesprawiedliwości społecznej poprzez zastąpienie 
obecnych, nadmiernie eksploatacyjnych środków produkcji nowymi, bardziej etycznymi środkami 
produkcji. 
 
 

10. Zalecamy, aby UE podjęła długoterminowe i trwałe zobowiązanie do znacznego zwiększenia udziału 
energii pozyskiwanej w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem różnorodnych źródeł 
odnawialnych o najniższym śladzie środowiskowym (w oparciu o całościową ocenę cyklu życia). 
Ponadto UE powinna inwestować w poprawę i utrzymanie jakości infrastruktury elektrycznej i sieci 
elektrycznej. Zalecamy również uznanie dostępu do energii i przystępnej cenowo energii za 
podstawowe prawo obywateli.  
 
Zalecamy to, ponieważ: 
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● dywersyfikacja źródeł energii (w tym energii słonecznej, wiatrowej, wodorowej, morskiej lub 
wszelkich przyszłych zrównoważonych metod) sprawiłaby, że UE stałaby się bardziej 
niezależna energetycznie, 

● spowodowałoby to obniżenie kosztów energii elektrycznej dla obywateli UE,  
● utworzenie miejsc pracy i zrestrukturyzowanie rynku energii (zwłaszcza w regionach, które 

dotychczas były uzależnione od paliw kopalnych), 
● mogłoby to sprzyjać rozwojowi badań nad innowacyjnymi technikami pozyskiwania energii, 
● jakość infrastruktury elektrycznej i sieci elektrycznej jest równie ważna jak źródła energii, gdyż 

umożliwia sprawną, wydajną i przystępną cenowo dystrybucję i transport energii.  
 
 
 
 

11. Zalecamy, aby UE aktywnie promowała bardziej ekologiczne procesy produkcyjne poprzez subsydia 
lub nagradzanie w inny sposób przedsiębiorstw, które inwestują w obniżanie kosztów 
środowiskowych swojej produkcji. Ponadto konieczne jest podjęcie wysiłków, aby zrekultywować 
tereny poprzemysłowe i ustanowić chronione strefy zielone wokół istniejących zakładów 
przemysłowych. Przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do finansowania tych działań, 
przynajmniej częściowo, z własnej kieszeni.  
 
Zalecamy to, ponieważ procesy produkcyjne są ważnym elementem łańcucha dostaw. Uczynienie ich 
bardziej przyjaznymi dla środowiska może znacznie zmniejszyć nasz wpływ na klimat. Uważamy, że 
przedsiębiorstwa i sektory przemysłu powinny ponosić odpowiedzialność za sposób, w jaki 
wytwarzają swoje produkty (w tym za działania związane z rekultywacją i ochroną środowiska). 
Uczynienie procesów produkcyjnych bardziej ekologicznymi przygotowuje również przedsiębiorstwa 
na wyzwania przyszłości i zwiększa ich odporność (co chroni miejsca pracy).  
 

 

Podwątek 2.2 Zrównoważona gospodarka/Podwątek 2.3 Opodatkowanie 
 

12. Zalecamy rezygnację z pojemników z tworzyw sztucznych i upowszechnienie pojemników 
wielokrotnego użytku. Należy stworzyć zachęty dla konsumentów i przedsiębiorstw, tak aby 
konsument nie musiał płacić więcej za zakup towarów na wagę niż za towary w opakowaniu. 
Przedsiębiorstwa przyczyniające się do tej zmiany powinny podlegać ulgom podatkowym, 
a przedsiębiorstwa, które jej nie wspierają, powinny płacić większe podatki. Produkty, których nie 
można ponownie wykorzystać, powinny nadawać się do recyklingu lub ulegać biodegradacji. Proces 
powinien być monitorowany przez instytucję publiczną lub instytucję nadzorującą, która będzie 
również ustalać i rozpowszechniać zasady. Zaleca się edukację i informowanie o tych działaniach – 
również za pośrednictwem mediów społecznościowych – zarówno przedsiębiorstw, jak 
i konsumentów, aby zmienić ich zachowania w perspektywie długoterminowej. Należy zachęcać 
przedsiębiorstwa do znalezienia najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania własnymi odpadami 
i pomagać im w tym procesie (np. przedsiębiorstwa budowlane).  
 
Zalecamy to, ponieważ wszyscy musimy być odpowiedzialni za nasze działania. Musimy zatem 
ponownie przemyśleć wszystkie procesy produkcji. Recykling wymaga wielu zasobów (woda, energia), 
a zatem nie może być jedynym rozwiązaniem. Dlatego proponujemy komercjalizację towarów luzem. 
Recykling powinien być wykorzystywany wyłącznie w przypadku materiałów łatwych do recyklingu. 
Fiński przykład pokazuje, że można poddawać recyklingowi znaczną część towarów.  
  

 
13. Zalecamy wprowadzenie w Europie takich samych zasad fiskalnych i harmonizację polityki fiskalnej 

w całej UE. Harmonizacja podatkowa powinna dawać poszczególnym państwom członkowskim 
swobodę w ustanawianiu własnych przepisów podatkowych, a jednocześnie zapobiegać uchylaniu 
się od opodatkowania. Położy ona kres szkodliwym praktykom podatkowym i konkurencji 
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podatkowej. Podatki powinny dotyczyć transakcji handlowych w miejscu, w którym są one 
dokonywane. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż w danym kraju, powinno płacić podatki 
w tym właśnie kraju. Te nowe przepisy mają na celu zapobieganie delokalizacji i zapewnienie, by 
transakcje i produkcja odbywały się pomiędzy państwami europejskimi.  
 
Zalecamy to, aby chronić i tworzyć miejsca pracy oraz rozwijać działalność gospodarczą w Europie 
z zachowaniem równości między państwami członkowskimi. Zapewni to wspólne rozumienie systemu 
podatkowego w Europie. Należy położyć kres absurdalnemu monopolowi dużych przedsiębiorstw, 
które nie płacą wystarczających podatków w porównaniu z mniejszymi przedsiębiorstwami. Skieruje 
to również pieniądze tam, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna. 
  
 

14. Zalecamy zlikwidowanie systemu celowego postarzania wszystkich urządzeń elektronicznych. 
Zmiany powinny mieć miejsce zarówno na poziomie indywidualnym, jak i handlowym, aby 
zagwarantować, że będziemy mogli używać, naprawiać i aktualizować posiadany sprzęt 
w perspektywie długoterminowej. Zalecamy promowanie odtworzonych urządzeń. Na mocy 
rozporządzenia przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do zagwarantowania prawa do naprawy, 
w tym aktualizacji i aktualizacji oprogramowania, oraz do recyklingu wszystkich urządzeń 
w perspektywie długoterminowej. Zaleca się również, aby każda firma stosowała znormalizowane 
złącza. 
 
Zalecamy to, ponieważ we współczesnym świecie produkty zwykle działają dwa lata. Chcemy, aby 
można je było używać o wiele dłużej – około 10 lat. Propozycja ta będzie miała pozytywny wpływ na 
zmianę klimatu i ekologię. Zmniejszy to również koszty ponoszone przez konsumentów i zmniejszy 
konsumpcjonizm.  
  
 

15. Zalecamy, aby poprzez edukację wszyscy mogli dowiedzieć się o naszym środowisku i jego związku 
ze zdrowiem każdego z nas. Kursy edukacyjne pomogą wszystkim w określeniu własnych strategii 
włączenia tych tematów do swojego życia. Edukacja ta powinna rozpoczynać się w szkole od 
konkretnych przedmiotów dotyczących wszystkich kwestii ekologicznych. Powinniśmy również 
nadal korzystać z takiej edukacji przez całe nasze życie (np. w pracy). Przyczyni się to do ograniczenia 
ilości odpadów oraz do ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Edukacja ta będzie promować lokalną 
konsumpcję zdrowych i nieprzetworzonych produktów pochodzących od lokalnych producentów. 
Osoby, które nie podejmują działań na rzecz zmniejszenia ilości odpadów, będą musiały odbyć 
darmowe szkolenie na ten temat. Aby umożliwić opisaną powyżej zmianę stylu życia, ceny muszą 
być sprawiedliwe dla producenta i konsumenta. W związku z tym proponujemy zwolnienia 
podatkowe dla małych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska producentów. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że wiele osób wciąż uważa, że te kwestie ich nie dotyczą. Dlatego 
potrzebujemy edukacji na ten temat dla wszystkich. Ponadto produkty lokalne i zdrowe są dla wielu 
nieopłacalne. Musimy zadbać o to, by produkty wytwarzane lokalnie były powszechniej dostępne dla 
wszystkich.  
 

 

Podwątek 2.4 Rolnictwo/Podwątek 2.5 Infrastruktura cyfrowa  
 

16. Zalecamy wdrożenie wspólnego europejskiego, łatwego do zrozumienia systemu etykietowania 
produktów konsumpcyjnych i żywieniowych (informacja dotyczyłyby alergenów, kraju pochodzenia 
itp.), przejrzystość trwających procesów zatwierdzania, cyfryzację informacji o produkcie za pomocą 
znormalizowanej europejskiej aplikacji, która umożliwiłaby bardziej przyjazny dla użytkownika 
dostęp i zapewniłaby dodatkowe informacje na temat produktów i łańcucha produkcji. 
Dostrzegamy również potrzebę ustanowienia prawdziwie niezależnego organu regulującego normy 
żywnościowe w całej UE, posiadającego uprawnienia ustawodawcze, aby móc stosować sankcje. 
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Zalecamy to, ponieważ obywatele UE powinni móc oczekiwać takich samych standardów żywności. 
Wiarygodność produktów spożywczych jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 
Zalecenia te zostały sformułowane w celu poprawy monitorowania zatwierdzania i przejrzystości 
produkcji żywności w sposób zharmonizowany. 
  

 
17. Zalecamy, aby infrastruktura była własnością państwa, co zapobiegnie powstaniu monopoli 

telekomunikacyjnych i internetowych. Dostęp do internetu powinien stać się prawem, priorytetem 
powinno być wprowadzenie połączenia z internetem do „białych stref/stref bez zasięgu” (obszarów 
bez dostępu do internetu). Dzieci i rodziny powinny mieć priorytetowy dostęp do internetu i sprzętu 
komputerowego, zwłaszcza w celach edukacyjnych, a szczególnie w czasach pandemii. Potrzebna 
jest inicjatywa, która pomoże wspierać pracę zdalną, np. przestrzeń biurowa z dostępem do 
niezawodnego i szybkiego internetu oraz szkolenia cyfrowe. 
 
Zalecamy to, ponieważ musimy zadbać, by transformacja cyfrowa odbywała się w sposób 
sprawiedliwy. Dostęp do internetu ma podstawowe znaczenie dla demokracji i jest prawem 
wszystkich obywateli Unii. 
 
 
 
 

18. Zalecamy poszanowanie i ochronę lokalnych owadów przed gatunkami inwazyjnymi. Proponujemy 
również tworzenie zachęt do tego by nowe inwestycje budowlane obowiązkowo posiadały tereny 
zielone i wspieranie takiego podejścia. Wzywamy do wprowadzenia różnorodności biologicznej jako 
przedmiotu obowiązkowego w szkołach w ramach istniejących programów nauczania, np. poprzez 
działania praktyczne. Ważne jest podkreślenie znaczenia wiedzy na temat różnorodności 
biologicznej poprzez kampanie medialne i zachęcanie do organizowania konkursów w całej UE 
(konkursy dla społeczności lokalnych). Zalecamy ustanowienie wiążących celów krajowych we 
wszystkich państwach członkowskich UE w zakresie ponownego sadzenia rodzimych drzew 
i odbudowy lokalnej flory. 
 
Zalecamy to, ponieważ różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie dla środowiska, jakości życia 
i przeciwdziałania zmianie klimatu. 
  
 
Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 
 

Podwątek 3.1 Zabezpieczenie społeczne 
 

19. Zalecamy promowanie zharmonizowanej dla całej UE polityki społecznej i równości praw, w tym 
ochrony zdrowia, które uwzględniają uzgodnione przepisy i minimalne wymogi na całym terytorium 
Unii.  
 
Zalecamy to, ponieważ istnieją duże różnice między państwami członkowskimi w zakresie polityki 
społecznej. Należy je zmniejszyć, aby zapewnić wszystkim obywatelom godne życie oraz opiekę 
i wsparcie, których potrzebują osoby znajdujące się z różnych powodów w trudnej sytuacji (zdrowie, 
wiek, orientacja seksualna itp.). 
 
 

20. Zalecamy promowanie badań w dziedzinie społecznej i zdrowotnej w UE, zgodnie z priorytetami, 
które zostały uznane za odpowiadające interesowi publicznemu i uzgodnione przez państwa 
członkowskie, oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania. Musimy zacieśnić współpracę 
w obszarach wiedzy specjalistycznej, między krajami, ośrodkami badań (uniwersytetami itp.).  
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Zalecamy to, ponieważ istnieje wiele obszarów, w których musimy rozwijać i pogłębiać naszą wiedzę. 
Doświadczenia związane z pandemią stanowią przykład, że badania naukowe mają zasadnicze 
znaczenie dla poprawy życia, współpraca publiczno-prywatna i międzyrządowa jest bardzo istotna, 
a wsparcie finansowe jest konieczne.  
  

 
21. Zalecamy, aby zwiększyć kompetencje UE w zakresie polityki społecznej, aby zharmonizować 

i ustanowić minimalne zasady i świadczenia emerytalne w całej UE w oparciu o dokładną diagnozę. 
Minimalna emerytura musi być wyższa niż granica ubóstwa w kraju. Wiek emerytalny powinien być 
zależny od kategoryzacji zawodów. Osoby wykonujące zawody wyczerpujące psychicznie i fizycznie 
powinny móc przejść na emeryturę wcześniej. Jednocześnie należy zagwarantować prawo do pracy 
osobom starszym, które z własnej woli nadal chcą pracować.  
 
Zalecamy to, ponieważ wzrasta średnie trwanie życia i maleje liczba urodzeń. Społeczeństwo 
europejskie starzeje się, dlatego musimy podjąć dalsze działania, aby uniknąć ryzyka marginalizacji 
osób starszych i zapewnić im godne życie.  
 
 

22. Zalecamy przyjęcie zestawu uzgodnionych środków mających na celu zachęcenie do zwiększenia 
współczynnika urodzeń oraz zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi. Środki te obejmują 
między innymi przystępną cenowo i dostępną opiekę nad dziećmi (w miejscu pracy, w nocy, 
obniżenie podatku VAT na wyposażenie dla dzieci), zakwaterowanie, stabilną pracę, wspieranie 
macierzyństwa, szczególne wsparcie i ochronę pracy młodych ludzi i rodziców oraz wspieranie 
dostępu matek i ojców do wiedzy podczas powrotu do pracy.  
 
Zalecamy to, ponieważ niski współczynnik urodzeń w UE jeszcze bardziej przyczynia się do starzenia 
się społeczeństwa europejskiego i należy podjąć w tym zakresie natychmiastowe działania. 
Proponowany zestaw środków ma na celu zapewnienie młodym rodzinom stabilności niezbędnej do 
zapewnienia dzieciom opieki.  
  
 

23. Zalecamy zagwarantowanie opieki społecznej i zdrowotnej osobom starszym w domu oraz 
w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Ponadto istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
osób zajmujących się osobami starszymi (krewnych).  
 
Zalecamy to, ponieważ średnie trwanie życia ulega wydłużeniu, a liczba urodzeń spada. Społeczeństwo 
europejskie starzeje się, dlatego musimy podjąć dalsze działania, aby uniknąć ryzyka marginalizacji 
osób starszych i zapewnić im godne życie. 
 
 

24. Zalecamy, aby UE wspierała opiekę paliatywną i wspomaganą śmierć (eutanazję) w oparciu 
o konkretny zestaw zasad i regulacji. 
 
Zalecamy to, ponieważ zmniejszyłoby to ból pacjentów i rodzin oraz zapewniłoby godziwy koniec 
życia. 
 
 
Podwątek 3.2 Równe prawa 
 

25. Zalecamy, aby UE wspierała ukierunkowany dostęp obywateli do godnych mieszkań socjalnych, 
stosownie do ich szczególnych potrzeb. Wysiłki finansowe powinny być dzielone między finansujące 
podmioty prywatne, właścicieli nieruchomości, beneficjentów mieszkań, rządy państw 
członkowskich na szczeblu centralnym i lokalnym oraz Unię Europejską. Celem powinno być 
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ułatwienie budowy/remontów istniejących zasobów mieszkań socjalnych, w tym przez własność 
spółdzielczą, wynajem i zakup. Wsparcie powinno być przyznawane na podstawie jasnych kryteriów 
(np. maksymalna dotowana powierzchnia na osobę, dochody beneficjentów itp.). 
 
Zalecamy to, ponieważ lepszy dostęp do mieszkań zapewniłby obywatelom UE konkretne równe 
prawa. Pomogłoby to złagodzić napięcia społeczne. Podczas gdy UE powinna głównie nadzorować 
mechanizm wsparcia, władze krajowe i lokalne powinny aktywniej rozwiązywać problemy 
mieszkaniowe. 
 
 

26. Zalecamy, by UE udoskonaliła przepisy i zapewniła jednolite wdrażanie środków wsparcia rodzin 
z dziećmi we wszystkich państwach członkowskich. Środki takie obejmują: zwiększenie długości 
urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych, zasiłku porodowego i zasiłku z tytułu opieki nad 
dzieckiem.  
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że środki te złagodziłyby problemy demograficzne, z którymi boryka 
się UE. Poprawiłyby one także równość mężczyzn i kobiet będących rodzicami. 
  
 

27. Zalecamy, by UE podjęła kroki w celu zapewnienia by wszystkie rodziny z dziećmi korzystały 
z równych praw rodzinnych we wszystkich państwach członkowskich. Prawa te obejmują prawo do 
zawarcia małżeństwa i adopcji. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że wszyscy obywatele UE powinni mieć równe prawa, w tym prawa 
rodzinne. Rodzina jest podstawową formą organizacji społecznej. Szczęśliwa rodzina przyczynia się do 
zdrowego społeczeństwa. Zalecenie ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom praw rodzinnych 
niezależnie od płci, wieku osoby dorosłej, pochodzenia etnicznego lub stanu zdrowia fizycznego. 
 
 
Podwątek 3.3 Sprawiedliwość/Podwątek 3.4 Dostęp do sportu 
 

28. Zalecamy, aby unijna strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 była traktowana 
priorytetowo i była propagowana, gdyż odnosi się do pilnej kwestii, którą państwa członkowskie 
powinny się skutecznie zająć. UE powinna: a) określić wskaźniki (tj. postawy, różnice 
w wynagrodzeniach, zatrudnienie, przywództwo itp.), co roku monitorować strategię i zachować 
przejrzystość w odniesieniu do osiągnięć; oraz b) ustanowić rzecznika, który pozyskiwałby 
informacje zwrotne bezpośrednio od obywateli. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że poziom zapewnienia równość płci jest daleki od tego, co 
chcielibyśmy widzieć w UE. Równość płci i prawa obywatelskie powinny być zharmonizowane na 
szczeblu europejskim, tak aby były przestrzegane we wszystkich krajach, a nie tylko w tych, które są 
bardziej zaangażowane w te kwestie. Doceniamy obecność i wkład kobiet na stanowiskach 
kierowniczych i we wszelkiego rodzaju zawodach, dzięki którym UE będzie zróżnicowana i będzie 
stwarzać warunki samorealizacji wszystkim osobom. Kobiety są defaworyzowane w wielu sytuacjach 
(nawet w przypadku posiadania dobrego/wyższego wykształcenia lub innego rodzaju przewagi), 
w związku z czym taka strategia jest bardzo potrzebna. 
  
 

29. Zalecamy, aby UE propagowała sport i aktywność fizyczną we wszystkich państwach członkowskich 
ze względu na płynące z nich korzyści dla zdrowia oraz podnosiła wiedzę na ten temat. Sport 
i aktywność fizyczna powinny zostać włączone do polityki w zakresie zdrowia społecznego, 
fizycznego i psychicznego, edukacji i pracy (tj. promowanie sportu lub wystawianie przez lekarzy 
zaleceń do jego uprawiania, a w przypadku uprawiania sportu – zagwarantowanie dostępu do 
obiektów sportowych; 1 godzina czasu pracy/tydzień aktywności fizycznej itp.). 
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Zalecamy to, ponieważ jest to długoterminowa inwestycja. Inwestowanie w sport i aktywność fizyczną 
zmniejsza koszty i obciążenia świadczeń zdrowotnych. Na przykład sport i aktywność fizyczna 
postrzegane jako interwencja zdrowotna skróciłyby okresy leczenia i zwiększyłyby jego skuteczność. 
Jest to już z powodzeniem realizowane w niektórych krajach, np. w Niemczech. Sport to sposób 
budowania wartości, takich jak zaangażowanie, wysiłek, poczucie własnej wartości, szacunek czy praca 
zespołowa. Siedzący styl życia jest obecnie bardziej rozpowszechniony niż w przypadku poprzednich 
pokoleń między innymi ze względu na większą liczbę miejsc pracy biurowej lub zmianę nawyków 
w czasie wolnym. 
  
 

30. Zalecamy, aby UE zobowiązała każde państwo członkowskie do określenia płacy minimalnej 
w powiązaniu z kosztami utrzymania w tym państwie, którą można uznać za sprawiedliwe 
wynagrodzenie zapewniające minimalne warunki życia powyżej granicy ubóstwa. Każde państwo 
członkowskie musi monitorować wspomnianą płacę minimalną.  
 
Zalecamy to, ponieważ nie jest sprawiedliwe, aby osobie pracującej nie była w stanie się utrzymać do 
końca miesiąca. Sprawiedliwe wynagrodzenie powinno przyczyniać się do poprawy jakości życia na 
poziomie społecznym. Niesprawiedliwe płace wiążą się z wysokimi kosztami dla państw 
(bezpieczeństwo, unikanie opodatkowania, wyższe koszty socjalne itp.). 
  

 
31. Zalecamy harmonizację podatkową w państwach członkowskich UE (unikanie rajów podatkowych 

w UE oraz zwalczanie offshoringu w Europie) oraz tworzenie zachęt podatkowych zniechęcających 
do przenoszenia miejsc pracy poza Unię Europejską. 
 
Zalecamy to, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni skutkami przenoszenia miejsc pracy poza Unię 
Europejską, a działania te zapobiegłyby konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi UE. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Wątek 4: Uczenie się w Europie 
 

Podwątek 4.1 Tożsamość europejska/Podwątek 4.2 Edukacja cyfrowa 
 

32. Zalecamy promowanie wielojęzyczności od najmłodszych lat, np. począwszy od przedszkola. Od 
szkoły podstawowej należy wprowadzić obowiązek osiągnięcia poziomu C1 w drugim języku UE 
innym niż język ojczysty.  
 
Zalecamy to, ponieważ wielojęzyczność jest narzędziem łączącym ludzi i pomostem do innych kultur. 
Ułatwia ona dostęp do innych krajów i ich kultur. Wzmacnia tożsamość europejską i wymianę 
międzykulturową. Poznanie innych kultur w kontekście Unii Europejskiej jest ważne. W związku z tym 
możliwość porozumiewania się w dwóch językach na wysokim poziomie pomogłaby w stworzeniu 
wspólnej tożsamości europejskiej i zrozumieniu innych kultur europejskich. UE musi zapewnić ścisłą 
współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby osiągnąć pozytywne wyniki w zakresie edukacji. Ponadto 
potrzebne jest stworzenie specjalnego programu (np. platform cyfrowych, rozszerzonych programów 
Erasmus+ itp.) wyłącznie w celu promowania wielojęzyczności. Obecne szkoły europejskie mogą służyć 
za wzór w tym zakresie. UE powinna stworzyć więcej takich szkół i aktywnie je promować. 
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33. Zalecamy, aby UE zwiększyła świadomość na temat zagrożeń dla młodych ludzi, jakie może nieść ze 
sobą internet i cyfryzacja, tworząc obowiązkowy, poświęcony tym zagrożeniom, przedmiot w szkole 
podstawowej. UE powinna stworzyć narzędzia i wspólne przestrzenie szkoleniowe dla młodych 
ludzi, aby umożliwić im wspólne uczenie się.  
 
Zalecamy to, ponieważ obecne inicjatywy lub programy w tej dziedzinie nie są wystarczające. Ponadto 
wielu obywateli UE nie zna istniejących inicjatyw UE w tych dziedzinach. Dzieci nie są wystarczająco 
świadome zagrożeń związanych z internetem, dlatego powinniśmy zrobić znacznie więcej, aby 
promować i podnosić wiedzę na ten temat wśród młodszego pokolenia. 
 
 

34. Zalecamy, aby UE dołożyła starań w celu zwiększenia dostępności technologii dla starszego 
pokolenia poprzez wspieranie programów i inicjatyw, na przykład w formie zajęć dostosowanych 
do potrzeb. UE powinna zagwarantować prawo do korzystania z cyfryzacji tym, którzy sobie tego 
życzą, i zaproponować alternatywy dla tych, którzy nie chcą z niej korzystać.  
 
Zalecamy to, ponieważ UE powinna zadbać o to, by osoby starsze mogły uczestniczyć w świecie 
cyfrowym i by nikt nie był dyskryminowany. Należy wprowadzić uproszczone narzędzia dla pokoleń, 
które nie mają dużego doświadczenia w stosowaniu niektórych technologii, aby zintegrować je ze 
współczesnym światem. Zalecamy lepsze promowanie już istniejących inicjatyw, tak aby obywatele 
poznali te możliwości. UE nie powinna dyskryminować starszych pokoleń w zakresie korzystania 
z narzędzi komputerowych. (Poza tym oznacza to, że obywatele powinni mieć możliwość 
funkcjonowania bez obowiązku korzystania z sieci internetowej). UE powinna zorganizować 
i udostępnić bezpłatną stałą pomoc starszym pokoleniom, aby ułatwić dostęp do narzędzi cyfrowych. 
 
 
Podwątek 4.3 Wymiana kulturalna/Podwątek 4.4 Edukacja ekologiczna  
 

35. Zalecamy, aby UE stworzyła platformę, na której materiały dydaktyczne na temat zmiany klimatu, 
zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych będą udostępniane do celów edukacyjnych. 
Informacje te powinny być oparte na faktach, sprawdzone przez ekspertów i dostosowane dla 
każdego państwa członkowskiego. Platforma ta: 

● powinna zawierać lekcje dla różnych grup docelowych – na przykład dla osób mieszkających 
w środowisku miejskim lub wiejskim, wszystkich grup wiekowych i na wszystkich poziomach 
wcześniejszej wiedzy; 

● musi być dostępna we wszystkich państwach członkowskich i powinna być łatwa 
w użytkowaniu; 

● powinna być wdrażana wraz z planem promocji; powinna być budowana we współpracy 
z odpowiednimi firmami; 

● może zostać udostępniona wraz z programem finansowania w celu wsparcia 
wykorzystywania i wdrażania informacji na platformie. Finansowanie to powinno również 
wspierać wycieczki w teren, aby pokazać odpowiednie przykłady z życia.  
 

Zalecamy to, ponieważ osoby w każdym wieku potrzebują dostępu do opartych na faktach informacji 
na temat sposobów radzenia sobie ze zmianą klimatu, zrównoważonym rozwojem i kwestiami 
środowiskowymi. Ważne pojęcia, np. ślad ekologiczny, muszą być rozumiane przez wszystkich, 
zwłaszcza młodych ludzi, ponieważ przez całe życie wykorzystujemy to, czego uczymy się jako dzieci. 
Tematy te są złożone, a informacje wprowadzające w błąd są szeroko rozpowszechnione. 
Potrzebujemy źródła, które jest godne zaufania, a UE ma wiarygodność i zasoby, aby to zapewnić. Jest 
to także ważne, ponieważ poziom wiedzy i łatwy dostęp do wiarygodnych informacji są różne 
w poszczególnych państwach członkowskich. 
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36. Zalecamy, aby UE priorytetowo traktowała udostępnianie programów wymiany wszystkim 
(niezależnie od grupy wiekowej, państwa członkowskiego, poziomu wykształcenia i możliwości 
finansowych) oraz umożliwiała wymianę lub staże między sektorami, krajami, instytucjami 
edukacyjnymi, miastami i przedsiębiorstwami. UE powinna być odpowiedzialna za inicjowanie, 
mediację i finansowanie wymiany kulturalnej i społecznej w całej UE – zarówno fizycznej, jak 
i cyfrowej. UE musi aktywnie promować te inicjatywy i kierować je do osób, które nie są jeszcze 
świadome istnienia programów wymiany kulturalnej i społecznej. Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy, do udziału w której losowo wybrano uczestników, jest doskonałym przykładem 
wymiany europejskiej. Chcemy więcej inicjatyw tego rodzaju – ale również inicjatyw na mniejszą 
skalę, a także wymian w dziedzinie sportu, muzyki, staży (społecznych) itp. 
 
Zalecamy to, ponieważ ważne jest, aby stworzyć poczucie wspólnoty i spójności oraz zwiększyć 
tolerancję dla wszystkich naszych pięknych różnic/różnych perspektyw, a także dla rozwoju 
indywidualnych umiejętności. Umożliwi to rozwój przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i krytycznego 
myślenia. Chcielibyśmy promować udział wszystkich członków naszych społeczności, nawet tych, 
którzy do tej pory nie byli zaangażowani w takie inicjatywy. 
 

  
Podwątek 4.5 Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji/Podwątek 4.6 Harmonizacja edukacji  
 

37. Zalecamy, aby wszystkie państwa członkowskie uzgodniły i przyjęły certyfikowany minimalny 
standard kształcenia w zakresie podstawowych przedmiotów rozpoczynających się w szkole 
podstawowej. Ma to na celu zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji, przy zapewnieniu sprawiedliwości i równości. 
 
Zalecamy to, ponieważ: 

● istnienie minimalnego standardu dałoby rodzicom, nauczycielom i uczniom większe zaufanie 
do systemów edukacji, pozostawiając jednocześnie możliwość inicjatywy i różnorodności.  

● Jeżeli zalecenie to zostanie wdrożone, wzmocni to i zintegruje wspólną tożsamość europejską 
wspierającą wspólne działanie, jedność i poczucie przynależności.  

● Wdrożenie tego zalecenia przyczyniłoby się do zacieśnienia współpracy i wymiany między 
szkołami w całej UE, co poprawiłoby stosunki między nauczycielami a uczniami i w znacznym 
stopniu ułatwiłoby realizację programów wymiany. 

 
 
 
 
 

38. Zalecamy, aby język angielski był nauczany, zgodnie ze standardem podlegającym certyfikacji, jako 
podstawowy przedmiot w szkołach podstawowych we wszystkich państwach członkowskich UE, 
aby ułatwić i wzmocnić zdolności obywateli Unii do skutecznej komunikacji.  
 

Zalecamy to, ponieważ: 
● Zapewniłoby to większą jedność i równość poprzez zwiększenie zdolności obywateli do 

wzajemnego komunikowania się i wspieranie silniejszej wspólnej tożsamości europejskiej. 
● Pozwoliłoby to na stworzenie szerszego, elastycznego i bardziej dostępnego rynku pracy, co 

dałoby obywatelom kompetencje potrzebne do pracy i komunikacji we wszystkich innych 
państwach członkowskich i zapewniłoby większe możliwości osobiste i zawodowe. 

● Moglibyśmy dysponować wspólnym europejskim językiem w bardzo krótkim czasie, gdyby 
zalecenie zostało wdrożone. 
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● Stosowanie wspólnego języka przyspiesza wymianę informacji, co byłoby korzystne dla 
współpracy, wspólnego reagowania na kryzysy, pomocy humanitarnej i zbliżenia Europy 
i Europejczyków. 

 
Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 
 

Podwątek 5.1 Demokracja cyfryzacji/Podwątek 5.2 Cyberbezpieczeństwo 
 

39. Zalecamy, aby UE dysponowała większymi kompetencjami w zakresie zwalczania nielegalnych treści 
i cyberprzestępczości. Zalecamy wzmocnienie zdolności Europolu/Europejskiego Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością, w tym:  

● zwiększenie zasobów finansowych i kadry;  
● zapewnienie karania w podobny sposób w każdym kraju;  
● zapewnienie szybkiego i skutecznego egzekwowania przepisów. 

 
Zalecamy, aby zagwarantować wolność w internecie, zapewniając jednocześnie karanie dyskryminacji, 
nadużyć i napastowania. Popieramy pomysł utworzenia europejskiego organu publicznego, ponieważ 
nie chcemy pozostawiać regulacji platform internetowych wyłącznie przedsiębiorstwom prywatnym. 
Platformy internetowe muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za rozpowszechniane treści, ale 
chcemy mieć pewność, że ich interesy nie będą stawiane na pierwszym miejscu. Regulacja treści 
i ściganie winnych muszą być skuteczne i szybkie, tak aby miały również skutek odstraszający wobec 
przestępców. 
  

 
40. Zalecamy, aby UE inwestowała w wysokiej jakości i innowacyjne infrastruktury cyfrowe (takie jak 

wdrażana w Europie sieć 5G), aby zapewnić autonomię Europy i zapobiec zależności od innych 
krajów lub przedsiębiorstw prywatnych. UE powinna również rozważyć inwestycje w słabo 
rozwiniętych regionach UE. 
 
Zalecamy to, ponieważ infrastruktura cyfrowa odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej 
i ułatwia codzienne życie w Europie. Europa potrzebuje zatem wysokiej jakości infrastruktury 
cyfrowej. Jeżeli Europa jest zależna od innych, może być podatna na negatywne wpływy ze strony 
przedsiębiorstw prywatnych lub obcych krajów. Europa powinna zatem inwestować w infrastrukturę 
cyfrową, aby zwiększyć swoją autonomię. Ważne jest również zapewnienie włączenia cyfrowego 
poprzez dopilnowanie, by regiony słabiej rozwinięte cyfrowo otrzymywały inwestycje.  
 
 

41. Zalecamy, aby UE propagowała w europejskich szkołach edukację na temat fałszywych informacji, 
dezinformacji i bezpieczeństwa w internecie. Powinna ona opierać się na przykładach najlepszych 
praktyk z całej UE. UE powinna ustanowić podmiot specjalnie w celu promowania tych prac 
i wydawania zaleceń dla systemów edukacji. Powinna również promować kształcenie 
pozaformalne, a także innowacyjne i kreatywne techniki nauczania (np. gry partycypacyjne). 
 
Zalecamy to, ponieważ wprowadzenie w szkole lekcji na temat bezpieczeństwa w internecie 
i umiejętności cyfrowych (postępowanie z oszustwami internetowymi, fałszywymi informacjami itp.) 
ma duże znaczenie dla zapewnienia wszystkim narzędzi ochrony przed zagrożeniami online. Ważne 
jest, aby skupić się na młodszym pokoleniu, ponieważ jest ono bardzo narażone na zagrożenia 
w internecie. Szkoły mogą również komunikować się z rodzicami, aby promować dobre praktyki. 
Lekcje te mogą opierać się na przykładach najlepszych praktyk w całej Europie (np. w Finlandii), 
a jednocześnie mogą być dostosowywane do potrzeb każdego kraju. 
 
 
Podwątek 5.3 Ochrona danych 
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42. Zalecamy dalsze ograniczenie wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez duże firmy 
obsługujące dane poprzez lepsze egzekwowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
i stworzenie bardziej znormalizowanych mechanizmów w całej UE oraz zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa spoza Europy prowadzące działalność w UE również przestrzegały tego 
rozporządzenia. Poprawa jego egzekwowania powinna obejmować jasne i krótkie wyjaśnienie 
warunków stosowania, aby uniknąć niejasności, zapewnienie więcej informacji na temat tego, 
w jaki sposób i przez kogo dane będą wykorzystywane, unikanie domyślnej zgody na ponowne 
wykorzystywanie i odsprzedaż danych. Wspomniana poprawa egzekwowania tego rozporządzenia 
powinna zapewnić trwałe usuwanie danych na wniosek obywatela. Powinna również wzmocnić 
egzekwowanie spójnego przestrzegania przepisów w zakresie profilowania osób w oparciu o ich 
aktywność w internecie. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywna proporcjonalna do obrotów 
przedsiębiorstwa lub ograniczenie działalności przedsiębiorstwa. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie istnieje bardzo ograniczona przejrzystość tego, jakiego rodzaju dane 
są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i komu są sprzedawane. Musimy jeszcze bardziej 
ograniczyć nadużywanie władzy przez duże firmy obsługujące dane i zadbać o to, by obywatele 
wyrażali świadomą zgodę na przetwarzanie danych. 
  
 

43. Zalecamy utworzenie niezależnej ogólnoeuropejskiej agencji, która musiałaby jasno zdefiniować 
inwazyjne zachowania (np. spam) oraz opracować wytyczne i mechanizmy dotyczące tego, w jaki 
sposób obywatele mogą zrezygnować z wykorzystania swoich danych i je wycofać, zwłaszcza 
w odniesieniu do stron trzecich. Agencja musi posiadać mandat w zakresie identyfikowania 
oszustów i organizacji nieprzestrzegających przepisów oraz nakładania na nie sankcji. Powinna 
pracować nad zapewnieniem przestrzegania przepisów UE przez podmioty spoza Unii działające na 
jej terenie. Byłaby ona finansowana przez instytucje UE i składałby się z mieszanej rady niezależnych 
organów (tj. ekspertów z uniwersytetów i podmiotów reprezentujących specjalistów). Powinna 
mieć rotacyjną prezydencję. Proponujemy dwa rodzaje sankcji: grzywnę proporcjonalną do obrotów 
przedsiębiorstw lub ograniczenie działalności przedsiębiorstw. 
 
Zalecamy to, ponieważ nie istnieje centralna agencja posiadająca silny mandat, która mogłaby pomóc 
obywatelom, zwłaszcza w przypadku, gdy mają oni problem i potrzebują pomocy, doradztwa lub 
wsparcia. Nie istnieją jasne i wiążące przepisy, których przedsiębiorstwa powinny przestrzegać, 
a sankcje albo nie są egzekwowane, albo są nieistotne dla przedsiębiorstw.  
 
 

44. Zalecamy utworzenie unijnego systemu certyfikacji, który w przejrzysty sposób odzwierciedlałby 
zgodność z RODO (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) i zapewniałby, by informacje na 
temat ochrony danych były prezentowane w przystępny, jasny i prosty sposób. Certyfikat ten byłby 
obowiązkowy i widoczny na stronach internetowych i platformach. Certyfikat ten powinien być 
wydawany przez niezależny podmiot certyfikujący na szczeblu europejskim, ewentualnie istniejący 
lub specjalnie utworzony, który nie jest powiązany z rządami krajowymi ani z sektorem prywatnym. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie brak jest przejrzystości tego, w jakim stopniu dane są chronione przez 
każde przedsiębiorstwo, a użytkownicy/klienci nie mogą dokonywać świadomych wyborów. 
 
  
 

45. Zalecamy lepsze wyjaśnienie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i poprawę 
komunikacji na jego temat poprzez stworzenie standardowego tekstu dotyczącego zgodności, który 
posługuje się prostym i jasnym językiem zrozumiałym dla wszystkich. Tekst ten powinien zawierać 
główne przesłanie lub podstawowe zasady. Proces udzielania zgody powinien być bardziej wizualny 
(tj. podobnie jak aplikacja, która prosi o wyraźną zgodę na dostęp do telefonu). Powinna mu 
towarzyszyć kampania informacyjna (w tym w telewizji). Należy konsekwentnie zapewniać 
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obowiązkowe kursy (przynajmniej osobom pracującym z danymi) oraz doradzać osobom 
potrzebującym pomocy. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie brzmienie RODO jest zbyt niejasne i techniczne, ilość informacji jest 
przytłaczająca i nie jest ona dostępna dla wszystkich. Informowanie o RODO również nie przebiega 
podobnie w różnych krajach i często wyklucza różne grupy osób, głównie osoby starsze i niebędące 
cyfrowymi tubylcami. 
 
 
Podwątek 5.4 Zdrowa transformacja cyfrowa 
 

46. Zalecamy, aby UE zajęła się problemem fałszywych informacji za pomocą dwóch środków: 
● przepisów umożliwiających przedsiębiorstwom z branży mediów społecznościowych 

wdrażanie algorytmów uczenia maszynowego, które mogą określać wiarygodność 
informacji w mediach społecznościowych i nowych mediach, zapewniając użytkownikom 
źródła zweryfikowanych informacji. Zalecamy, aby algorytmy były kontrolowane przez 
ekspertów w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania; 

● wdrożenia platformy cyfrowej, która ocenia informacje z tradycyjnych mediów (np. 
telewizja, prasa drukowana, radio) niezależnie od interesów politycznych i gospodarczych, 
a także informuje obywateli o jakości wiadomości bez stosowania jakiejkolwiek cenzury. 
Platforma powinna być otwarta na kontrolę publiczną i spełniać najwyższe standardy 
przejrzystości, a UE powinna zapewnić, aby przeznaczone na ten cel środki finansowe były 
wykorzystywane do zamierzonych celów. 

 
Zalecamy to, ponieważ należy zająć się różnymi rodzajami mediów i uważamy, że sankcje lub usuwanie 
treści mogą prowadzić do cenzury i naruszać wolność wypowiedzi i wolność prasy. Zalecamy, aby 
eksperci kontrolowali i monitorowali prawidłowe funkcjonowanie algorytmu, aby zapewnić jego 
właściwe funkcjonowanie. Ponadto zalecamy, aby platforma była apolityczna i niezależna w celu 
zapewnienia przejrzystości i wolności wypowiedzi. Ponadto, ponieważ całkowite usunięcie fałszywych 
informacji jest niemożliwe, udostępnienie tych narzędzi obywatelom pomoże zmniejszyć 
oddziaływanie takich informacji w Europie. 
  

 
47. Zalecamy, aby UE wdrożyła różne działania, by zapewnić zdrowe korzystanie z internetu: 

● Przede wszystkim UE musi zająć się problemem braku infrastruktury i urządzeń 
uniemożliwiających obywatelom dostęp do internetu.  

● Zalecamy również, by UE zachęcała państwa członkowskie do prowadzenia szkoleń dla 
wszystkich grup wiekowych na temat internetu i związanych z nim zagrożeń. Można to 
osiągnąć poprzez wprowadzenie w szkołach zajęć dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie 
różnych programów i programów nauczania umożliwiających dotarcie do dorosłych 
i starszych obywateli. O treści tych zajęć powinna decydować grupa niezależnych ekspertów 
na szczeblu europejskim.  

● Ponadto domagamy się, aby UE wprowadziła wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby cyfryzacja społeczeństwa nie wykluczyła osób starszych, zapewniając 
dostęp do podstawowych usług również poza internetem.  

● UE powinna zadbać o to, by specjalne środki finansowe były wykorzystywane przez państwa 
członkowskie do zamierzonych celów. 

 
 
Zalecamy to, ponieważ w niektórych miejscach w Europie brakuje infrastruktury i sprzętu (np. 
urządzeń), a przed rozpoczęciem edukacji obywateli należy zapewnić połączenie, gdyż jak wiadomo 
istnieją pewne regiony i profile, które mają ograniczenia w dostępie do internetu. Zalecamy zajęcia, 
które pomogą dzieciom w uzyskiwaniu umiejętności cyfrowych, wprowadzenie innych programów 
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pomagających starszym pokoleniom w tej transformacji cyfrowej oraz wprowadzenie niezbędnych 
środków, aby zapewnić, by transformacja cyfrowa nie ograniczała praw osób starszych. 
  
 

48. Zalecamy, aby Unia Europejska promowała edukację obywateli w każdym państwie członkowskim 
w celu poprawy krytycznego myślenia, sceptycyzmu i weryfikacji faktów, aby uczyć, jak niezależnie 
oceniać, czy dana informacja jest godna zaufania czy też nie. Powinno to być realizowane w ramach 
kształcenia podstawowego w formie specjalnej lekcji. Powinna być ona również oferowana 
w innych miejscach publicznych obywatelom w każdym wieku, którzy chcą skorzystać z tego 
szkolenia. UE powinna zadbać o to, by specjalne środki finansowe były wykorzystywane przez 
państwa członkowskie do zamierzonych celów. 
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że niemożliwe jest całkowite usunięcie fałszywych informacji, 
a zatem szkolenie to pomoże obywatelom w ich samodzielnym rozpoznawaniu. W ten sposób wpływ 
fałszywych informacji na społeczeństwo i na samych obywateli zostanie ograniczony. Dałoby to 
również osobom więcej autonomii i uniezależniło od instytucji w pozyskiwaniu wiarygodnych 
informacji.  
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Załącznik I: W jaki sposób opracowano zalecenia? 

A. Podsumowanie sesji 3  

 

· Powitanie i program działań · 
· Wkład ze strony platformy · 

· Wyjaśnienie celów oraz 
procesu · 

· Opracowanie zaleceń 

w oparciu o wskazówki · 

· Praca nad głównymi postulatami 
na potrzeby sesji plenarnej 

Konferencji · 

· Obywatele czytają i szeregują 

wskazówki · 
· Eksperci i weryfikatorzy informacji 

są 

dostępni na potrzeby pytań i 

· Informacje zwrotne od innych grup 

i opracowanie ostatecznej wersji 
zaleceń · 

· Głosowanie nad zaleceniami · 
· Słowa końcowe · 

· Opracowanie ostatecznej wersji 
głównych postulatów · 

· Obywatele rozpoczynają 

opracowywanie zaleceń 

w oparciu o wskazówki · 

SESJA PLENARNA 

OTWARTE 
FORUM

SESJA 
PODGRUPY 

– Ponowne połączenie i 
przygotowanie 

– Uszeregowanie wskazówek 

– Rozpoczęcie procesu opracowania 

– Opracowanie zaleceń 

– w oparciu o wskazówki 
– Opracowanie ostatecznej wersji 
zaleceń 

– Praca nad głównymi postulatami 
na potrzeby sesji plenarnej Konferencji 
– Głosowanie nad zaleceniami 
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B. Sposób opracowywania zaleceń  
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C. Szczegółowa procedura opracowywania zaleceń 

Piątek 25.02.2022 r. 

Sesja plenarna 1 

- Cel: Odnowienie kontaktów w panelu i przygotowanie do sesji 3 
- Powitanie; Oddanie głosu obywatelom; Aktualizacja platformy; Plan działania przez 

weekend; Wprowadzenie do metodyki sesji 

Otwarte forum 1 

- Cel: Uszeregowanie wskazówek 
- odczytanie wskazówek i nieformalne dyskusje w sali panelowej i w holu obok sali 

panelowej (bez tłumaczenia symultanicznego); uszeregowanie wskazówek pod 
względem ważności z użyciem naklejek. Każdy obywatel miał do dyspozycji 
pięćdziesiąt naklejek (dziesięć fuksjowych służących wskazaniu wątku 1, dziesięć 
pomarańczowych służących wskazaniu wątku 2, dziesięć zielonych służących 
wskazaniu wątku 3, dziesięć niebieskich służących wskazaniu wątku 4, dziesięć 
czerwonych służących wskazaniu wątku 5) i przystąpił do określenia kolejności 
ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdego wątku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wątek 5  
Etyczna i 
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cyfrowa 

 

Podwątek 5.1 – 

Demokratyzacja 
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Wątek 3  
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Podwątek 3.1 
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Wątek 1  
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Podwątek 2.1 
– 
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ść europejska 



 

  
Panel 1, sesja 3 – 24 

 

 

 

Praca podgrupy 1 

- Cel: Rozpoczęcie procesu opracowania zaleceń w oparciu o wskazówki 

Sobota, 26.02.2022 r. 

Praca podgrupy 2 

- Cel 1: Opracowanie zaleceń w oparciu o wskazówki 
- Zastosowano taką samą metodykę jak w przypadku pracy podgrupy 1. 

- Cel 2: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się tym samym 
wątkiem i wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

- Cel 3: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się innymi wątkami 
i wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

- W dalszym ciągu stosowano tę samą metodykę. 
- Cel 4: Opracowanie ostatecznej wersji zaleceń 

- Na tym ostatnim etapie podjęto próbę uwzględnienia informacji zwrotnych 
otrzymanych od pozostałych podgrup oraz ustalonych w ramach weryfikacji faktów. 
Podgrupy sformułowały swoje zalecenia końcowe. 

 

Niedziela, 27.02.2022 r. 

Otwarte forum 2 

- Cel: Opracowanie głównych postulatów na sesję plenarną Konferencji 
- Grupa 20 przedstawicieli panelu na sesję plenarną Konferencji poświęciła również 

czas pomiędzy sesjami na opracowanie głównych postulatów. W tym celu prowadzili 
oni rozmowy z innymi uczestnikami, aby spróbować określić takie postulaty i móc 
w prosty sposób przekazać ustalenia panelu. Główne postulaty powinny 
odzwierciedlać zalecenia wraz z uzasadnieniem. 

Sesja plenarna 2 

- Cel: Głosowanie nad zaleceniami 

Instrukcje dla uczestników: 

 

1. Naciśnij przycisk na tablecie 
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2. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać 

link do formularza z zaleceniami 

z danego wątku 

3. Sprawdź swój osobisty numer 

identyfikacyjny (PIN), który 

znajduje się z tyłu tabletu 

 

4. Wpisz PIN w formularzu 
 

 

5. Zagłosuj kciukiem w górę lub 

w dół nad każdym z zaleceń 

w poszczególnych wątkach 

i prześlij swój głos 

 
 
 
 
 
 
6. Zalecenia, które uzyskały 
przynajmniej 70 % głosów 
popierających, zostają przyjęte. 
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Załącznik II: Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji w celu wsparcia procesu weryfikacji 

faktów 

Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji koordynował tzw. Ośrodek Wiedzy i Informacji 
[Knowledge and Information Centre – KIC], w skład którego weszli członkowie wspólnego sekretariatu 
i grupy organizacyjnej. Jeśli uczestnicy, facylitatorzy, obserwatorzy lub obecni eksperci zauważyli 
potrzebę wyjaśnienia faktów, informowano o tym KIC, który przekierowywał pytanie do 
odpowiedniego eksperta i/lub weryfikatora faktów. 

Kilku ekspertów obecnych na miejscu i online śledziło obrady podgrup, aby móc inicjować weryfikację 
faktów. Ponadto eksperci z trzech instytucji zostali wezwani do udzielenia odpowiedzi na pytania 
dotyczące weryfikacji faktów w dziedzinach, w których się specjalizują, w szczególności w odniesieniu 
do już istniejących instrumentów regulacyjnych i innych instrumentów polityki.  

Eksperci i weryfikatorzy faktów zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi w bardzo krótkim czasie 
i przesłanie jak najbardziej przejrzystego tekstu, który po zatwierdzeniu przez KIC mógłby zostać 
przekazany uczestnikom przez facylitatora. Dostępni byli ekspercie wymienieni poniżej, ale nie 
wszyscy otrzymali pytania i niektórzy mogli zgłaszać uwagi w ramach różnych wątków.  

Lista ekspertów obecnych na miejscu i online: 

Eksperci ds. wątku 1: Praca w Europie 

● Barbara Gerstenberger, kierownik działu, Życie Zawodowe, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, kierownik działu (ad interim), Polityka Społeczna, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (również wątek 5) wykładowca, Ośrodek Badań dotyczących 
Integracji Europejskiej (Centre for European Integration Research – EIF) Uniwersytet 
Wiedeński 

● Leonie Westhoff, analityk współpracujący, Centrum Studiów nad Polityką Europejską (Centre 
for European Policy Studies – CEPS) 

Eksperci ds. wątku 2: Gospodarka dla przyszłości 

● Daniel Gros, Członek zarządu i członek honorowy Centrum Studiów nad Polityką Europejską 
(Centre for European Policy Studies) 

● Allesandro Giovannini, Team Lead Economist w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków 
Międzynarodowych I Europejskich w Europejskim Banku Centralnym 

● Gianluca Sgueo (również wątek 5), Senior Associate Fellow i Adjunct Professor w Szkole 
Zarządzania w Brukseli (Brussels School of Governance – BsoG) 

Eksperci ds. wątku 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 

● John Hurley, p.o. kierownika działu, dział ds. zatrudnienia, Eurofound 

● Nicolas Defaye, Policy Officer, Europejska Federacja na rzecz Zatrudnienia Rodzinnego i Opieki 
Domowej (European Federation for Family Employment & Home Care) 

● Paul Ginnell, dyrektor Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Irlandia 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
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● Elizabeth Gosme, Dyrektor, COFACE (Confederation of Family Organisations in the European 
Union) 

Eksperci ds. wątku 4: Uczenie się w Europie 

● Jimmy Jamar, sekretarz generalny, Europa Nostra 

● Charis Hughes, starszy specjalista ds. komunikacji i badań wpływu w Léargas (Irlandzka 
agencja krajowa Erasmus+) 

● Jemma Lee, starszy specjalista ds. wsparcia i rozwoju w Léargas (Irlandzka agencja krajowa 
Erasmus+) 

● Amélia Veiga, wykładowczyni, Uniwersytet w Porto 

● Andrea Lapegna, koordynator ds. komunikacji i kampanii, Lifelong Learning Platform (LLP) 

● Altheo Valentini, prezes zarządu „All Digital” 

● Giuseppina Tucci, sekretarz generalna, Biuro Organizacyjne Europejskich Związków 
Uczniowskich (Organizing Bureau of European School Student Unions – OBESSU) 

● Selina McCoy, Associate Research Professor w Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych 
i Adjunct Professor w Trinity College w Dublinie 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra Fellow i wykładowca, University College Dublin 

Eksperci ds. wątku 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

● Rosanna Fanni, analityk współpracujący i koordynator forum cyfrowego, Centrum Studiów 
nad Polityką Europejską (CEPS) 

● Bart Preneel, Szef grupy badawczej ds. bezpieczeństwa komputerowego i kryptografii 
przemysłowej Katholieke Universiteit Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, profesor kryminologii na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Nauk 
Społecznych i Politycznych Panteion, Ateny  
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Załącznik III: Inne zalecenia, rozważane przez panel, ale nieprzyjęte 
 

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 
 
Podwątek 3.2 Równe prawa 
 
Zalecamy, by UE stworzyła mechanizm zapewniający monitorowanie i egzekwowanie praw 
mniejszości (np. portal lub biuro umożliwiające obywatelom składanie skarg).  
 
Zalecamy to, ponieważ uważamy, że każda osoba może wyrazić swoją opinię i ma prawo do 
poszukiwania i otrzymywania pomocy. Takie biuro jest niezbędne w celu zmniejszenia napięcia między 
mniejszościami a większością. 
 
 
Podwątek 3.3 Sprawiedliwość/Podwątek 3.4 Dostęp do sportu 
 
Zalecamy, aby UE zwiększyła wiedzę na temat aktywności fizycznej poprzez dawanie przykładu przez 
osoby publiczne (np. wydarzenia Parlamentu powinny obejmować pewną formę aktywności 
fizycznej lub trwającej kilka sekund pozy, np. rozciąganie się, spacerowanie podczas rozmowy czy 
podskoki). 
 
Zalecamy to, ponieważ zaangażowanie osób publicznych w aktywność fizyczną przyczyni się do 
zwiększenia świadomości na ten temat. 
 

 
Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 
 
Podwątek 5.3 Ochrona danych 
 

Zalecamy utworzenie identyfikatora strony internetowej, który będzie służył do przechowywania 
danych osobowych i danych szczególnie chronionych, ale będzie dostępny wyłącznie dla władz 
i policji. Platformy internetowe i sprzedawcy będą posługiwać się kodem internetowym 
powiązanym z identyfikatorem strony internetowej oraz danymi, które są istotne dla danej 
działalności. Domyślne ustawienia udostępniania danych za pomocą tego identyfikatora powinny 
wskazywać na brak zgody. Dane powinny być przekazywane wyłącznie stronom bezpośrednio 
zaangażowanym, a nie stronie trzeciej. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej, obywatel 
powinien mieć możliwość łatwego ich wycofania. Dane powinny być dostępne jedynie przez 
ograniczony czas lub podczas trwania konkretnej transakcji. Zezwolenie na wykorzystywanie danych 
powinno zawierać datę wygaśnięcia lub jasne określenie, jakie działania przedsiębiorstwo może 
podjąć z wykorzystaniem tych danych. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie przedsiębiorstwa mogą gromadzić wszystkie dane, w tym dane 
osobowe i wrażliwe, i mogą je wykorzystywać do wielu celów bez ujawniania, w jaki dokładnie sposób 
i dlaczego. W ten sposób podmioty uzyskują więcej informacji, niż faktycznie potrzebują, aby 
świadczyć nam usługi, a następnie mogą odsprzedać lub ponownie wykorzystać dane bez naszej 
zgody. Jednocześnie proponowane zalecenie zagwarantuje odpowiedzialność użytkowników 
internetu, zapewniając przy tym ich względną anonimowość.  
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Załącznik IV: Grupowanie wskazówek 
 
Wątek 1: Praca w Europie 

 

Podgrupa 01 (1.1. Rynek pracy) 

1. 1.1.1.1: Proaktywna polityka gospodarcza UE mająca na celu lepsze radzenie sobie 

z globalizacją. 

2. 1.1.1.2: Należy przyjąć „Magna Carta” regulującą wszystkie główne zagadnienia w obszarze 

pracy. 

3. 1.1.1.3: Problemem jest wdrażanie przepisów UE na szczeblu krajowym. 

4. 1.1.2.2: Nie należy zbytnio ograniczać swobody przedsiębiorczości. 

5. 1.1.2.4: Prawo do zatrudnienia dla wszystkich. 

6. Grupa (3 wskazówki) 1.1.2.1: Konieczna jest harmonizacja praw pracowniczych i warunków 

pracy. 1.3.1.4: Starania na rzecz utrzymania europejskich, wyższych standardów jakości 

w zakresie organizacji pracy i praw pracowniczych. 1.3.1.7: Wdrożenie środków na rzecz 

coraz większej koordynacji polityk zatrudnienia wśród państw europejskich.  

7. 3.2.3.2: Zalecamy, by UE utworzyła instytucję monitorującą warunki pracy we wszystkich 

państwach członkowskich. 

8. 1.1.3.1: Wspieranie tworzenia związków zawodowych. 

9. Grupa (4 wskazówki) [1.1.4: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym] 1.1.4.2: 

Należy poprawić poziom opieki (nad dziećmi, osobami starszymi), aby umożliwić lepszą 

równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 1.1.4.5: Nie można pomijać żadnych 

typów rodzin. Dotyczy to również rodzin, które mają pod opieką osoby 

z niepełnosprawnościami. 1.1.4.1: Należy zlikwidować znaczne różnice między sektorem 

publicznym a prywatnym. 1.1.4.4: Bardzo pilnie należy wdrażać wytyczne UE do prawa 

krajowego. 

10. Grupa (2 wskazówki) [1.1.5: Unijny plan działania w zakresie praw socjalnych] 1.1.5.1: Plan 

działania powinien być prawnie wiążący, tak aby rządy krajowe były zobowiązane do jego 

wdrożenia. 1.1.5.2: Należy dostarczać obywatelom więcej informacji na temat odnośnych 

decyzji.  

11. Grupa (3 wskazówki) 1.1.2.3: UE powinna ustanowić europejską płacę minimalną – 3.2.3.1: 

Zalecamy, by UE poczyniła postępy w kierunku wprowadzenia płacy minimalnej na szczeblu 

europejskim. 1.1.7.3: Przed ustanowieniem bezwarunkowego dochodu podstawowego UE 

musi ustanowić płacę minimalną. 

12. 3.2.5.4: Zalecamy, by UE skupiła się na ustaleniu standardowego tygodniowego czasu pracy 

(krótszego i jednolitego) w celu zapewnienia lepszego i równego traktowania europejskich 

obywateli i ich rodzin. 
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Podgrupa 06 (1.2. Młodzież i zatrudnienie) 

13. 1.2.1.1: Proponujemy dać uczniom szkół średnich możliwość zdobycia różnych doświadczeń 

w różnych środowiskach pracy lub projektach społecznych, tak aby mogli zapoznać się 

z rynkiem pracy. Proponujemy, aby na późniejszym etapie nauki było to bardziej 

ukierunkowane w zależności od ich zainteresowań i rodzaju kształcenia. W ten sposób 

uczniowie poznają znaczenie odpowiedzialności, zyskują wyobrażenie co do swojej 

przyszłości, a także uczą się szacunku dla różnych zawodów. 

14. Grupa (4 wskazówki) 1.2.1.2: Proponujemy zachęcać przedsiębiorstwa i organizacje – 

poprzez przyznawanie im ulg podatkowych lub innych korzyści – do zapewniania staży. 

1.2.5.1: Na obszarach oddalonych lokalne szkoły, samorządy, organizacje i przedsiębiorstwa 

muszą ściśle ze sobą współpracować w celu zapewnienia, by takie staże faktycznie były 

oferowane. 3.3.4.1: Promowanie dostępu do pierwszej pracy, a także do staży w ramach 

kształcenia zawodowego i wyższego. 1.3.3.6: Tworzenie programów służących zbliżeniu 

młodych ludzi i przedsiębiorstw. 

15.  1.2.3.1: Edukacja musi być lepiej dostosowana do zmieniających się potrzeb na rynku pracy. 

Dlatego też nauczyciele muszą mieć większą świadomość tych potrzeb. Proponujemy 

organizowanie regularnych konsultacji między środowiskami polityki, edukacji i biznesu 

w celu identyfikowania potrzeb. 

16. Grupa (3 wskazówki) [1.2.2: Utrata umiejętności niecyfrowych i kompetencji społecznych 

potrzebnych na rynku pracy.] 1.2.2.1: Kompetencje społeczne: umiejętność wzajemnych 

interakcji, słuchania siebie nawzajem, tolerancja, dialog, odporność oraz zrozumienie, 

szacunek i uznanie dla innych. 1.2.2.2: Szkolenie szkolących: nauczyciele muszą najpierw 

sami zrozumieć znaczenie tych umiejętności społecznych i nauczyć się wspierać młodych 

ludzi w tym zakresie. Szkolenie szkolących. 1.2.2.4: Należy zachęcać młodych ludzi do 

niezależnego życia w społeczeństwie. W tym celu należy zachęcać ich do stałego 

samokształcenia, krytycznego myślenia i zachowania w sobie ciekawości świata. Należy 

uwzględniać wszystkie grupy społeczne. 

17. 1.2.2.3: Humanistyka, np. literatura klasyczna i etyka, musi być ponownie nauczana 

w krajach, w których z tego zrezygnowano. 

18. Grupa (3 wskazówki) 1.2.3.2: Wzajemne uznawanie dyplomów i standaryzacja szkoleń w UE 

powinny podlegać większej harmonizacji. 3.3.3.2: Uznawanie unijnych tytułów akademickich 

we wszystkich państwach UE. 2.1.2.2: Zalecamy zapewnienie możliwości pełnego 

przenoszenia i uznawania kwalifikacji zawodowych (takich jak licencje) we wszystkich 

państwach członkowskich UE. 

19. Grupa (3 wskazówki) [1.2.4: Wnioski, które można wyciągnąć na przyszłość w odniesieniu do 

strat w zakresie szkoleń, staży i dostępu do zatrudnienia w wyniku kryzysu związanego z 

COVID-19, które to straty są w większym stopniu odczuwalne wśród ludzi młodych 

i najsłabszych grup społecznych.] 1.2.4.1: Propozycja reaktywacji programów istniejących 

przed pandemią: niestety niektóre linki do tych programów, dostępne na stronie 

internetowej UE, nie są już aktualne. Europa powinna również zapewnić programy 

skierowane do osób poniżej 18 roku życia. 1.2.4.2: UE powinna lepiej informować o różnych 

programach uruchamianych w ramach odbudowy po pandemii, np. o programie ALMA. 

1.2.4.3: Ze względu na pandemię młodzi ludzie mają mniej możliwości pracy w innych 

państwach członkowskich. Dlatego musimy przyspieszyć programy cyfrowe sprzyjające tego 

typu wymianie. 
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20. 1.2.4.4: Należy zminimalizować niedogodności, z jakimi borykają się studenci, którzy są 

zmuszeni przedłużyć studia, ponieważ nie byli w stanie odbyć stażu. Te niedogodności to np.: 

koszty, wydłużenie okresu studiów, opóźnienie wejścia na rynek pracy.  

21. 1.2.4.5: Rządy muszą być w stanie szybciej i elastyczniej reagować w przypadku wystąpienia 

sytuacji nagłych, takich jak kryzysy. Proponujemy wyciągnięcie wniosków i opracowanie 

nowych scenariuszy, co pozwoli zachować większą elastyczność na wypadek pilnych sytuacji 

w przyszłości (w odniesieniu do zatrudnienia, edukacji itp.).  

 

Podgrupa 15 (1.3. Cyfryzacja w miejscu pracy) 

22. Grupa (5 wskazówek) 1.3.1.1: Starania na rzecz utrzymania miejsc pracy w Europie. 1.3.1.2: 

Utworzenie zachęt i opracowanie przepisów pomagających utrzymać miejsca pracy w 

UE/krajach europejskich w oparciu o uznaną europejską jakość. 1.3.1.5: Zachęcanie 

europejskich przedsiębiorstw do brania na siebie większej odpowiedzialności społecznej 

poprzez utrzymanie siedzib w Europie. 1.3.1.8: Określenie limitu miejsc pracy, które można 

co roku przenieść do krajów pozaeuropejskich. 1.3.1.6: Opodatkowanie delokalizacji jako 

środek stosowany w ostateczności. 

23. 1.3.1.3: Starania na rzecz osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym porównywalnego 

poziomu płac w krajach produkujących. 

24. Grupa (5 wskazówek) 1.3.2.1: Zharmonizowanie przepisów dotyczących inteligentnej 

organizacji pracy na szczeblu europejskim i kontrolowanie ich przestrzegania. 1.3.2.8: 

Zharmonizowanie przepisów dotyczących inteligentnej organizacji pracy na szczeblu 

europejskim i kontrolowanie ich przestrzegania w miejscu pracy. 1.3.2.5: Zharmonizowanie 

inteligentnej organizacji pracy na szczeblu europejskim – określenie godzin pracy, 

dostępności, odpoczynku (prawo do bycia offline) oraz kontrola przestrzegania przepisów. 

1.3.2.6: Zharmonizowanie kwestii dostępności w okresach świątecznych w nagłych 

wypadkach oraz kontrola przestrzegania przepisów. 1.3.2.7: Harmonizacja przepisów 

dotyczących inteligentnej organizacji pracy na szczeblu europejskim i zapobieganie 

wykluczeniu osób pracujących zdalnie z życia społecznego. 

25. Grupa (3 wskazówki) 1.3.2.2: Przyznanie pracownikom możliwości decydowania 

o organizacji pracy w domu (np. rodzinom z dziećmi). 1.3.2.4: Sporządzanie umów 

zawierających jasne i ustandaryzowane warunki, wskazujących, które zadania mogą być 

wykonywane w domu, a które nie. 4.2.3.1: Zalecamy zachęcanie do prowadzenia rozmów 

z udziałem przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw, świata polityki, sektora zdrowia, 

psychologów i socjologów oraz uregulowanie prawem e-edukacji i pracy online. 

26. 1.3.2.3: Skrócenie czasu pracy poprzez wykorzystanie technologii i zwiększenie efektywności.  

27. 1.3.3.7: Tworzenie nowych miejsc pracy za pośrednictwem platform. 

28. Grupa (4 wskazówki) 1.3.3.8: Stworzenie cyfrowych platform wymiany usług dla emerytów. 

– 1.3.3.9: Zachęcanie do wykorzystywania cyfryzacji do celów przekwalifikowania 

pracowników (np. w przypadku macierzyństwa). 1.3.3.10: Wzbogacenie cyfrowych platform 

szkoleniowych o różnorodne treści z różnych dziedzin wiedzy. 1.3.3.11: Tematyczna 

kategoryzowanie platform i ułatwienie korzystania z nich. 

 

 

Wątek 2: Gospodarka dla przyszłości 
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Podgrupa 02 (2.1. Innowacje i konkurencyjność europejska) 

29. 2.1.1.1: Zalecamy, by UE inwestowała w badania naukowe i innowacje służące opracowaniu 

nowych materiałów i zasobów lub materiałów i zasobów, które mają najmniejszy ślad 

środowiskowy.  

30. Grupa (5 wskazówek): [2.2.1: Nasze metody produkcji skutkują zbyt dużą ilością 

zanieczyszczeń. W jaki sposób należy zmienić nasze techniki produkcji, aby stały się czystsze?] 

2.2.1.4: Opracowanie działań mających bezpośrednie skutki w perspektywie 

krótkoterminowej. 2.2.1.1: Sugerujemy stworzenie nowych przepisów w dziedzinie technik 

produkcji (dotyczących cyklu życia produktów, emisji gazów cieplarnianych, dostosowania do 

ograniczeń systemu żywego), w tym dotacji stanowiących zachętę dla przedsiębiorstw 

chcących rozwijać techniki ekologiczne. 2.1.1.4: Zalecamy, by udzielać większego wsparcia 

przedsiębiorstwom, które inwestują w obniżanie kosztów środowiskowych procesu 

produkcji, a także inwestują w opracowywanie produktów powodujących mniejsze koszty 

dla środowiska. 2.2.1.5: Sprzyjanie przechodzeniu na gospodarkę opartą na recyklingu, także 

w przemyśle i energetyce. 2.2.2.4 Zalecamy działania na rzecz recyklingu energetycznego. 

 

31. Grupa (4 wskazówki): 2.1.4.1: Zalecamy, by UE bardziej ukierunkowała działania na 

wdrażanie wyników badań – nie powinny istnieć tylko na papierze. 

2.1.4.2: Zalecamy organizowanie wyników badań w ogólnodostępnych, bezpłatnych 

i scentralizowanych bazach danych. 2.1.5.1: Zalecamy stworzenie systemu dla naukowców 

badających podobne zjawiska, aby mogli łączyć zasoby. 2.1.5.2: Zalecamy, by UE 

rezerwowała środki na finansowanie konkretnych obszarów badań. 

32. Grupa (5 wskazówek): 2.2.3.1: Zwiększenie udziału energii słonecznej w produkcji energii w 

UE, m.in. poprzez promowanie produkcji energii na małą skalę na poziomie indywidualnym. 

2.2.3.2: Rozwój i inwestowanie w dziedzinie energii wiatrowej. 2.2.3.3: Rozwój energii 

opartej na technologiach wodorowych. 2.2.3.4: Wykorzystanie wody morskiej do produkcji 

energii elektrycznej. 1.3.4.1: Zachęcanie do wytwarzania energii pierwotnej ze źródeł 

odnawialnych do zasilania urządzeń cyfrowych. 

33. Grupa (3 wskazówki): 2.2.4.1: Zmniejszenie liczby pośredników między etapem produkcji 

a konsumentami. 2.1.1.3: Zalecamy podjęcie działań w celu skrócenia łańcuchów dostaw 

i zmniejszenia zależności od przywozu materiałów z innych części świata. Należy inwestować 

w zasoby lokalne. 1.3.4.11: Zbadanie możliwości prowadzenia w Europie pozyskiwania 

metali ziem rzadkich i wytwarzania urządzeń cyfrowych i zamknięcia w ten sposób łańcucha 

produkcji. 

34. Grupa (2 wskazówki): 2.2.4.2: Należy odejść od paradygmatu „podaż – popyt” na rzecz 

paradygmatu „potrzeby – ograniczenia”. Należy odejść od opierania działalności 

gospodarczej na dążeniu do osiągnięcia zysku. 2.2.7.2: Odejście od paradygmatu wzrostu. 

35. 1.3.4.3: Stworzenie zachęt do szeroko zakrojonej produkcji energii (skierowanych do 

przedsiębiorstw, rodzin).  

 

Podgrupa 07 (2.2. Zrównoważona gospodarka / 2.3. Opodatkowanie) 

36. Grupa (5 wskazówek): 2.2.1.2: Postulujemy środki mające na celu ograniczenie ilości 

odpadów, a tym samym wpływu zanieczyszczających gałęzi przemysłu na środowisko. 

Sugerujemy w szczególności, by zmusić przedsiębiorstwa do bardziej inteligentnej produkcji 

(metody, etyka, materiały). 2.2.4.3: Stworzenie przepisów dotyczących opakowań z tworzyw 
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sztucznych w celu ograniczenia ich ilości. 2.4.2.1: Zapewnienie, by większa ilość opakowań 

nadawała się do recyklingu. 1.3.4.6: Zbadanie wpływu odpadów cyfrowych. 1.3.4.8: 

Ustanowienie ram prawnych dotyczących odpadów z urządzeń cyfrowych. 

37. Grupa (3 wskazówki): 2.4.6.5: Wprowadzenie przepisów zakazujących wyrzucania przez 

sklepy wielkopowierzchniowe żywności nadającej się do spożycia i umożliwiających 

korzystanie z takiej żywności przez osoby potrzebujące. 2.4.6.1: Ulgi podatkowe dla 

projektów korzystnych dla wszystkich (nadwyżki z supermarketów sprzedawane po niższych 

cenach solidarnościowym sklepom spożywczym, a następnie oferowane konsumentom 

o niższych dochodach). 2.4.6.2: Planowanie, dystrybucja i przydział () 

38. Grupa (3 wskazówki): 2.2.2.1: Promowanie programów opartych na idei „zero waste” („zero 

odpadów”) i edukowanie konsumentów. 2.2.4.4: Zachęcanie ludzi do bardziej 

odpowiedzialnych zachowań. 2.4.6.3: Dążenie do zmiany przyzwyczajeń konsumentów 

i ukierunkowanie popytu na produkty, które mogą być wytwarzane w sposób zrównoważony 

(pod względem ilości).  

39. Grupa (5 wskazówek): 2.2.2.2: Większe wsparcie recyklingu w Europie: w szczególności 

proponujemy rozwój recyklingu urządzeń technologicznych, takich jak telefony, zwłaszcza 

poprzez promocje dotyczące zakupów rzeczy używanych. 2.1.1.2: Zalecamy, by UE skupiła się 

na najbardziej efektywnym wykorzystaniu istniejących zasobów (np. recykling) i inwestowała 

w takie sposoby. 2.5.5.1: Finansowanie prac i badań, które pozwolą dostosowywać 

urządzenia zamiast zastępować je nowymi. 1.3.4.2: Inwestowanie w badania naukowe, 

produkcję europejską, recykling urządzeń (baterii itd.). 1.3.4.7: Zachęcanie obywateli do 

recyklingu odpadów cyfrowych. 

40. Grupa (2 wskazówki): 2.2.2.3: Musimy walczyć z „planowanym postarzaniem produktów”, 

m.in. poprzez promowanie odpowiedzialnej konsumpcji polegającej na wybieraniu 

produktów o dłuższym cyklu życia (technologii, odzieży). 2.1.3.3: Zalecamy podjęcie działań 

przeciwko „planowanemu postarzaniu produktów”. 

41. Grupa (2 wskazówki): 2.2.5.1: Uregulowanie generowania kryptowalut. 1.3.4.12: Dokonanie 

oceny wpływu, jaki mają na środowisko kryptowaluty wymagające marnowania energii 

niewytwarzanej w sposób zrównoważony. 

42.  2.2.6.1: Określenie celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na szczeblu regionalnym. 

43. Grupa (2 wskazówki): 2.2.8.1: Ponowne przemyślenie infrastruktury transportowej w celu 

promowania korzystania z transportu publicznego i mobilności „miękkiej”. 1.3.4.4: 

Wspieranie transportu publicznego.  

44. Grupa (2 wskazówki): 1.3.4.9: Zbadanie wpływu pozyskiwania metali ziem rzadkich na 

środowisko. 1.3.4.10: Zbadanie wpływu pozyskiwania metali ziem rzadkich na pracę (w 

szczególności pracę dzieci). 

45. [2.3.1. Opodatkowanie nie jest sprawiedliwe społecznie: w jaki sposób można to zmienić?] 

2.3.1.3: Zalecamy wprowadzenie nowych podatków. 

46. [2.3.1: Opodatkowanie nie jest sprawiedliwe społecznie: w jaki sposób można to zmienić?] 

2.3.1.1: Zalecamy standaryzację europejskiego systemu podatkowego.  

47. 2.3.1.2: Lepsza edukacja na temat opodatkowania oraz lepsze informowanie o tym, w jaki 

sposób wykorzystywane są podatki.  

48. Grupa (5 wskazówek): 2.3.1.4: Stosowanie opodatkowania nieekologicznych źródeł energii 

w celu zmiany modeli produkcji i konsumpcji oraz modelu energetycznego. 2.1.1.5: 

Zalecamy, by nakładać wyższe podatki na szkodzące środowisku i niezrównoważone 
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przedsiębiorstwa (w porównaniu z przedsiębiorstwami przyjaznymi środowisku). 2.3.1.5: 

Zalecamy opodatkowanie kryptowalut. 2.3.1.6: Zalecamy opodatkowanie paliwa. 1.1.6.1: 

Zwolnienie z podatku dla towarów uprawianych lub produkowanych lokalnie. 

49. Grupa (6 wskazówek): 2.3.2.1: Zalecamy wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych 

przedsiębiorstw stawiających na zrównoważone metody. 2.3.2.2: Stworzenie progresywnego 

systemu podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw opartego na dochodach 

z działalności gospodarczej. 2.3.2.3: Przejrzysta pomoc europejska na rzecz tworzenia 

nowych przedsiębiorstw. 1.1.6.2: Lepsza ochrona MŚP. Wsparciem mógłby tu służyć unijny 

urząd, który mógłby np. udzielać informacji i pomocy prawnej. 1.1.6.3: Stworzenie lepszych 

zachęt na rzecz podejmowania działań obciążonych ryzykiem. 1.1.6.4: Przedsiębiorstwa typu 

start-up w gospodarce lokalnej: system pożyczek wspieranych przez duże banki. Wsparcie 

świadczonych lokalnie porad prawnych.  

50. 2.3.2.4: Legalizacja miękkich narkotyków, takich jak marihuana. 

51. Grupa (4 wskazówki): 2.3.3.1: Ujednolicenie sposobu wdrażania odpowiedzialności 

społecznej i środowiskowej przez przedsiębiorstwa prywatne i publiczne w całej Europie. 

2.3.3.2: Karanie przedsiębiorstw nieprzestrzegających tych norm poprzez opodatkowanie. 

2.3.3.3: Nagradzanie przedsiębiorstw przestrzegających tych norm i dokonujących 

zrównoważonej transformacji. 2.3.2.5: Wprowadzenie obowiązku przejrzystości 

w odniesieniu do przedsiębiorstw wielonarodowych. 

52. Grupa (3 wskazówki): 2.3.4.1: Wprowadzenie specjalnego podatku, aby zapobiec 

przenoszeniu przedsiębiorstw mającemu na celu uchylanie się od opodatkowania. 2.3.4.2: 

Europejskie opodatkowanie dużych przedsiębiorstw międzynarodowych. 2.3.4.3: Europejskie 

opodatkowanie przedsiębiorstw (zagranicznych), które nie płacą podatku w miejscu 

generowania zysków. 

 

 

Podgrupa 08 (2.4. Rolnictwo / 2.5. Infrastruktura cyfrowa) 

53. Grupa (2 wskazówki): 2.4.1.1: Kary w odniesieniu do mniej zdrowych środków spożywczych 

(podatki). 2.4.1.2: Obłożenie podatkami żywności „luksusowej”.  

54. 2.4.1.3: Ocena produktu powinna opierać się na 2 kryteriach (zdrowie i zrównoważenie 

środowiskowe). 

55. 2.4.1.4: Rozwój sklepów społecznych i sklepów solidarnościowych, z dostępem wyłącznie dla 

osób o niskich dochodach. 

56. Grupa (4 wskazówki): 2.4.2.2: Utworzenie systemu zwalczania oszukańczych praktyk na 

szczeblu europejskim. 2.4.2.3: Wprowadzenie kar w odniesieniu do produktów 

nieposiadających etykiety zgodnej z przepisami. 2.4.2.4: Wskazywanie wszystkich składników 

w jasny i widoczny sposób (zwłaszcza alergenów). 2.4.2.5: Wykorzystanie istniejących 

technologii w celu określenia łańcucha produkcji środków spożywczych (informacje 

o pochodzeniu wszystkich składników produkcji). Przeprowadzanie analiz przez niezależne 

agencje dotyczących żywienia zwierząt gospodarskich (utworzenie systemu monitorowania). 

Produkty przywożone powinny spełniać takie same wymogi jakościowe jak produkty 

europejskie. 

57. 2.4.3.1: Rozwijanie i promowanie zrównoważonych upraw bez zmniejszania zachowanej 

nieuprawianej części gruntów (z wyłączeniem GMO). Techniki wertykalne, techniki 

precyzyjne. 
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58. Grupa (5 wskazówek): [2.4.4: Uwzględnienie komplementarności produkcji państw 

członkowskich Unii oraz aspektu lokalnego]. 2.4.4.1: Konieczna byłaby koordynacja między 

producentami (wybór rodzaju i wielkości produkcji oraz finansowe skutki tych wyborów). 

2.4.4.2: Zapewnienie równowagi między produkcją opartą na konkretnych właściwościach 

a produkcją lokalną. 2.4.4.3: Nie należy robić wszystkiego wszędzie; należy dostosowywać się 

do specyfiki otoczenia. 2.4.4.4: Badania i rozwój na temat tego, co może być uprawiane 

w danym regionie (warunki klimatyczne). 2.4.4.5: Wspieranie lokalnych producentów 

poprzez organizowanie metod dystrybucji (bezpośrednie transakcje między producentem 

a konsumentem). 

59. Grupa (3 wskazówki): 2.4.5.1: Sadzenie kwiatów w innych miejscach w celu wspierania 

różnorodności biologicznej. 2.4.5.3: Wdrożenie systemów opóźnionego koszenia w ramach 

utrzymania przestrzeni publicznych (poboczy, małych terenów zielonych). Dzikie łąki 

powinny mieć czas na wzrost. 2.4.5.4: Sadzenie roślin chroniących produkcję i promowanie 

owadów chroniących produkcję. Skłonienie rolników do stosowania tych technik. 

60.  2.4.5.2: Ograniczenie stosowania pestycydów za pomocą technik precyzyjnych (np. 

stosowanie dronów), zwłaszcza w przypadku produkcji wielkoobszarowej. 

61. Grupa (6 wskazówek): 2.5.1.1: Wprowadzenie podatku od internetu, takiego jak podatek od 

telewizji; w ten sposób państwo zmusiłoby operatorów do udostępniania internetu 

niektórym użytkownikom. Umożliwienie państwom wykorzystania środków podatkowych do 

pokrycia kosztów tych usług. 2.5.1.2: Bezpłatny roaming we wszystkich krajach europejskich 

(dostęp do internetu i usług telefonicznych za taką samą cenę w innym kraju UE). 2.5.1.3: 

Wsparcie / pomoc finansowa dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. 2.5.1.4: 

Ustanowienie usługi minimalnej; podstawowa usługa po najniższej cenie. 2.5.1.5: 

Cybercentra: punkty komputerowe dostępne dla mieszkańców jako bezpłatna usługa 

publiczna (w autobusach, pociągach, bibliotekach itd.). 1.3.3.4: Zwiększenie dostępu 

obywateli do urządzeń cyfrowych; wszystkie dzieci muszą mieć równy dostęp do cyfryzacji. 

62. 2.1.3.4: Zalecamy, by UE odgrywała aktywną rolę w zapobieganiu wzrostowi siły monopoli 

przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i monopoli wśród dostawców internetu. 

63. Grupa (5 wskazówek): [2.5.3: Infrastruktura. Przed zajęciem się problemem kosztów należy 

rozwiązać problem dostępu do sieci. W wielu przypadkach występują nierówności.] 2.5.3.1: 

Celem powinno być wyeliminowanie „białych plam”. Żaden obszar nie powinien być 

pozbawiony dostępu do sieci. 2.5.3.2: Wspieranie operatorów oferujących usługi na całym 

obszarze (poprzez zmniejszenie podatków, składek), a nawet zobowiązanie operatorów do 

takich działań – jako warunek uzyskania koncesji. Powinno to obejmować wyznaczenie 

konkretnego celu i z określoną datą. Wyznaczenie terminu zapewnienia przez operatorów 

dostępu do sieci na całym obszarze. Dbanie o to, by operator posiadający sieci nie mógł być 

operatorem świadczącym usługę. 2.5.3.3: Uproszczenie i wyjaśnienie kwestii dostępności 

operatorów i usług. 2.5.3.4: Wykorzystanie infrastruktury drogowej do rozbudowy 

infrastruktury cyfrowej. 2.5.3.5: Dostrzeżenie, że istnieją obszary bez dostępu.  

 

 

Wątek 3: Sprawiedliwe społeczeństwo 
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Podgrupa 03 (3.1. Zabezpieczenie społeczne) 

64. 3.1.1.1: Zalecamy zapewnienie współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie 

badań nad opieką zdrowotną. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie komunikowania 

i publikowania informacji o postępach w dziedzinie medycyny na szczeblu UE.  

65. 3.1.1.2: Zalecamy wspólną politykę zdrowotną i społeczną oraz przydzielanie środków 

budżetowych na szczeblu UE w celu zapewnienia takich samych warunków opieki 

zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego we wszystkich państwach członkowskich oraz 

równych warunków dla lekarzy. 

66. Grupa (2 wskazówki) 3.1.1.3: Umożliwienie pacjentom leczenia w innych krajach, w których 

jest ono dostępne. Należy zapewnić współpracę między państwami członkowskimi UE. 

3.1.1.8: Zalecamy wspieranie szpitali w rozwijaniu się, tak by pacjenci nie musieli być 

przewożeni do szpitali w innych krajach. 

67. 3.1.1.4: Zapewnienie pełnego zwrotu kosztów leków na receptę osobom w trudnej sytuacji 

społecznej. 

68. 3.1.1.5: Zalecamy, by UE zajęła się kwestią godnej śmierci: eutanazji. 

69. 3.1.1.6: Ogólnoeuropejskie prawo do decydowania o życiu nienarodzonego dziecka. 

70. 3.1.1.7: Zalecamy, by UE przyjęła dyrektywę nakazującą państwom członkowskim 

przeznaczanie określonych sum na usługi społeczne. 

71. 3.1.1.9: Zalecamy, by UE zapewniła dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia 

społecznego ofiarom przemocy domowej. 

72. Grupa (3 wskazówki): [3.1.9: Zdrowie psychiczne] 3.1.9.1: Ważne jest, by istniały programy 

profilaktyczne. 3.1.9.2: Praca w niepełnym wymiarze godzin i programy na rzecz równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym. 3.1.9.3: Zalecamy wspieranie badań w dziedzinie 

wpływu legalizacji marihuany na zdrowie psychiczne.  

73. Grupa (4 wskazówki) [3.1.3: Dzieci pozbawione domu: przewlekłość procedur adopcyjnych w 

UE, dzieci dorastają w domach dziecka, szybsza adopcja spoza UE, niemożność adoptowania 

dzieci przez pary homoseksualne]. 3.1.3.1: Zalecamy, by UE zadbała o przyspieszenie 

procedur adopcji. 3.1.3.2: Dbanie o prawa dzieci, zapewnienie im godnego domu 

w społeczeństwie. 3.1.3.3: Ujednolicenie obowiązujących w państwach członkowskich 

przepisów określających sytuacje, w jakich dziecko może trafić do adopcji. 3.1.3.4: Zalecamy 

przyjrzenie się zbadanie praktyk stosowanych w innych krajach (nawet poza UE) 

i wzorowanie się na nich. 

74. Grupa (7 wskazówek): 3.1.3.5: Wspieranie organizacji pracujących z młodymi ludźmi 

i rodzinami (zapewnienie im większych zasobów i pomoc w skuteczniejszym działaniu). 

3.1.5.1: Proponujemy, by UE wprowadziła środki wsparcia na rzecz wskaźników urodzeń. 

Unia Europejska powinna promować prawo obywateli do bycia rodzicami, wspierać ich w rej 

roli (ochrona pracy, pomoc dla rodziców). 3.1.7.1: Sugerujemy, że należy skupić się na 

wsparciu społecznym dla całej rodziny: zapewnić pewien „bufor społeczny”, aby młodzi 

ludzie mogli jak najszybciej rozpoczynać aktywne życie, a osoby starsze mogły przechodzić na 

emeryturę. Konieczne jest również wspieranie młodszych członków rodziny sprawujących 

opiekę nad jej starszymi członkami itp. 3.1.7.2: Sugerujemy zapewnianie wsparcia młodym 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej oraz dostarczanie informacji 

o dostępnym wsparciu: wsparciu na rzecz edukacji i umiejętności cyfrowych, wsparciu 

w zakresie sprzętu edukacyjnego, dostępności kółek hobbystycznych i edukacyjnych itp., 

a także informowanie o tych możliwości w mediach. 3.1.7.3: Proponujemy wspieranie kobiet 
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w obszarze macierzyństwa. 3.1.7.4: Proponujemy, by zapewniać młodym ludziom wsparcie 

finansowe na cele mieszkaniowe (np. w postaci tańszych pożyczek). 3.3.2.1: Wspieranie 

macierzyństwa/ojcostwa (szczególnie wśród osób młodych). 

75. 3.1.4.1: Skupienie się na ochronie zdrowia psychicznego opiekunów. 

76. Grupa (3 wskazówki): 3.1.5.2: Musimy zapewnić stabilność systemu emerytalnego; 

proponujemy rozważyć finansowanie emerytur z wielu źródeł. 3.1.5.3: Proponujemy, aby 

emerytury były powiązane z dochodem minimalnym.3.1.5.4: Zharmonizowany powszechny 

system emerytalny na poziomie europejskim. 

77. 3.1.5.5: Zalecamy tworzenie przystępnych cenowo domów spokojnej starości i ośrodków 

zapewniających specjalistyczną opiekę starszym pacjentom (np. osobom cierpiącym na 

chorobę Alzheimera). 

78. Grupa (6 wskazówek): 3.1.7.5: Zalecamy zapewnienie powszechnego dochodu 

podstawowego i standardu życia. 3.1.7.6: Problem wykluczenia społecznego osób, które 

mogłyby być aktywne w społeczeństwie: wsparcie społeczne dla osób znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji i osób chorych. 1.1.7.4: Dochód podstawowy musi być powiązany 

z uregulowaniem migracji. 1.1.7.5: Dochód podstawowy jest rozsądną koncepcją, zdolną 

umożliwić godne życie. 1.1.7.1: Powinno istnieć porozumienie, które uwzględnia różne 

aspekty. Unia Europejska powinna monitorować przestrzeganie zasad. 1.1.7.2: Kluczowe 

znaczenie ma odpowiednie dostosowanie tej kwestii do kontekstu krajowego. 

 

Podgrupa 11 (3.2. Równe prawa) 

79. Grupa (6 wskazówek): 3.1.8.1: Uregulowanie cen najmu i cen mieszkań. 3.1.8.2: 

Proponujemy, by wspierać mieszkalnictwo w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich 

położonych bliżej dużych miast oferujących dostęp do miejsc pracy. 3.1.8.3: Proponujemy 

wspieranie najmu socjalnego dostępnego dla młodych ludzi (np. poprzez przeznaczone dla 

państw członkowskich dotacje na budowę lub dotacje na wsparcie czynszu) – nie chodzi 

o budowanie mieszkań socjalnych na sprzedaż, lecz raczej o wsparcie najmu. 3.2.2.1: 

Zalecamy, by UE wspierała tworzenie państwowych mechanizmów gwarancji hipotecznych 

(dla nowych mieszkań) na szczeblu państw członkowskich za pośrednictwem Europejskiego 

Banku Centralnego. 3.2.2.2: Zalecamy, by UE udzielała wsparcia finansowego na rzecz 

dostępu do mieszkań dla najbardziej potrzebujących obywateli europejskich (np. wsparcia 

dla młodych rodzin, rodzin z dziećmi, osób starszych, innych kategorii osób o szczególnych 

potrzebach itp.). 3.2.2.3: Wzywamy Komisję Europejską, by zaleciła państwom członkowskim 

organizowanie lokalnych referendów w sprawie maksymalnego poziomu czynszów. 

80. 3.2.1.1: Zalecamy, by UE stworzyła mechanizm zapewniający monitorowanie 

i egzekwowanie praw mniejszości (np. portal lub biuro umożliwiające obywatelom składanie 

skarg). 

81.  3.2.5.1: Zalecamy, by UE poczyniła postępy w zapewnianiu wszystkim rodzinom, niezależnie 

od cech ich członków, równych praw we wszystkich państwach członkowskich.  

82. Grupa (2 wskazówki): 3.2.5.2: Zalecamy, by UE ulepszyła regulację i wdrożenie minimalnego 

okresu urlopu rodzicielskiego, tak aby wszyscy obywatele UE mogli z niego korzystać 

w równym stopniu. 3.2.5.3: Zalecamy, by UE podjęła kroki w celu zapewnienia jednolitości 

środków wsparcia dostępnych dla rodzin z dziećmi we wszystkich państwach członkowskich.  
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83. 3.2.4.2: Zalecamy, by UE opracowała program nauczania na rzecz równości, który byłby 

realizowany przez uczniów z wszystkich państw członkowskich w ramach wspólnych zajęć 

(także w formacie internetowym). 

 

Podgrupa 12 (3.3. Sprawiedliwość / 3.4. Dostęp do sportu)  

84. Grupa (3 wskazówki): 1.1.4.3: Nadal istnieją znaczne nierówności między kobietami 

a mężczyznami. 1.1.5.4: Równe szanse dla wszystkich (bez względu na płeć, orientację 

seksualną, religię, niepełnosprawność itp.). 1.1.5.3: Należy promować równość płci, w tym 

równość płac. Kwestią kluczową jest przejrzystość wynagrodzeń.  

85. Grupa (2 wskazówki): 3.3.1.1: Promowanie sprawiedliwych wynagrodzeń (także w świetle 

offshoringu wewnątrz UE). 3.3.1.2: Niwelowanie luki płacowej między kobietami 

a mężczyznami. 

86. Grupa (2 wskazówki): 3.3.3.1: Promowanie równości, także równości płci, w edukacji. 

3.3.3.3: Równy dostęp do wysokiej jakości i porównywalnej edukacji w różnych państwach. 

87. Grupa (5 wskazówek): 3.4.1.1: Zmniejszenie różnic w dostępie do sportu i aktywności 

fizycznej ze względów społecznych i ze względu na płeć. Promowanie codziennej aktywności 

fizycznej. 3.4.1.2: Świadomość znaczenia aktywności fizycznej. Zapewnienie, by instytucje 

publiczne oferowały jakościowe i różnorodne usługi sportowe. UE: opracowanie wytycznych 

zachęcających państw do działania w tym kierunku.3.4.1.3: Włączenie sportu i aktywności 

fizycznej do krajowego systemu opieki zdrowotnej (w zakresie zdrowia fizycznego 

i psychicznego). 3.4.1.4: Wspieranie różnorodności dyscyplin sportowych w celu rozwoju 

różnych zdolności. 3.1.9.4: Propagowanie zdrowego stylu życia. 

88. 3.4.1.5: Poszukiwanie kreatywnych sposobów połączenia rekreacji opartej na technologii 

z aktywnością fizyczną (aplikacje umożliwiające różnym osobom wspólne uprawianie sportu, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem internetu). 

 

 

Wątek 4: Uczenie się w Europie 

 

Podgrupa 04 (4.1. Tożsamość europejska / 4.2. Edukacja cyfrowa) 

89. Grupa (2 wskazówki) 4.1.1.2: Zalecamy wzmacnianie poczucia przynależności poprzez 

szersze informowanie o instytucjach europejskich i państwach członkowskich. 1.3.3.3: 

Wzmocnienie tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem platform cyfrowych. 

90. 4.1.1.3: Zalecamy oferowanie większej liczby możliwości w zakresie uczestnictwa, np. za 

pośrednictwem forów obywatelskich. 

91. Grupa (2 wskazówki): 4.1.2.3: Zalecamy większą cyfryzację w szkołach (np. klasy 

międzynarodowe, które spotykają się w przestrzeni wirtualnej). 4.1.3.1: Zalecamy nadanie 

istniejącym programom (konkursom, turniejom) bardziej europejskiego charakteru. 

92. Grupa (2 wskazówki): 4.1.4.1: Zalecamy wspieranie wielojęzyczności od najmłodszych 

lat. 1.3.3.5: Tworzenie platform pomagających w nauce języków obcych, umożliwiających 

kontakty młodych ludzi na szczeblu europejskim. 

93. Grupa (2 wskazówki): 4.1.5.1: Zalecamy wprowadzenie przedmiotu dotyczącego Europy 

(historii, polityki, społeczeństwa) we wszystkich państwach członkowskich. 4.1.1.4: Zalecamy 

do uwzględniania w szkolnych materiałach edukacyjnych relacji na temat wspólnych 
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sukcesów (np. walka z pandemią, zapewnienie pokoju) i korzyści płynących 

z dotychczasowych działań UE. 

94. 5.4.1.4: Zbadanie i przeanalizowanie, czy we wszystkich państwach członkowskich 

infrastruktura niezbędna do edukacji cyfrowej jest na podobnym poziomie (czy wszystkie 

szkoły posiadają komputery, łącza światłowodowe itp.?). 

95. Grupa (2 wskazówki): 4.2.2.1: Zalecamy, by UE promowała materiały i szkolenia dla 

wszystkich obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie mają umiejętności informatycznych. 5.1.4.1: 

Nauczać w szkole, jak korzystać z narzędzi cyfrowych, ale również włączać w te kwestie 

media, ponieważ odgrywają one ważną rolę w informowaniu o technologiach cyfrowych. 

96. Grupa (3 wskazówki): 1.3.3.1: Stworzenie wspólnych ram szkoleń na szczeblu europejskim 

za pośrednictwem platform cyfrowych. 5.3.3.4: Określenie uniwersalnej podstawy 

określającej minimalny poziom umiejętności cyfrowych. 5.3.6.2 Przygotowanie informacji 

porównawczych na potrzeby UE i zwiększenie dostępu do technologii dzięki 

programom/instytucjom edukacyjnym. 

97. Grupa (7 wskazówek): [5.1.1: Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi świata cyfrowego] 

4.2.4.1: Zalecamy zwiększanie wśród młodych ludzi świadomości na temat zagrożeń – jako 

przedmiot w szkole, w formie szkoleń i praktyk zawodowych w dziedzinie IT. 5.1.1.1: Musimy 

uwzględniać w szkole metodykę opartą na narzędziach cyfrowych. 5.1.1.2: Na poziomie 

europejskim w szkołach musi istnieć edukacja dotycząca narzędzi cyfrowych i problemów, 

jakie mogą się z nimi wiązać. 5.1.2.1: Potrzebujemy jaśniejszej i bardziej jednoznacznej 

metodyki umożliwiającej edukowanie na temat korzystania z internetu (zob. kwestia 

problematyczna 1 dotycząca edukacji). Zalecamy organizowanie kursów etyki korzystania 

z internetu. 5.3.3.2: Specjalny program nauczania dla młodszych pokoleń (w szkołach 

i w domu). 5.1.4.1: Nauczać w szkole, jak korzystać z narzędzi cyfrowych, ale również włączać 

w te kwestie media, ponieważ odgrywają one ważną rolę w informowaniu o technologiach 

cyfrowych. 5.4.1.3: Tworzenie w szkołach wspólnych przestrzeni szkoleniowych dla dzieci 

i ich rodzin umożliwiających im wspólne uczenie się. 

98. 4.2.4.2: Zalecamy, by innowacje stały się częścią edukacji cyfrowej i były silniej promowane. 

99. Grupa (8 wskazówek): 5.3.3.1: Zajęcia dla starszych obywateli dostosowane do ich potrzeb 

i świadczenie usług wsparcia. 5.3.3.3: Wspieranie osób, które nie są biegłe w technologiach, 

w zdobywaniu aktualnej wiedzy na temat ich wykorzystania. 5.3.3.5: UE powinna wspierać 

programy edukacyjne (międzypokoleniowe), w ramach których młodzi ludzie uczą osoby 

starsze, jak funkcjonować w sferze cyfrowej. 2.5.2.1: Inicjatywa informacyjno-

uświadamiająca, szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji. 5.4.1.2: 

Organizacja/instytucja, która edukuje osoby starsze w zakresie właściwego korzystania 

z internetu. 2.5.2.2: Wzajemne wsparcie – poprzez rodzaj pełnomocnictwa dla osoby, która 

może pomóc w prowadzeniu czynności administracyjnych w internecie w imieniu innej 

osoby. 2.5.2.3: Przedstawienie narzędzi komputerowych jako środków umożliwiających 

utrzymywanie kontaktu z innymi osobami, w tym z wnukami i dziećmi. Zajęcie się kwestią 

zaufania wśród osób starszych w sposób bardziej atrakcyjny. 2.1.3.5: Zalecamy, by UE 

dołożyła starań na rzecz zwiększenia dostępności technologii dla starszych pokoleń. 

 

Podgrupa 13 (4.3. Wymiana kulturalna / 4.4. Edukacja ekologiczna) 

100. Grupa (4 wskazówki): 4.1.1.1: Zalecamy wzmacnianie poczucia przynależności poprzez 

wymianę kulturalną, zawodową i społeczną (w tym sport), np. poprzez obozy wolontariackie 
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i miejsca spotkań. 4.1.1.5: Zalecamy, by UE robiła więcej w celu promowania programów 

i wymian kulturalnych. 4.1.2.2: Potrzeba jeszcze więcej wymian (dotyczących kultury, 

muzyki, odkryć) i jeszcze więcej środków finansowych. 3.2.4.1: Zalecamy UE opracowanie 

społecznościowych programów lub projektów wymiany międzykulturowej dla młodych 

Europejczyków w szkołach i firmach (w tym realizowanych przez internet). 

101. Grupa (3 wskazówki): 4.3.1.1: Zalecamy, by UE pomagała osobom pochodzącym ze 

środowisk o mniej uprzywilejowanej sytuacji ekonomicznej w dostępie do wymiany poprzez 

zapewnianie stypendiów i wsparcie budżetowe dla szkół. 4.1.2.1: Polecamy opracowywanie 

programów i ofert, które są udostępniane osobom w różnym wieku (bez względu na 

pochodzenie, wiek, wykształcenie). 4.5.1.3: Program Erasmus powinien być łatwo 

i powszechnie dostępny. 

102. Grupa (3 wskazówki): 4.3.1.2: zwiększenie jakości informacji dostępnych w szkołach 

(dotyczących europejskich programów wymiany). 4.3.1.6: Proponujemy, by UE opracowała 

materiały informacyjne na temat systemów edukacyjnych w państwach członkowskich. 

4.3.2.1: Zalecamy, by UE zachęcała osoby, które już uczestniczyły w wymianie, do aktywnego 

promowania wymian jako ich ambasadorzy. 

103.  4.3.1.3: Zalecamy utworzenie wspólnej unijnej platformy służącej do koordynowania 

wymian, obejmującej informacje na temat systemów szkolnictwa w innych krajach, oraz 

angażowanie przedsiębiorstw w tę strukturę, ponieważ mogłyby one przyjmować uczniów 

jako stażystów. 

104. Grupa (2 wskazówki): 4.3.1.4: Stworzenie programów skierowanych do szkół lub klas, które 

to programy umożliwiałyby wizyty w innych państwach UE. 4.3.1.5: Wspólny unijny format 

wymian z udziałem klas. 

105. Grupa (2 wskazówki): [4.4.1: Obywatele Unii niewystarczająco angażują się w kwestie 

zmiany klimatu i zrównoważoności].4.4.1.1: Zalecamy, by UE w większym stopniu ułatwiała 

wymianę wiedzy na temat sprawdzonych rozwiązań w zakresie zrównoważonych praktyk. 

Wymiana wiedzy i technologii między organizacjami edukacyjnymi, rządowymi 

i biznesowymi. 4.4.1.2: Zalecamy, by na szczeblu UE udzielać obywatelom bardziej 

konkretnych porad na temat tego, co można faktycznie uznać za zrównoważony wybór 

konsumencki/indywidualny. 

106. 4.4.1.4: Zalecamy, by UE zorganizowała konkurs dotyczący zrównoważoności z udziałem 

szkół z wszystkich państw członkowskich. 

107. Grupa (7 wskazówek): 4.4.2.1: Zalecamy, by programy edukacyjne koncentrowały się 

w większym stopniu na projektach, które umożliwiają dzieciom kontakt z kwestiami 

dotyczącymi środowiska i klimatu, a także skłaniały je do opracowywania rozwiązań w tym 

zakresie. 4.4.2.2: Zalecamy włączenie zrównoważoności do programów nauczania innych 

przedmiotów w szkołach w całej UE. 4.6.2.1: Zalecamy, by edukacja na temat środowiska 

była częścią powszechnego programu nauczania od najmłodszych lat. 2.2.1.3: Edukowanie 

producentów i studentów w tym zakresie, tak aby osoby zawodowo zajmujące się tą 

dziedziną były świadome problemów i przyjmowały bardziej pozytywne środki i techniki 

produkcji. W szczególności proponujemy włączenie do programów nauczania kursu z zakresu 

edukacji ekologicznej. 4.4.1.3: Zalecamy, by bezpośrednio dzielić się z obywatelami 

konkretną i lokalną wiedzą na temat tego, w jaki sposób ich zachowanie wpływa na ich 

środowisko. 2.2.7.1: Wprowadzenie kursu edukacji obywatelskiej dotyczącego 
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ekologii.2.4.6.4: Edukowanie od najmłodszych lat w zakresie problemu marnowania 

żywności i w zakresie konsumpcji produktów lokalnych i sezonowych. 

 

Podgrupa 14 (4.5. Jakość, finansowanie i dostęp do edukacji / 4.6. Harmonizacja edukacji) 

108. Grupa (2 wskazówki): 4.5.1.4: Równy powszechny dostęp do szkolnictwa wyższego. Jeżeli go 

nie ma, dostęp nie jest w pełni równy. 4.5.2.1: Równość dostępu do bezpłatnej edukacji 

w całej UE. 

109. 4.5.3.1: Zalecamy nauczanie umiejętności życiowych, w tym zagadnień związanych ze 

zdrowiem seksualnym, w szkołach na wszystkich poziomach. W przypadku głosów sprzeciwu 

należy organizować nieobowiązkowe lekcje zapewniające edukację seksualną opartą na 

faktach. 

110. 4.5.4.1: Finansowanie oraz dostęp do finansowania lub stypendiów w całej UE jest kwestią 

kluczową dla zapewnienia równości edukacji i dostępu do takiej samej technologii. 

111. Grupa (4 wskazówki): 4.5.5.1: Większe wsparcie indywidualne dla nauczycieli. 2.1.6.1: 

Zalecamy, by nauczyciele stale się szkolili i by prowadzono transgraniczną wymianę 

najlepszych praktyk. Mogłoby się to odbywać za pośrednictwem konferencji, platform 

cyfrowych itp. (na szczeblu UE). Rozwiązania te powinny być intensywnie promowane 

i nagłaśniane. 2.1.6.2: Zalecamy uwzględnianie w praktyce nauczania w całej UE aktualnych 

ustaleń naukowych dotyczących najskuteczniejszych sposobów uczenia się, a także ciągłe 

badania w tym zakresie. 2.1.6.3: Zalecamy stworzenie spójnego europejskiego systemu 

kontroli jakości w odniesieniu do praktyk nauczania. 

112. Grupa (4 wskazówki): 4.6.1.1: Powinny istnieć jednolite standardy edukacji we wszystkich 

szkołach europejskich. 4.5.1.1: Jednolity uregulowany standard nauczania w całej Europie, 

na poziomie podstawowym i średnim. 1.3.3.2: Zharmonizowanie treści szkoleń na szczeblu 

europejskim w celu osiągnięcia jednolitego poziomu kształcenia (np. w odniesieniu do 

języków). 2.1.2.1: Zalecamy, by UE przyjęła wspólne wartości w edukacji i ujednolicony 

system oceny w celu zwiększenia mobilności studentów. 

113. Grupa (2 wskazówki): 4.6.3.1: Zalecamy, by nauczany był jeden wspólny język europejski – 

język angielski, co znacznie ułatwiłoby edukację w zakresie środowiska i wszystkich innych 

kwestii w całej Europie. 4.5.1.2: We wszystkich szkołach podstawowych w UE powinien być 

nauczany jeden język europejski, finansowany i opłacany przez państwa członkowskie UE.  

 

 

Wątek 5: Etyczna i bezpieczna transformacja cyfrowa 

 

Podgrupa 05 (5.1. Demokratyzacja cyfryzacji / 5.2. Cyberbezpieczeństwo) 

114. Grupa (6 wskazówek): 2.1.3.1: Zalecamy, by UE dążyła do wyrównania szans i rozwoju 

technologicznego we wszystkich państwach członkowskich. 2.1.3.2: Zalecamy 

zrównoważoną i inteligentną redystrybucję istniejącej technologii (np. urządzeń). 4.2.1.1: 

Zalecamy, by UE zapewniła wszystkim obywatelom dostęp techniczny (sieć i urządzenia 

końcowe) oraz rozbudowę infrastruktury cyfrowej w krajach (przy czym należy uwzględniać 

zakup urządzeń, które można ponownie wykorzystać). 4.2.1.3: Zalecamy, by kwestia ta 

podlegała względom zrównoważonego rozwoju. 5.1.3.1: Zalecamy inwestowanie 

w innowacje cyfrowe, tak aby każdy Europejczyk miał dostęp do odpowiednich urządzeń na 
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szczeblu lokalnym. 5.3.6.1: Finansowanie programów wsparcia skierowanych do osób, które 

nie mają sprzętu komputerowego ani możliwości nabycia takiego sprzętu.  

115. 4.2.1.2: Zalecamy, by UE zagwarantowała prawo do internetu.  

116. 4.2.2.2: Zalecamy, by UE bezpłatnie udostępniała odpowiednie narzędzia (programy do 

pisania, platformy edukacyjne). W tym celu należałoby albo opracować własne programy 

albo zapewnić wszystkim dostęp do programów istniejących (np. Office). 

117. 5.1.4.2: Istnienie jednej sieci internetowej we wszystkich państwach UE. 

118. 5.1.4.3: Musi istnieć możliwość przenoszenia poza sieć wszelkich informacji dostępnych 

w internecie. 

119. 5.1.5.2: Stworzenie wspólnej chmury obliczeniowej dla europejskich przedsiębiorstw.  

120. 5.1.5.3: Zbudowanie europejskiej sieci społecznościowej – tworzonej przez Europejczyków 

z myślą o Europejczykach. 

121. 5.1.6.1: Uproszczenie i wyjaśnienie algorytmów stosowanych przez sztuczną inteligencję 

w celu zapewnienia większej akceptacji społecznej. 

122. Grupa (2 wskazówki): 5.1.2.3: Musimy intensywniej walczyć z nadużyciami w internecie. 

Zalecamy utworzenie organizacji powiązanej z policją specjalizującej się w aspektach 

cyfrowych, która mogłaby identyfikować podejrzane osoby w internecie i wykrywać 

niedopuszczalne zachowania. 2.5.4.1: Organ ekspercki, który może zagwarantować 

bezpieczeństwo, koordynowany na poziomie europejskim. Brygada interwencyjna 

dysponująca bardzo istotnymi uprawnieniami. 

123. Grupa (3 wskazówki): [5.2: Cyberbezpieczeństwo] 5.2.1.4: Wzorowanie się na państwach, 

w których zastosowane rozwiązania okazały się skuteczne (np. wzięcie przykładu z fińskiego 

systemu edukacji). [5.4: Zdrowa cyfryzacja] 5.4.1.1: Utworzenie 2-letniego projektu 

pilotażowego zakładającego stosowanie we wszystkich państwach członkowskich fińskiego 

modelu edukacji, a następnie dokonanie oceny wyników tego projektu. [5.4.2: Jak 

przeciwdziałać wszelkim szkodom stanowiącym łączny efekt „fałszywych informacji”, duże 

możliwości algorytmów i niedostatecznej ochrony danych?] 5.4.2.7: Utworzenie 2-letniego 

projektu pilotażowego zakładającego stosowanie we wszystkich państwach członkowskich 

fińskiego modelu edukacji, a następnie dokonanie oceny wyników tego projektu. 

124. Grupa (2 wskazówki): 5.2.2.1: Sugerujemy zacieśnienie współpracy między 

przedsiębiorstwami a państwami Unii Europejskiej oraz wdrożenie globalnych działań 

i globalnego porozumienia w sprawie cyberbezpieczeństwa. 5.2.4.1: Proponujemy 

zacieśnienie współpracy między stronami internetowymi/platformami a organami w celu 

bardziej systematycznego identyfikowania i śledzenia tych aktów cyberprzestępczości. 

Ważne jest, aby informować o pracy wszystkich podmiotów działających w tej kwestii bez 

rozgłosu. 

125. 5.3.2.2: Nowe przepisy dotyczące reklamy cyfrowej. 

126. Grupa (3 wskazówki): [5.2: Cyberbezpieczeństwo] 5.2.3.2: Proponujemy prowadzenie 

europejskich kampanii informacyjnych wykorzystujących wiele kanałów i dostosowanych do 

różnych rodzajów użytkowników (młodzieży, szerszego grona użytkowników). 5.3.3.6: 

Tworzenie specjalnych programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych na temat 

cyberprzestępczości. 5.2.3.1: Świadomość ryzyka istnieje, ale należy ją wzmocnić. 

Sugerujemy, by podczas zwiększania świadomości na temat zagrożeń skupiać się na 

konkretnych przykładach (np. m.in. wyjaśniać zjawisko phishingu i uczulać na fałszywe 

reklamy, przedstawiając odpowiednie przykłady itp.). 
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127. Grupa (2 wskazówki): 5.2.3.3: Wyjaśniać, w jaki sposób zgłasza się w sieciach 

społecznościowych konta dopuszczające się nadużyć, i ułatwiać takie zgłoszenia, aby można 

było wykrywać i karać osoby zachowujące się w internecie w sposób niewłaściwy. 2.5.4.3: 

Zapewnienie ochrony prywatności w Internecie. Problem związany z anonimowością 

i nękaniem w internecie. 

128. [2.5.4: Nadal brakuje zaufania w kwestii bezpieczeństwa narzędzi internetowych (np. 

płatności przez internet); zagrożenia związane z atakami hakerskimi na szpitale, usługi 

publiczne]. 2.5.4.2: Grupa ekspertów opracowująca system monitorowania w celu 

wzmocnienia elementu prewencji. System ochrony prywatności; rozpowszechnianie 

informacji o lepszym wykorzystaniu. Zwiększanie świadomości i edukacja. 

 

Podgrupa 09 (5.3. Ochrona danych 

129. Grupa (4 wskazówki): 4.2.4.3: Zalecamy, by zwiększyć rozliczalność dużych platform 

informatycznych. 5.1.5.1: Konieczne jest ograniczenie zakresu informacji osobowych 

wymaganych do uzyskania dostępu do internetu, a platformy cyfrowe muszą ponosić 

odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji. 5.3.1.4: Powinna istnieć większa 

przejrzystość co do tego, co gromadzą, przechowują i udostępniają (i komu) telefony 

i aplikacje domowe (Alexa), a właściciele powinni mieć możliwość usunięcia danych / 

ograniczenia dostępu do nich. 5.3.2.4: Nagradzanie przedsiębiorstw, które przestrzegają 

przepisów dotyczących ochrony danych, przejrzystości i bezpieczeństwa. 

130. Grupa (4 wskazówki): 5.2.1.1: Potrzebujemy podmiotu, który reprezentowałby 

konsumentów i wspierał interesy obywateli w kontaktach z przedsiębiorstwami 

korzystającymi z ich danych. 5.2.1.2: Musimy wypracować w Europie jedno stanowisko 

względem cyfrowych gigantów, których wpływ jest ogromny; firmy te powinny podlegać 

sądom w Europie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych i powinny być zobowiązane do 

stosowania europejskiego prawa. 5.3.1.1: Utworzenie organu UE, który będzie łatwo 

dostępny dla obywateli i który będzie czuwać nad przejrzystością i zapewniać wspólne 

normy stosowane przez wszystkie państwa UE. 5.3.2.1: Przejrzyste mechanizmy kontroli 

i równowagi ze strony organu UE [zob. wskazówka 5.3.1.1] (niepolitycznego, lecz opartego 

na wiedzy eksperckiej), który powinien być niezależny i finansowany przez państwa 

członkowskie.  

131. Grupa (2 wskazówki): 5.3.2.3: Obowiązkowe unijne certyfikaty zgodności z przepisami 

w zakresie ochrony danych dla wszystkich przedsiębiorstw technologicznych / dostawców 

technologii; firmy te powinny w widoczny sposób prezentować te certyfikaty w ramach 

swoich działań w internecie. 5.3.4.1: Wprowadzenie kryteriów certyfikacji dla 

przedsiębiorstw technologicznych: uproszczone skrótowe informacje na temat 

wykorzystywania danych zrozumiałe dla wszystkich.  

132. Grupa (2 wskazówki): 5.3.1.2: Stworzenie możliwości wyboru, które dane mają być 

szczególnie chronione, a które nie. 5.2.1.3: Proponujemy, by informacje na temat zgody na 

wykorzystanie danych osobowych pojawiające się przy łączeniu się ze stronami 

internetowymi były jaśniejsze i krótsze.  

133. 5.3.4.3: Lepsze informowanie o zmianach w RODO i ogólnie ochronie danych. 

134. 5.3.1.3: Wprowadzenie unijnego cyfrowego dokumentu tożsamości (nie tylko krajowego 

cyfrowego dokumentu tożsamości). 



 

  
Panel 1, sesja 3 – 44 

 

135. 5.3.4.2: Wprowadzenie braku upoważnienia do wykorzystywania danych osobowych (w 

przypadku braku wyraźnej zgody) lub upoważnienia ograniczonego jako podstawowej 

zasady. 

136. 5.3.5.1: Unijne finansowanie na rzecz zwiększenia badań [dotyczących ochrony danych]. 

 

Podgrupa 10 (5.4. Zdrowa cyfryzacja) 

137. Grupa (2 wskazówki): 4.2.3.2: Zalecamy, by oprócz przekazywania obywatelom umiejętności 

cyfrowych w większym stopniu zachęcano ich do krytycznego myślenia. Obywatele muszą 

być w stanie krytycznie podchodzić do treści. 5.4.2.1: Edukowanie ludzi pod kątem 

krytycznego myślenia. 

138. Grupa (5 wskazówek): 5.1.2.2: Musimy zająć się problemem fałszywych informacji 

i informacji wprowadzających w błąd. Zalecamy intensyfikowanie takich działań, jak 

„zweryfikowane strony internetowe”. 5.4.2.2: Algorytmy automatycznie pokazujące 

najbardziej sprzeczne/zbieżne ujęcie tematu, a także odmienne punkty widzenia (fałszywe 

informacje), aby można było je porównywać. 5.4.2.4: Traktowanie konsensusu przeważającej 

części społeczności naukowej jako punktu widzenia, który uważamy za prawdziwy, 

i wykorzystywanie go w celu przeciwstawiania go innym punktom widzenia. 5.4.2.5: 

Organizacja lub instytucja, która weryfikuje i sprawdza wiadomości i stwierdza, czy są one 

prawdziwe czy nie. 5.4.2.8: Utworzenie europejskiej platformy internetowej zawierającej 

zweryfikowane informacje. 

139. 5.4.2.6: Media nie mogą być prywatne – muszą być publiczne, aby nie zarabiały na szerzeniu 

kłamstw. 

140. 5.4.2.3: Przetwarzanie i przechowywanie danych na urządzeniach lokalnych, bez 

udostępniania ich w chmurze. 

141. 5.4.2.9: Utworzenie europejskiej platformy cyfrowej, która oferowałaby informacje oraz 

szkolenie i kształcenie (nie tylko dotyczące właściwego korzystania z internetu, ale również 

wielu innych aspektów), a także zapewniała zasoby i dostęp do specjalistów w zakresie 

zdrowia psychicznego. 

142. 1.3.4.5: Mierzenie wpływu technologii cyfrowej na zdrowie i środowisko. 
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