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DOPORUČENÍ PŘIJATÁ PANELEM (BUDOU PŘEDLOŽENA NA PLENÁRNÍM 
ZASEDÁNÍ) 
 

Oblast 1: Lepší životní podmínky  
 
Podoblast 1.1 Zdravý životní styl  
 

1. Doporučujeme, aby EU poskytovala dotace na ekologické zemědělství, včetně 
pobídek pro organické pesticidy s cílem zlepšit dostupnost ekologických 
výrobků. Kromě toho je třeba, aby EU podporovala vzdělávání zemědělců v 
oblasti ekologického a udržitelného zemědělství a aby se nepraktikovalo 
monokulturní zemědělství. Malým ekologickým zemědělským podnikům, 
neintenzivním zemědělským podnikům a podnikům s krátkými 
dodavatelskými řetězci by měla být poskytnuta podpora, aby se staly 
konkurenceschopnějšími.  

 
Dotování ekologických produktů by zlepšilo jejich cenovou dostupnost. Měli 
bychom pomáhat supermarketům s kratšími dodavatelskými řetězci a 
poskytovat menším zemědělcům příležitosti k prodeji jejich produktů. Tím se 
umožní přístup k čerstvějším produktům. Nízké ceny produktů konvenčního 
zemědělství navíc neodrážejí jejich škodlivost. 
 
 

2. Doporučujeme, aby byly inovace ve vertikálním zemědělství podporovány 
investicemi ze strany EU. 

 
Vertikální zemědělství nám umožňuje ušetřit pozemkovou plochu, která by 
místo zemědělství mohla být využita pro lesnictví. Nevyžaduje ani pesticidy, což 
nám umožňuje produkovat více ekologických potravin. Kromě toho není 
ovlivněno špatnými povětrnostními podmínkami, které stále častěji nastávají v 
důsledku změny klimatu, a umožňuje existenci kratších dodavatelských řetězců.  
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3. EU by měla stanovit minimální normy pro kvalitu potravin, jejich 
sledovatelnost a používání sezónních potravin ve školních jídelnách. Zdravé 
ingredience pro školní jídelny by proto měly být dotovány, aby žáci měli k 
dispozici cenově dostupné a vysoce kvalitní potraviny.  

 
Již v mladém věku si utváříme své návyky, které formují náš postoj ke zdraví, a 
proto by se správné návyky měly ve školách podporovat a žáci si je mohou 
přenést do svých domovů. Jedná se rovněž o otázku sociální spravedlnosti: 
všichni žáci v EU by měli mít právo na kvalitní jídlo ve škole.  
 
 

4. Doporučujeme investovat do nových jízdních pruhů pro jízdní kola a do 
zlepšování těch stávajících, aby byla jízda na kole bezpečná a přitažlivá. Je 
třeba zajistit, aby bylo v celé Evropě široce dostupné školení v oblasti pravidel 
silničního provozu pro všechny věkové skupiny, zejména pokud jde o 
elektrokola a osoby bez řidičského průkazu. Výrobci elektrokol by měli mít 
povinnost poskytovat informace o jejich používání a rizicích. Je třeba 
poskytnout cyklistům právní ochranu v případě nehod s vozidly (viz 
nizozemské nařízení). Podporujeme zvláštní zóny bez automobilů ve městech 
(bez dopadu na komerční oblasti). Obecně je třeba stanovit přednost a další 
práva cyklistů a chodců ve vztahu s motorovými vozidly a zároveň zaručit 
bezpečnost silničního provozu a dodržování jeho pravidel.  

 
To je důležité proto, že jízda na kole je přínosná pro zdraví jednotlivce i veřejné 
zdraví, kvalitu ovzduší, hladinu hluku, klima a dopravu uvnitř měst. Je třeba, aby 
se cyklisté a chodci cítili bezpečně, a zároveň zohlednit rizika plynoucí z 
intenzivnějšího využívání elektrokol. Jízdní pruhy pro cyklisty někdy chybí nebo 
mají špatnou kvalitu.  

 
 

5. Doporučujeme, aby se produkce potravin stala součástí osnov veřejného 
vzdělávání. Je třeba dotovat a podporovat vytváření zahrad ve školách, je-li to 
proveditelné, a projekty zahradničení ve městech pro veřejné a soukromé 
prostory. Potřeba pozemkové, vodohospodářské a podpůrné infrastruktury 
musí být součástí rámců městského územního plánování. Například bývalá 
parkoviště by mohla být využívána k ozeleňování, mohly by se zakládat 
vertikální zahrady na budovách nebo by mohla existovat povinnost k zahrnutí 
zelených ploch pro získání stavebních povolení. Je nutno sdílet inovativní a 
osvědčené postupy ve všech členských státech. 
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Projekty v oblasti zahradničení podporují odolnost měst a jejich obyvatel a 
sdružují lidi různého věku a z různých sociálních skupin. Díky rozsáhlejším 
zeleným prostorám se zlepší kvalita života, kvalita ovzduší, duševní a fyzické 
zdraví a životní prostředí.  
 
 

Podoblast 1.2 Vzdělávání v oblasti životního prostředí  
 

 
6. Doporučujeme přijmout na úrovni EU směrnici, která bude vyžadovat, aby 

programy rozvoje měst splňovaly specifické environmentální požadavky s 
cílem učinit města ekologičtějšími. Směrnice se musí vztahovat na soukromý a 
veřejný majetek a prostory, jako jsou nové budovy. Směrnice musí stanovit 
minimální normy, které zajistí, aby budovy a prostory byly co nejekologičtější. 
Výrazem „ekologický“ se zde rozumí využívání obnovitelných zdrojů energie, 
snižování spotřeby energie, nízké úrovně emisí CO2 a začleňování rostlin do 
architektonických projektů. 

 
Zelenější města aktivně přispívají ke snižování dopadů změny klimatu a ke 
snižování emisí, jako je CO2 a ozon, které negativně ovlivňují zdraví občanů. 
Investice do zelenějších měst přispívají k udržitelnému rozvoji komunit s 
dlouhodobými hospodářskými a sociálními přínosy. 

 
 

7. Doporučujeme, aby EU s pomocí členských států vypracovala, přijala a 
provedla společnou evropskou chartu zaměřenou na otázky životního 
prostředí v celé jejich složitosti. Taková charta poskytne členským státům 
rámec pro přípravu pravidelných informačních a vzdělávacích kampaní, které 
budou šířeny prostřednictvím všech dostupných mediálních kanálů a nového 
specializovaného informačního portálu. Tyto kampaně by se měly konat v celé 
EU a na všech úrovních, aby se mezi všemi občany zvýšilo povědomí o životním 
prostředí.  

 
Nedostatečná koordinace mezi členskými státy snižuje účinnost stávajících 
kampaní a zpomaluje úsilí při řešení celosvětového problému, kterým je změna 
klimatu. Společná charta podpoří součinnost mezi akčními plány členských států, 
čímž se zajistí větší dopad tohoto úsilí. Kromě toho by zajistila, že občanům 
budou poskytovány ucelené a konzistentní informace o dopadu jejich 
každodenních činností, jako je volba dopravních prostředků a nakládání s 
odpady. 
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Oblast 2: Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví  
 
Podoblast 2.1 Zdravé přírodní prostředí  
 
 

8. Doporučujeme zavést odstupňovaný jednotný systém označování, který bude 
u každého dostupného výrobku zakoupeného v EU znázorňovat celou 
ekologickou stopu. Výrobky ze zemí mimo EU budou muset tento systém 
označování transparentním způsobem dodržovat. Uvedený systém by měl být 
založen na jasných kritériích pro označování výrobků samotných a používat 
například QR kód, který poskytuje podrobnější informace o výrobku.  

 
Tyto informace o životním cyklu výrobku mají zásadní význam pro všechny 
občany v EU, jelikož posílí postavení spotřebitelů při jejich nákupech. V důsledku 
toho budou občané EU přijímat odpovědná rozhodnutí, aby přispěli k ochraně 
svého životního prostředí. 
 
 

9. Doporučujeme, aby se investovalo více finančních prostředků do zkoumání 
nových zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí a aby se před tím, než 
budou tyto zdroje nalezeny, vynakládaly dodatečné investice do stávajících 
optimálních řešení výroby energie. Rovněž doporučujeme zcela transparentně 
informovat a vzdělávat evropskou veřejnost o jednotlivých zdrojích energie. 
Důrazně doporučujeme zvážit veškeré ekologické a sociální dopady procesu 
výroby energie pro současné i budoucí generace. 

 
Máme velmi vysoké úrovně emisí uhlíku a dalších toxických látek z výroby 
energie, které poškozují klima a kvalitu ovzduší. Aby se zajistil soulad s 
evropskými směrnicemi a doporučeními uvedenými ve zprávách Mezivládního 
panelu pro změnu klimatu (IPCC) a s cíli konference smluvních stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti (COP 26), je k dosažení klimaticky neutrální výroby 
energie zapotřebí intenzivnější výzkum a více investic. 
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Podoblast 2.2 Ochrana naší biologické rozmanitosti  
 
 

10. Doporučujeme výrazně omezit chemické pesticidy a hnojiva ve všech typech 
zemědělských podniků, a to prosazováním přísnějších společných norem, 
urychlením výzkumu přírodních alternativ a podporou nových řešení, včetně 
školení pro zemědělce.  

 
Ačkoli bylo dosaženo pokroku v oblasti alternativních hnojiv a pesticidů, většinu 
z nich ještě nelze používat ve velkých zemědělských podnicích. Proto je 
zapotřebí důsledněji usilovat o nalezení nových řešení. Výzkum by měl být 
podpořen jak veřejnými výdaji, tak přísnějšími normami pro používání pesticidů 
a hnojiv. Výsledky tohoto výzkumu je třeba rychle šířit na úrovni EU. 

 
 

11. Doporučujeme rozšířit chráněné oblasti za účelem zachování biologické 
rozmanitosti (včetně savců, ptáků, hmyzu a rostlin) a posílit právní stát, pokud 
jde o zásahy člověka v těchto oblastech. Chráněné oblasti budou vnímány 
nejen jako ostrovy, ale i jako kontinuum se zelenějšími městskými oblastmi v 
souladu s harmonizovanými normami EU. 

 
Biologická rozmanitost je v důsledku odlesňování silně zasažena. Jedním z 
hlavních způsobů ochrany biologické rozmanitosti půdy je vytváření chráněných 
oblastí. Je však obtížné zachovat chráněné oblasti v blízkosti znečištěných měst 
nebo zabránit lidskému vměšování, pokud okolí není k přírodě šetrné. Musíme 
zajistit, aby byly obytné oblasti ekologičtější a byly propojeny s okolní přírodou. 

 
 

12. Doporučujeme přesměrovat všeobecné dotace pro zemědělství hlavně na 
projekty související s rozvojem udržitelného zemědělství, včetně respektování 
přírody a pracovníků. Příjemci by měli dodržovat jasné environmentální 
normy a být přísně monitorováni. 

 
Domníváme se, že by se mělo podporovat pouze udržitelné zemědělství, což 
znamená přesměrovat finanční prostředky, které jsou nyní využívány pro 
všeobecné dotace. Účinnost použitých finančních prostředků lze navíc zvýšit 
tím, že budou směrovány spíše na transformační projekty a inovativní řešení než 
na roční platby. Je třeba lépe monitorovat ekologický dopad zemědělských 
činností a projektů. Lidská práva pracovníků v daném odvětví je třeba rovněž 
považovat za součást udržitelnosti.  
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13. Doporučujeme, aby EU zajistila loajální hospodářskou soutěž v oblasti 
zemědělských produktů šetrných k životnímu prostředí tím, že zavede 
přísnější normy jak pro produkty z EU, tak pro dovážené produkty, a zajistí 
jejich sledovatelnost, označování a kontrolu kvality. 

 
Nižší produktivita udržitelných zemědělských produktů ovlivňuje jejich 
nákladovou konkurenceschopnost. Dovážené produkty by měly splňovat stejné 
přísné normy, pokud jde o ekologický dopad jejich produkce. Příslušné orgány 
musí být schopny zajistit sledovatelnost dovážených zemědělských produktů. 

 
 

14. Doporučujeme rychlé a masivní (opětovné) zalesňování v EU tím, že se 
maximalizuje využívání půdy. Zvláštní pozornost by měla být věnována 
opětovnému zalesňování využitých nebo zničených lesů a zalesňování oblastí 
s degradovanou půdou. Měla se podporovat nová odpovědnější řešení pro 
lepší využívání dřeva, např. nahrazování plastů a jiných chemických materiálů, 
zajištění vyšší energetické účinnosti biomasy a recyklace výrobků ze dřeva. 

 
Opětovné zalesňování má jasný pozitivní dopad na životní prostředí a 
biologickou rozmanitost obecně. Zároveň musíme používat méně dřeva k 
vytápění, ale u výrobků s vysokou přidanou hodnotou, např. při nahrazování 
plastů, má využívání dřeva zásadní význam. 
 
 
Podoblast 2.3 Bezpečné a zdravé potraviny 
 
 

15. Doporučujeme rychle a postupně odstranit neudržitelné formy obalů potravin, 
včetně plastových obalů a jiných biologicky nerozložitelných materiálů. 
Navrhujeme, aby toho bylo dosaženo pomocí finančních pobídek pro 
společnosti, které přecházejí na plně biologicky rozložitelné typy obalů, 
pomocí investic do výzkumu alternativ a zavedení sankcí pro společnosti, které 
biologicky rozložitelné obaly nepoužívají. 

 
Plastových odpadů, zejména mikroplastů, je stále více a rozkládají se pomalu. 
Jejich spotřeba poškozuje kvalitu a bezpečnost potravin a zároveň ohrožuje 
zdraví lidí a zvířat. Stávající evropské právní předpisy zaměřené na omezování 
biologicky nerozložitelných obalů jsou navíc nedostatečné.  
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16. Doporučujeme postupně ukončit intenzivní chov zvířat a zároveň eliminovat 
nevyhovující životní podmínky zvířat. Navrhujeme zavést společné normy pro 
chov zvířat (např. maximální počet zvířat, vhodný výběh) a větší investice do 
neintenzivních metod (extenzivní a udržitelné chovy) tím, že se zemědělským 
podnikům poskytnou finanční pobídky a odborná příprava na podporu této 
změny. 

 
Postupným odstraněním velkochovů se sníží míra znečištění životního prostředí 
a posílí se ochrana přírody. Kromě toho se postupným ukončením intenzivního 
chovu zvířat sníží množství léků nezbytných k boji proti nákazám zvířat a zvýší se 
kvalita našich potravin. Intenzivní chov zvířat rovněž nerespektuje dobré životní 
podmínky zvířat, ale existují různé udržitelnější formy zemědělství, jako je 
extenzivní chov. Na pomoc zemědělcům s přechodem na tyto formy jsou 
zapotřebí dotace. 
 

 

17. Doporučujeme zpřísnit kontroly zákazu zbytečného používání antibiotik a 
jiných veterinárních léčiv v doplňkových látkách pro zvířata: zajistěte, aby se 
to stalo skutečností! Navrhujeme, aby používání antibiotik bylo při chovu 
povoleno pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné pro ochranu zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, a nikoli jako prevence. Kromě toho je nezbytné dále 
investovat do výzkumu účinnějších antibiotik, vyvíjet alternativy a vycházet 
přitom ze stávajícího výzkumu v oblasti antibiotik. 

 
Rezistence člověka vůči antibiotikům se snižuje v důsledku konzumace potravin 
ze zvířat, kterým byla antibiotika podávána. Kromě toho potřebujeme určitý čas 
na vytvoření vhodných alternativ ke stávajícím antibiotikům a na zajištění toho, 
aby je zemědělci znali a byli připraveni je používat. Existují sice evropské 
směrnice o antibiotikách, ale nebyly ve všech členských státech provedeny 
stejným způsobem. Veterinární léčiva se rovněž zneužívají pro účely dopingu, a 
proto se díky přísnějším právním předpisům v této oblasti zlepší životní 
podmínky zvířat a kvalita jejich života. 
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18. Doporučujeme, aby evropské právní předpisy vyžadovaly prohlášení o 
používání hormonálních látek a endokrinních disruptorů při výrobě potravin, 
a sice pokud jde o jejich typ, množství a expozici konečnému použitému 
produktu. Všechny potravinářské výrobky obsahující tyto látky musí mít na 
obalu podrobné etikety uvádějící tyto informacemi a důvody použití těchto 
látek. Kromě toho musíme urychlit výzkum účinků hormonálních látek a 
endokrinních disruptorů na lidské zdraví. 

 
Potravinářské výrobky v současné době nejsou vysledovatelné, zejména pokud 
jde o hormonální látky a endokrinní disruptory. Domníváme se, že 
transparentnost při produkci potravin je nezbytná pro zajištění odpovědnosti. 
Spotřebitelé by rovněž měli znát přesný obsah potravin, které nakupují, a měli 
by mít možnost svobodně si vybrat, co budou jíst. Kromě toho není dostatečně 
zkoumán dopad konzumace potravin obsahujících hormonální látky a 
endokrinní disruptory na člověka (a potenciální rizika této konzumace). 

 
 

19. Doporučujeme odrazovat od konzumace zpracovaných potravin zdaněním 
nezdravých potravin a investováním takto získaných finančních prostředků do 
zdravých potravin. Navrhujeme zavést celoevropský systém hodnocení 
zdravých potravin založený na osvědčených postupech v členských státech, 
pomocí nějž by se potraviny označovaly a spotřebitelé by byli informováni o 
vlastnostech potravin souvisejících se zdravím.  

 
Takto získané finanční prostředky lze použít jako zdroj k vypracování osvětových 
opatření a propagačních kampaní, k upřednostňování zdravých potravin ve 
vzdělávání a ke snížení viditelnosti nezdravých potravin v supermarketech. 
Investice do zdravých potravin rovněž zvyšují všeobecné zdraví obyvatelstva, a 
snižují tak množství veřejných výdajů potřebných k řešení zdravotních problémů 
vyplývajících z nezdravého stravování. Kromě toho se domníváme, že zdanění a 
dotace budou podniky motivovat k výrobě zdravějších potravinářských výrobků. 
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Oblast 3: Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby 
 
Podoblast 3.1 Regulace nadprodukce a nadměrné spotřeby  
 
 

20. Doporučujeme, aby EU přijala více opatření, která spotřebitelům umožní delší 
používání výrobků a budou je k němu motivovat. EU by měla bojovat proti 
plánovanému zastarávání prodloužením záruk na výrobky a stanovením 
maximální ceny náhradních dílů po uplynutí záruční doby. Všechny členské 
státy by měly zavést slevu na dani za opravárenské služby, jako je tomu ve 
Švédsku. Výrobci by měli mít povinnost deklarovat očekávanou životnost 
svých výrobků. EU by měla na internetové platformě a prostřednictvím 
vzdělávání poskytovat informace o tom, jak výrobky opětovně používat a 
opravovat. 

 
Naše společnost zvyklá na vyhazování a výrobky na jedno použití není udržitelná, 
protože vytváří příliš mnoho odpadu. Díky navrhovaným opatřením se staneme 
společností, která výrobky opětovně používá, opravuje a omezuje jejich 
spotřebu, čímž se sníží nadměrná spotřeba. 
 
 

21. Doporučujeme, aby EU prosazovala přísnější environmentální normy pro 
výrobu a zajistila spravedlivé pracovní podmínky v celém výrobním řetězci. 
Normy EU pro výrobu by měly být udržitelnější, harmonizované ve všech 
členských státech a měly by se vztahovat i na dovážené zboží. Měly by rovněž 
zahrnovat sociální normy, jako je minimální mzda pro pracovníky produkující 
zboží a řádné pracovní normy v továrnách. Výrobky, které tyto normy 
nesplňují, by měly čelit následkům. 

 
Je nutné stanovit v Evropě jednotné environmentální a sociální normy pro 
výrobu, aby se zajistilo, že všechny nabízené výrobky se budou vyrábět 
udržitelným způsobem. Tato opatření mají zásadní význam pro změnu orientace 
našeho hospodářství a změnu produkčních modelů společností. 
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22. Doporučujeme, aby EU a členské státy zavedly opatření k omezení reklamy na 
výrobky, které poškozují životní prostředí. U výrobků s nízkou udržitelností by 
se ve všech formách reklamy mělo uvádět povinné prohlášení o tom, že jsou 
škodlivé pro životní prostředí. U výrobků, které nejsou udržitelné vůbec, by EU 
měla reklamu zakázat. 

 
Reklama vybízí ke spotřebě a výrobky, které poškozují životní prostředí, by 
propagovány být neměly. Lidé tak budou méně ochotni nakupovat výrobky 
škodlivé pro životní prostředí.  

 
 

23. Doporučujeme, aby EU zavedla a rozšířila infrastrukturu systémů zálohování a 
zpětného odběru pro všechny primární obaly vyrobené ze skla, plastů, hliníku 
atd. jednotným způsobem v celé EU. Bude-li to možné, měli by výrobci znovu 
používat vrácené nádoby tím, že je sterilizují, a nikoli pouze recyklovat 
materiál. Kromě nádob na potraviny a nápoje by se měl tento systém používat 
i na jiné druhy lahví a nádob, jako jsou obaly šamponů. 

 
V současné době vyhazují spotřebitelé příliš mnoho obalů, které znečišťují a ničí 
naše ekosystémy. Systémy zálohování a zpětného odběru pomáhají snižovat 
množství odpadu, jelikož motivují občany k tomu, aby obaly vraceli, místo aby je 
vyhazovali. Když tento systém rozšíříme, budeme používat méně zdrojů a 
snížíme množství odpadu, který produkujeme. 
 
 
Podoblast 3.2 Snižování množství odpadu 
 
 

24. Doporučujeme, aby se na evropské úrovni důrazněji podporovalo provádění 
politik oběhového hospodářství zaměřených jak na podniky, tak na občany, a 
to formou finančních pobídek pro ty, kdo je dodržují. 

 
Totiž v případě, že výrobní společnosti sníží počet svých zaměstnanců nebo 
dokonce vyhlásí úpadek / ukončí svou činnost, bude řada lidí nakonec 
nezaměstnaná. Rekvalifikací nezaměstnaných podpoříme praktiky, které jsou 
bezpečné pro životní prostředí, a zároveň omezíme nezaměstnanost a 
podpoříme modernizaci diverzifikovaného hospodářství. 

 
 

25. Doporučujeme, aby EU regulovala používání obalů, které jsou bezpečné pro 
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životní prostředí (tj. obalů vyrobených z biologicky rozložitelných nebo 
recyklovatelných produktů nebo, je-li to možné, trvanlivějších produktů), 
a/nebo používání obalů, které zabírají méně prostoru a které budou ve formě 
kódu QR rovněž obsahovat informace týkající se recyklace a/nebo likvidace 
obalů po jejich použití. 

 
Toto doporučení povede k menšímu množství obalů, menší produkci odpadů, tj. 
k omezení znečištění, a tedy k čistšímu životnímu prostředí a v konečném 
důsledku ke snížení uhlíkové stopy. Kromě toho se sníží daňové zatížení výrobců. 
 
 
Podoblast 3.3 Spravedlivé produkty, rovný přístup a spravedlivá spotřeba  
 
 

26. Doporučujeme, aby Evropská unie vytvořila právní rámec, který všem 
evropským spotřebitelům zajistí cenově dostupný a lepší přístup k lokálním a 
kvalitním potravinářským výrobkům. 

 
V současné době totiž na úrovni EU neexistuje konsensus ohledně toho, co jsou 
lokální a kvalitní potraviny. Tento nedostatek je třeba napravit.  
Dovoz produktů nízké kvality má přímý negativní dopad na životní prostředí. 
Abychom mohli bojovat proti změně klimatu, musíme bojovat proti všem jejím 
příčinám, včetně dovozu produktů nízké kvality: je třeba omezit přepravní 
vzdálenost a upřednostnit sezónní produkty.  
Toto doporučení je slibné, protože by se mohlo vztahovat i na nepotravinářské 
produkty. 
 
 

27. Doporučujeme, aby Evropská unie prostřednictvím režimů financování 
podporovala výzkum a vývoj, jehož cílem bude uvést na evropský trh 
udržitelnější a cenově dostupnější produkty. Evropská unie musí rovněž 
organizovat konzultace s občany na všech úrovních rozhodování, včetně místní 
úrovně, aby mohla identifikovat jejich potřeby, pokud jde o udržitelné 
výrobky. 

 
Domníváme se, že výzkum udržitelných výrobků není dostatečný a je naléhavě 
nutné vyčlenit více finančních prostředků na výzkum, aby Evropané měli přístup 
k udržitelným a cenově dostupnějším výrobkům. 
Občané se musí podílet na rozhodovacím procesu. Program akcí v oblasti 
výzkumu a inovací musí být vymezen společně s občany.  
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Občané musí být informováni o následných krocích a obdržet zpětnou vazbu.  
 

 
28. Doporučujeme, aby Evropská unie nalezla regulační mechanismus pro módní 

výrobky vstupující na společný trh. Cílem tohoto mechanismu by bylo podpořit 
lepší spotřebu díky ukazateli zaručujícímu, že daný výrobek splňuje kritéria 
udržitelnosti. 

 
Módní odvětví, které produkuje nadměrné množství výrobků nízké kvality za 
evropskými hranicemi, nesplňuje etické normy a není udržitelné. 
Musíme nalézt spravedlivý mechanismus, který spotřebitelům umožní lepší 
spotřebu. Je však důležité nezvyšovat daně, což by mělo negativní dopad na 
evropské spotřebitele a snížilo by to jejich kupní sílu. 
Spotřebitel by měl vědět, za jakých podmínek se výrobky, které kupuje, vyrábějí 
a zda splňují normy udržitelné kvality. 
 
 

Oblast 4: Směrem k udržitelné společnosti  
 
Podoblast 4.1 Energie z obnovitelných zdrojů nyní  
 
 

29. Doporučujeme, aby EU přijala opatření pro zavedení povinných filtrů CO2, 
zejména pro uhelné elektrárny, a sice na přechodnou dobu, dokud budeme 
záviset na konvenčních zdrojích energie. Kromě toho doporučujeme, aby EU 
poskytla finanční pomoc členským státům, které nemají na zavedení filtrů CO2 
finanční zdroje. Tato podpora bude podmíněna dodržováním politik EU v 
oblasti klimatu souvisejících s Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou a 
veškerých nových právních předpisů v oblasti klimatu. 
Jedná se o konkrétní krok, který je třeba učinit, spolu s pokračujícími 
investicemi do výzkumu bezpečné výroby energie a podporou členských států 
EU při postupném dosahování již přijatých společných cílů v oblasti snižování 
emisí. 

 
Víme, že používání paliv vytváří skleníkové plyny a členské státy EU musí tento 
druh energie omezit, aby splňovaly Pařížskou dohodu. Vzhledem k tomu, že 
emise CO2 nemůžeme ihned odstranit a že jsme stále závislí na uhlí, musíme 
přijmout krátkodobá i dlouhodobá opatření. 
Jelikož snížení emisí CO2 je společným zájmem, který se týká všech občanů, a to 
jak v členských státech, tak i mimo EU, má EU jakožto orgán vlastní odpovědnost 
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a jakožto orgán vydává doporučení a umožňuje nalézt řešení, neboť členské 
státy těchto cílů nemohou dosáhnout samy. 

 
 

30. Doporučujeme omezit intenzivní průmyslový chov zvířat, aby se snížila 
produkce metanu a omezilo se znečištění vod. Za tímto účelem přezkoumá EU 
svou společnou zemědělskou politiku, aby mohla směrovat své dotace na 
udržitelné a místní zemědělství, mimo jiné prostřednictvím systému 
označování, který spotřebitelům umožní rozpoznat udržitelné masné výrobky. 
Kromě toho vybízíme EU, aby investovala do metod opětovného použití 
odpadních materiálů z živočišné výroby a jiných průmyslových odvětví. 

 
Počet obyvatel roste, což v budoucnu znamená větší poptávku po mase. Proto 
musíme spotřebu masa snížit. 
Domníváme se, že jelikož metan vytváří skleníkové plyny, je živočišná výroba 
evidentně místem, kde by se mělo se snižováním emisí začít. 
Všichni víme, že je nezbytné konzumovat méně masa, a proto snížíme počet 
kusů skotu. 
 
 

31. Doporučujeme vyrábět zelený vodík, ačkoli se jedná o nákladný proces, jelikož 
pro získání 25 % vodíku je zapotřebí 75 % energie, ale tento druh energie má 
mnoho pozitivních aspektů. Nejlepším řešením může být výroba energie bez 
CO2 při současném rozvoji zeleného vodíku. K výrobě zeleného vodíku by se 
měla používat větrná energie a EU by do ní měla více investovat a zvýšit její 
výrobu, jakož i její skladování pro budoucí účely. 
 
Zelený vodík je flexibilní a můžeme jej skladovat, a pokud existuje poptávka, 
můžeme tuto energii využít. Nezpůsobuje totiž znečištění CO2. 
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Pododdíl 4.2 Podpora změny  
 

32. Doporučujeme, aby EU zavedla systém nátlaku a odměňování s cílem řešit 
znečištění vody, půdy a ovzduší a záření. Doporučujeme ukládání pokut pro 
znečišťovatele v kombinaci s povinnou podporou expertní organizace 
speciálně sestavené tak, aby pomohla daným subjektům odstranit znečištění 
a obnovit ekosystém. Tato expertní organizace by měla hrát vedoucí úlohu při 
prevenci a kontrole míry znečištění. 

 
Je totiž nutné zdůraznit odpovědnost znečišťovatelů a motivovat relevantní 
subjekty k omezování znečištění s cílem dosáhnout nulového znečištění. Zásadní 
je mít zdravou planetu, neboť na ní přímo závisí náš blahobyt a naše budoucí 
existence. 

 
 

33. Doporučujeme, aby EU zřídila zvláštní internetové stránky / platformu 
ověřenou řadou odborníků s pravidelně aktualizovanými a rozmanitými 
vědeckými informacemi o životním prostředí, které budou snadno dostupné a 
transparentní pro všechny občany. Tyto internetové stránky / tato platforma 
budou propojeny s fórem, kde spolu mohou občané a odborníci komunikovat. 
Rovněž důrazně doporučujeme zahájit mediální kampaň na propagaci těchto 
internetových stránek / této platformy (například prostřednictvím sociálních 
médií, jako je YouTube, TikTok, LinkedIn). 

 
Všichni občané musí mít k dispozici nezávislé vědecky podložené zdroje 
informací, aby porozuměli otázkám změny klimatu (jejím důsledkům a krokům 
potřebným k jejímu zvrácení) a aby se vypořádali s falešnými zprávami. Mediální 
kampaň je upozorní na existenci této platformy / těchto internetových stránek. 
Je rovněž důležité, aby informace poskytované na internetových stránkách / 
platformě byly srozumitelné pro všechny občany a aby byl zajištěn přístup ke 
zdrojovému materiálu pro ty, kteří se chtějí o daném tématu dozvědět více. 

 
 

34. Doporučujeme, aby EU omezila množství dováženého zboží, které nesplňuje 
normy EU, pokud jde o ekologickou stopu. 

 
Tím totiž zajistíme, aby zboží dovážené do EU mělo ekologičtější stopu. Cílem je 
omezit znečištění na celém světě. Je rovněž důležité ukázat zemím, jaké normy 
musí splňovat, pokud chtějí vyvážet zboží do EU. 
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35. Doporučujeme, aby EU propagovala, podporovala a usnadňovala dialog o 

změně klimatu mezi všemi úrovněmi rozhodování, od místní úrovně (občané) 
až po úroveň globální (celostátní, mezinárodní a mezikontinentální), aby bylo 
možné zmírnit obavy všech zúčastněných stran. 

 
Dialog a konsensus jsou totiž nejlepším způsobem, jak se vypořádat s výzvami v 
oblasti změny klimatu: pokud si strany vzájemně porozumí, bude existovat větší 
ochota nalézt společný základ. 
 
 
Podoblast 4.3 Doprava šetrná k životnímu prostředí  
 
 

36. Doporučujeme, aby EU finančně podporovala evropské členské státy při 
zlepšování propojení venkovských oblastí. Toho by mělo být dosaženo 
rozvojem evropské sítě veřejné dopravy založené na dostupných cenách (s 
upřednostněním železniční dopravy) a pobídkami pro využívání veřejné 
dopravy. Za tímto účelem by mělo být ve venkovských oblastech zajištěno v 
krátkém a realistickém časovém rámci rovněž internetové připojení. 

 
Doporučujeme to, jelikož neexistuje rovnost přístupu k veřejné dopravě a 
internetovému připojení mezi venkovskými a městskými oblastmi. Posílil by se 
tím společný evropský projekt, neboť všichni občané by měli pocit, že mají stejná 
práva. Lepší síť veřejné dopravy a lepší internetové připojení by motivovaly 
obyvatelstvo usazovat se ve venkovských oblastech. Tím by se omezilo 
znečištění, jelikož v přeplněných městech by žilo méně lidí. 

 
 

37. Doporučujeme zlepšit stávající dopravní infrastruktury, které se již nevyužívají 
nebo které lze ještě zlepšit z ekologického hlediska (zavedení elektrických 
vlaků). Cílem je zároveň nepoškozovat ekologicky chráněné oblasti. 

 
Zlepšení stávající infrastruktury by zabránilo vynakládání příliš mnoha zdrojů a 
škodám v chráněných oblastech, které jsou důležité pro zachování biologické 
rozmanitosti. Hustší železniční infrastruktura by vedla ke snížení emisí CO2 a 
zvýšení mobility obyvatelstva z městských do venkovských oblastí. 
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38. Doporučujeme, aby EU podporovala nákup elektrických vozidel, která splňují 
dobré normy pro životnost baterií. Toho by bylo možné dosáhnout 
prostřednictvím pobídek EU platných pro všechny členské státy EU a 
zlepšením infrastruktury pro elektromobilitu. Zároveň by měla EU investovat 
do vývoje dalších neznečišťujících technologií, jako jsou biopaliva a vodík pro 
ta vozidla, jejichž elektrifikace je obtížné dosáhnout, jako jsou čluny a nákladní 
automobily. 

 
Doporučujeme to, protože elektřina je nejrychlejším způsobem, jak snížit emise 
vozidel, spolu s dalšími zdroji energie, jako je vodík a biopaliva. Nejrychlejším, 
nejhospodárnějším a nejschůdnějším řešením je skutečně elektřina, 
následovaná biopalivy. V dlouhodobějším horizontu by zelený vodík měl hrát 
doplňkovou úlohu a být využíván u těch druhů dopravy, které nelze 
elektrifikovat. 
 
 

Oblast 5: Péče o všechny 
 
Podoblast 5.1 Posílit systém zdravotní péče  
 
 

39. Doporučujeme, aby Evropská unie zachovala společné zdravotní normy, ale 
také aby prosazovala důstojné minimální mzdy, maximální počet pracovních 
hodin a stejné normy odborné přípravy zdravotnických pracovníků pro stejné 
certifikace v celé Evropské unii. 

 
Pokud nebudeme mít společné normy v oblasti zdravotní péče, společné mzdy 
a společnou odbornou přípravu zdravotnických pracovníků, rozdíly mezi 
členskými státy by mohly vést k nevyvážené situaci v celé Evropské unii. 
Standardizace zdravotní péče by mohla pomoci vybudovat silnější, účinnější a 
odolnější systém (viz krize COVID-19 a stabilita našich systémů). Rovněž by to 
usnadnilo sdílení znalostí a informací ve zdravotnictví. 

 
 

40. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila stejnou kvalitu léčby v celé EU a 
spravedlivé lokální náklady této léčby. To by mohlo být zajištěno například 
rozšířením pravomocí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo 
vytvořením nové specializované evropské agentury pro zadávání veřejných 
zakázek, která by byla zodpovědná za vyjednávání a získávání lepších cen 
léčivých přípravků pro všechny členské státy. Je třeba minimalizovat riziko 
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monopolů ve farmaceutickém průmyslu. 
 

Stejná zdravotní péče zaručuje všem evropským občanům v EU stejná práva v 
oblasti zdraví. Větší kapacita pro nákupy zajišťuje lepší smlouvy o veřejných 
zakázkách. To však nesmí vést k monopolům a lobbování ve farmaceutickém 
průmyslu. Řízení krize COVID-19 je dobrým příkladem společného řízení ochrany 
zdraví ze strany Evropské unie jako celku. 
 
 

41. Doporučujeme vytvořit evropskou databázi zdravotní péče, v níž by byly k 
dispozici lékařské záznamy v případě mimořádných událostí nebo 
onemocnění. Účast by měla být volitelná a musí být zajištěna ochrana 
osobních údajů. 

 
Přístup k údajům a využívání údajů umožňují rychlou reakci na život ohrožující 
situace. Hlavními hrozbami takové evropské zdravotní databáze jsou hacking 
nebo zneužití, a proto je třeba údaje zabezpečit, přičemž účast zůstane volitelná, 
a samozřejmě je třeba předcházet hrozbám souvisejícím s bezpečností. 

 
 

42. Doporučujeme, aby Evropská unie dále rozvíjela a synchronizovala již existující 
výzkumné a inovační programy v oblasti zdraví, jak je tomu v rámci stávajícího 
programu Horizont Evropa. Akademické výsledky by měly být volně dostupné 
ve všech členských státech. 

 
Vědecká spolupráce na úrovni EU by mohla obohatit vědecké kapacity a znalosti 
jednotlivých výzkumných pracovníků. Sdílení znalostí by například mohlo vést k 
včasné diagnostice a lepší léčbě, která by omezila počet závažných a smrtelných 
onemocnění v celé Evropě. Rovněž by se tím posílila evropská soběstačnost, 
pokud jde o léky a vybavení. 

 
 

43. Doporučujeme, aby Evropská unie navýšila svůj rozpočet určený na společné 
výzkumné a inovační projekty v oblasti zdraví (bez rozpočtových škrtů v jiných 
programech EU v oblasti zdraví). To by rovněž celkově posílilo evropské 
vědecké a výzkumné instituce. 

 
Výzkum a investice v oblasti zdraví v dlouhodobém horizontu posílí preventivní 
medicínu a sníží náklady související se zdravím. Více finančních prostředků by 
mohlo zabránit odlivu evropských mozků do jiných rozvinutých zemí s vyššími 
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rozpočty na výzkum a vývoj v oblasti zdraví. Tyto finanční prostředky by neměly 
pocházet z již existujících finančních zdrojů na zdravotní péči. 
 
 
Podoblast 5.2 Širší kontext zdraví  
 
 

44. Doporučujeme, aby se ve všech členských státech ve stejném týdnu 
zorganizoval jakožto iniciativa Evropské unie týden věnovaný zdraví, a sice 
všem zdravotním otázkám se zvláštním zaměřením na duševní zdraví. Během 
tohoto týdne budou společně projednávána a propagována všechna hlavní 
témata týkající se duševního zdraví spolu s dalšími již existujícími iniciativami, 
jako jsou iniciativy organizace Mental Health Europe. 

 
Doporučujeme to, protože všichni evropští občané by se měli cítit akceptováni 
a začleněni, zejména pokud trpí duševními problémy. Kromě toho je třeba 
normalizovat a zlepšit povědomí o duševních onemocněních a také předcházet 
souvisejícím sociálním problémům, jako je diskriminace. Jelikož problémy v 
oblasti duševního zdraví se v souvislosti s pandemií umocnily a je 
pravděpodobné, že budou pokračovat, má tato iniciativa ještě větší význam.  

 
 

45. Doporučujeme, aby hygienické potřeby pro ženy přestaly být z hlediska 
zdanění považovány za luxusní výrobky, neboť se jedná o základní výrobky. 
Doporučujeme rovněž, aby hormonální antikoncepční přípravky používané ze 
zdravotních důvodů, například v případech fibromyalgie a endometriózy, byly 
zdaněny jako běžná léčba. Rovněž doporučujeme, aby Evropská unie podpořila 
harmonizaci lékařsky asistované reprodukce pro všechny ženy (svobodné 
nebo vdané) ve všech členských státech.  
 
V některých evropských zemích jsou hygienické potřeby pro ženy zdaněny jako 
luxusní výrobky, což je nespravedlivé. Některé přípravky hormonální 
antikoncepce se používají pro léčebné účely, a proto by měly být odpovídajícím 
způsobem zdaněny. Jelikož pro zákroky u žen související s reprodukcí, jako jsou 
metody oplodnění in vitro a zmrazování vajíček, platí v různých členských 
státech odlišné podmínky způsobilosti, Evropská unie musí usilovat o jejich 
harmonizaci. 
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46. Doporučujeme, aby Evropská unie zaujala pevný postoj a motivovala všechny 
členské státy k tomu, aby do svých školních osnov případně začlenily otázky 
týkající se duševního zdraví a sexuální výchovy. Evropská unie by měla 
vypracovat a zpřístupnit standardní program týkající se duševního zdraví a 
sexuálních otázek, aby pomohla členským státům tuto problematiku začlenit 
do školních osnov. 

 
Pokud jde o duševní zdraví, je třeba omezit diskriminaci a tabuizování. Je rovněž 
třeba zabránit dezinformacím a nevědeckým přístupům. Sexuální výchova má 
navíc zásadní význam pro zdravý život a zdravou komunitu a předchází 
problémům, jako jsou těhotenství mladistvých. 

 
 

47. Doporučujeme, aby Evropská unie vyvinula lepší komunikační systém pro 
všechny své iniciativy v oblasti duševního zdraví, konkrétně portál o veřejném 
zdraví s osvědčenými postupy, a to ve všech členských státech a pro všechny 
občany. Poslanci Evropského parlamentu by si mohli tyto osvědčené postupy 
vzájemně prezentovat, aby se příslušné informace lépe šířily ve všech 
členských státech. 

 
Občané nejsou o iniciativách Evropské unie dobře informováni a díky sdílení 
osvědčených postupů se můžeme od sebe navzájem učit. 
 
 
Pododdíl 5.3 Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny  
 
 

48. Doporučujeme, aby EU stanovila a prosazovala minimální normy pro kvalitní 
stomatologickou péči, včetně profylaxe, pro všechny členské státy EU. Děti, 
nízkopříjmové skupiny a jiné zranitelné skupiny by měly mít k dispozici 
bezplatnou stomatologickou péči. Během 15–20 let by EU měla zaručit přístup 
k cenově dostupné stomatologické péči pro všechny. 

 
Doporučujeme to, protože v současné době není stomatologická péče pro 
mnoho lidí žijících v EU cenově dostupná. Nedostatečná stomatologická péče a 
profylaxe poškozují jejich zdraví a životní vyhlídky. EU by měla začít stanovením 
minimálního standardu pro stomatologickou péči a požadavku bezplatné 
stomatologické péče pro děti a nízkopříjmové skupiny. V konečném důsledku by 
měl mít každý člověk nárok na kvalitní stomatologickou péči. 
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49. Doporučujeme zahrnout oblast zdraví a zdravotní péče mezi sdílené 
pravomoci EU a členských států EU. Za účelem zahrnutí této nové sdílené 
pravomoci je třeba změnit článek 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

 
Doporučujeme to, protože Evropská unie v současné době nemá dostatečné 
pravomoci k přijímání právních předpisů v oblasti zdravotní péče. Pandemie 
COVID-19 prokázala nutnost silnějších intervencí EU ve zdravotních politikách. 
Tato změna Smlouvy umožní EU učinit více pro zajištění zdravotní péče pro 
všechny občany EU a vydávat závazná nařízení a rozhodnutí. 

 
 

50. Doporučujeme, aby EU bezplatně zpřístupnila kurzy poskytování první pomoci 
všem občanům EU. EU by mohla zvážit, zda by tyto kurzy neměly být povinné 
pro studenty a pracoviště (ve veřejném i soukromém sektoru). Tyto kurzy musí 
být rovněž praktické, opakující se a přizpůsobené věku studentů. Na veřejných 
místech ve všech členských státech EU by měl být k dispozici určitý minimální 
počet defibrilátorů. 

 
Doporučujeme to proto, že mnozí lidé v Evropské unii nejsou schopni zasáhnout, 
když někdo potřebuje pomoc, a neznají techniky první pomoci. To je důvodem 
ztrát mnoha životů. Na některých veřejných místech nejsou k dispozici 
defibrilátory. 

 
 

51. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila, že soukromí poskytovatelé 
zdravotní péče nebudou nespravedlivě profitovat z veřejných prostředků a 
nebudou odčerpávat zdroje z veřejných systémů zdravotní péče. Evropská 
unie by měla pro členské státy vydat důrazná doporučení, aby navýšily 
financování veřejné zdravotní péče. 

 
Doporučujeme to proto, že Evropská unie a členské státy Evropské unie mají 
povinnost zaručit všem svým občanům přístup ke zdravotní péči. Lepší systém 
veřejné zdravotní péče navíc znamená být lépe připraven na budoucí pandemie. 
 
 

 
  



 

Panel č. 3, třetí zasedání – 22 

Evropský panel občanů č. 3 „Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví“ 

Příloha: JINÁ DOPORUČENÍ, KTERÁ PANEL ZVÁŽIL, ALE NEPŘIJAL 
 

Oblast 1: Lepší životní podmínky  
 
Podoblast 1.1 Zdravý životní styl  
 
 
Doporučujeme, aby EU vydala doporučení pro všechny členské státy ohledně 
osvědčených postupů pro zákaz nebo omezení reklamy na alkohol a tabák ve 
všech formách sdělovacích prostředků pro všechny věkové skupiny, avšak s 
důrazem na mladé lidi. EU by měla zajistit prosazování právních předpisů, 
které omezují prodej těchto výrobků nezletilým osobám. Všechny členské 
státy by měly provádět právní předpisy, včetně sankcí, týkající se kouření ve 
veřejných prostorách, zejména ve vzdělávacích zařízeních, a vytvořit 
vyhrazené kuřácké prostory. 

 
Nezdravý životní styl se nesmí objevovat v reklamách a měl by být méně viditelný 
ve veřejném životě. Alkohol a tabák jsou navíc patří mezi nejpoužívanější 
škodlivé látky a toto doporučení zabrání jejich zneužívání.  

 
 

Doporučujeme, aby EU podpořila členské státy při začleňování kurzů vaření 
udržitelných, zdravých a chutných pokrmů do vnitrostátních osnov. EU to 
může podpořit prostřednictvím pokynů pro zdravé vaření jak na internetu, tak 
v tištěné podobě. Tyto informace by měly být proaktivně propagovány v 
tradičních a sociálních médiích s cílem oslovit mladé lidi. Měli bychom také 
vzdělávat rodiče, aby se dozvěděli, jak nejlépe využívat potraviny při volbě 
zdravého životního stylu. Výzkum v této oblasti by měl být stimulující a 
obohacující.  

 
Kurzy vaření a výživy ve školách by zlepšily zdraví mladých lidí a odrazovaly je od 
konzumace výrobků rychlého občerstvení. Poznatky získané ve škole mohou děti 
předat doma svým rodičům. Vzdělávání rodičů o zdravém životním stylu by navíc 
bylo dobrým příkladem pro děti.  
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Doporučujeme zintenzívnit veřejnou kampaň Evropské komise 
„HealthyLifestyle4All“ o zdravém životním stylu a přínosech sociálních aktivit, 
a to prostřednictvím konkrétních příkladů a použitím holistického přístupu. 
Měly by být navrženy informační kampaně o dobře strukturovaných cílových 
skupinách a pro každou z cílových skupin by měly být zvoleny vhodné 
komunikační prostředky. Dále je důležité poskytovat odměny a pobídky na 
podporu pozitivního chování. Kampaně by měly zahrnovat influencery, 
celebrity nebo příslušné orgány. Mají zdůrazňovat dvojí přínos: jak pro zdraví, 
tak pro životní prostředí a klima. Kromě toho by měly být ve všech členských 
státech k dispozici dotace na bezplatný veřejný sport. 

 
Zdravější životní styl má pozitivní dopad na systém zdravotní péče, jelikož 
snižuje množství zdravotních problémů. Fyzické zdraví má dopad na duševní 
zdraví a pohodu. Současné kampaně nejsou dostatečně známé. Zapojením 
významných osobností a influencerů se zvyšuje účinnost a motivace.  
 
 
Doporučujeme uspořádat informační kampaň o zdravých potravinách a výživě. 
EU by měla prosazovat zavedení vyšších daní z masa a cukru v členských 
státech. Měla by prozkoumat možnosti, jak odlišit zdravé potraviny od 
nezdravých a zařadit je do různých skupin z hlediska DPH. Doporučujeme 
umístit velmi jasné varovné signály na velmi nezdravé potraviny 
(např. tabákové výrobky). Kromě toho doporučujeme celoevropské nutriční 
skóre s příslušnými informacemi a QR kódem, aby se mohli spotřebitelé 
rozhodovat informovaněji. Je třeba prozkoumat možnosti, jak zajistit, aby 
zdravé potraviny byly levnější než nezdravé a aby pro zemědělce bylo 
atraktivnější produkovat zdravé výrobky.  

 
Zdravé potraviny jsou základem zdravého života. Je třeba se zabývat jak 
výrobou, tak spotřebou. Produkce zdravých výrobků má rovněž pozitivní dopad 
na životní prostředí a může podpořit místní zemědělce. Pokud se zvýší produkce 
zdravých potravin, ceny se sníží a poptávka se zvýší. 
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Podoblast 1.2 Vzdělávání v oblasti životního prostředí  
 
 
Doporučujeme, aby EU zavedla režim financování na podporu začlenění 
dlouhodobého environmentálního vzdělávacího programu do vnitrostátních 
vzdělávacích systémů pro děti na základních a středních školách. Tento režim 
financování by měl zahrnovat finanční prostředky určené pro rodiče, kteří 
potřebují finanční pomoc. 

 
Stávající vzdělávací systémy neobsahují dostatek praktických prvků 
podporujících přímé a hluboké interakce mezi dětmi a životním prostředím. 
Stávající programy, vypracované z krátkodobého hlediska, jsou různorodé a 
nepodporují potřebnou změnu postojů. Rodičům by měla být poskytnuta 
pomoc, aby se zajistilo, že všechny děti budou mít z programu stejný užitek a 
žádné z něj nebude vyloučeno z finančních důvodů.  
 
 

Oblast 2: Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví  
 
Podoblast 2.1 Zdravé přírodní prostředí  
 
 
Doporučujeme okamžitě zajistit nejvyšší možný standard kvality vody v celé 
EU. Pro úsporu vody navrhujeme systém odměn, který bude založen na 
stanovení ceny vody způsobem, který podporuje a motivuje k nižší spotřebě, 
např.: 1) vytvořením dynamického systému motivujícího spotřebitele k tomu, 
aby usilovali o nižší než průměrnou spotřebu vody (tj. zvýšením spotřeby vody 
o 10 % se její cena zvýší o 11 %), 2) vytvořením tržního systému povolenek pro 
vodu znečišťovanou výrobními společnostmi, což je systém podobný již 
existujícímu trhu s povolenkami na emise uhlíku. 

 
Toto doporučení je odůvodněno skutečností, že rostoucí ceny jsou pro všechny 
uživatele pobídkou k uvědomělejšímu rozhodování o jejich spotřebě. Vzhledem 
k odlišné situaci v jednotlivých zemích EU a s cílem zajistit sociálně spravedlivý 
systém můžeme chudší obyvatelstvo podpořit při hospodaření s vodou 
prostřednictvím společných investic do vodohospodářské infrastruktury a 
výzkumu. 
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Oblast 3: Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby 
 
Podoblast 3.1 Regulace nadprodukce a nadměrné spotřeby  
 
 
Doporučujeme, aby EU ukládala pokuty společnostem, které vyhazují 
neprodané výrobky vytvořené nadměrnou produkcí. 

 
V některých případech považují společnosti vyhazování neprodaných výrobků za 
výhodnější než jejich recyklaci nebo opětovné použití. Je proto důležité 
odrazovat od nadměrné produkce prostřednictvím pokut, aby tato praxe již 
nebyla pro výrobce zisková. 
 
 
Podoblast 3.2 Snižování množství odpadu 
 
 
Doporučujeme, aby EU vypracovala a provedla politiku nakládání s odpady 
pro domácnosti/občany se zaměřením na skutečné množství odpadu, který 
vytvářejí, doplněnou o opatření nezbytná ke zvýšení povědomí občanů o 
přínosech omezování vzniku odpadů a třídění odpadů. Rovněž je třeba 
provádět opatření zaměřená na sociálně znevýhodněné rodiny (např. mladé 
rodiny s dětmi, starší osoby atd.), a to v souladu se zásadou „nikdo nezůstane 
opomenut“. 

 
Cílem je zajistit jednotný přístup k nakládání s odpady v domácnostech, usnadnit 
ochranu životního prostředí snížením množství odpadu, dále stimulovat 
oběhové hospodářství a zvýšit účinnost sběru odpadu. V neposlední řadě 
zvyšuje tato politika povědomí lidí a jejich smysl pro odpovědnost za životní 
prostředí. 
 
 
Doporučujeme, aby EU podporovala hospodářskou soutěž na volném trhu a 
podněcovala soukromý sektor k aktivnějšímu zapojení do nakládání s odpady, 
včetně odpadních vod, a do upcyklace a recyklace. 

 
EU je tou správnou úrovní pro provedení tohoto doporučení, protože doplňuje 
rámcovou směrnici o odpadech a akční plán pro oběhové hospodářství. 
Provedením tohoto doporučení se navíc zvýší počet inovativních řešení v oblasti 
nakládání s odpady, zlepší se kvalita nakládání s odpady a zvýší se objem 
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zpracovaného odpadu, protože se těchto činností bude účastnit více 
společností. 
 
 
Podoblast 3.3 Spravedlivé produkty, rovný přístup a spravedlivá spotřeba  
 
 
Doporučujeme přesouvat průmyslová odvětví v rámci Evropské unie, aby se 
zajistila výroba vysoce kvalitních a férových produktů a řešily se otázky 
klimatu. 

 
Evropská unie disponuje know-how, které musí propagovat na svém vlastním 
trhu. 
V důsledku přemístění průmyslových odvětví mimo EU, zejména do Asie, se 
přesouvají i některé odborné kompetence. Toto doporučení zahrnuje odborné 
vzdělávání evropských pracovníků. 
Trváme na tom, že je třeba zabránit přemísťování mezi různými členskými státy, 
aby se zabránilo nekalé hospodářské soutěži. 
Zjistili jsme, že masivní přemísťování průmyslových odvětví do celého světa má 
dopad na evropský průmysl. Lokální produkce tak zajistí lepší zdraví občanů a 
zdravější životní prostředí. 
 
 

Oblast 4: Směrem k udržitelné společnosti  
 
Podoblast 4.3 Doprava šetrná k životnímu prostředí  
 
 
Doporučujeme, aby se na velká města uplatnily sankce nebo dotace v 
závislosti na výkonnosti jejich veřejné dopravy, pokud jde o životní prostředí 
a znečištění (elektrická vozidla, ekologická veřejná doprava, rozšiřování pěších 
zón, podpora používání jízdních kol atd.). Sankce nebo dotace, které se zaměří 
na místní orgány, by měly být uplatňovány zejména na základě změn 
provedených městy v oblasti ekologické dopravy ve srovnání s výchozím 
stavem. Evropská unie by měla prostřednictvím svých právních předpisů 
stanovit některé ukazatele výkonnosti, pokud jde o opatření v oblasti 
znečištění a jeho poměrného omezování. Měla by se přitom zohlednit výchozí 
situace každého města.  
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Doporučujeme to proto, že města jsou zasažena znečištěním ovzduší, což 
vyvolává některé zdravotní problémy. Díky rozvoji ekologické dopravy by se 
zlepšily životy a zdraví lidí a omezil se skleníkový efekt. Dotace a sankce 
představují účinná opatření na podporu změn a pomáhají přizpůsobit se různým 
situacím v různých městech. 

 
 

Doporučujeme, aby právní předpisy EU omezily a regulovaly používání letů na 
krátké vzdálenosti a výletních lodí. Pokud jde o dopravu, musí být k dispozici 
ekologické alternativy pro lidi. Jednou z těchto alternativ by měla být 
standardizace železničních tratí za účelem propojení evropských hlavních 
měst. Rovněž doporučujeme, aby EU poskytla dotace na změnu přepravy zboží 
tak, aby byla šetrnější k životnímu prostředí, jako je doprava vlakem a lodí (na 
krátké vzdálenosti). 

 
Doporučujeme to proto, že cesty na krátké vzdálenosti jsou příliš časté, 
znečišťující a snadno nahraditelné. Omezením výletních lodí by se snížilo 
znečištění moří (což je kritický environmentální problém) a negativní dopady v 
pobřežních městech. Proto musíme vytvořit cenově dostupnější alternativy ve 
srovnání s alternativami, které více znečišťují životní prostředí. Stejný rozchod 
železničních tratí by zlepšil železniční spojení mezi evropskými hlavními městy. 
 
 

Oblast 5: Péče o všechny 
 
Podoblast 5.2 Širší kontext zdraví  
 
Doporučujeme, aby Evropská unie v souladu se svou kampaní HealthyLife4All 
rovněž podporovala iniciativy, jako jsou sportovní společenské akce, sportovní 
aktivity ve školách, dvakrát ročně olympiády přístupné všem věkovým 
skupinám a všem sportům [nikoli pro profesionální sportovce]. Doporučujeme 
rovněž vytvořit bezplatnou evropskou sportovní aplikaci, která by 
podněcovala ke kolektivním sportovním aktivitám. Tato aplikace by měla 
pomoci lidem propojit se prostřednictvím sportu. Kromě toho by tyto iniciativy 
měly být široce propagovány a sdělovány. 

 
Aby byla evropská populace zdravější, musí Evropská unie podporovat sport a 
zdravý životní styl. Obyvatelé si navíc velmi často nejsou vědomi vztahu mezi 
sportem a zdravým životem. Tato aplikace je důležitá, protože lidé se sportu 
věnují raději, pokud jej provozují společně. 
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