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ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET (FORELÆGGES 
PLENARFORSAMLINGEN) 
 

Område 1: Bedre levevis  
 
Underområde 1.1 Sund livsstil  
 

1. Vi anbefaler, at EU yder støtte til økologisk landbrug, herunder incitamenter 
til brug af organiske pesticider, med henblik på at gøre økologiske varer 
billigere. Desuden skal uddannelse af landbrugere i økologisk og bæredygtig 
landbrugspraksis støttes af EU, og monokulturlandbrug bør undgås. Små 
økologiske bedrifter, ikke-intensive bedrifter og bedrifter med korte 
forsyningskæder bør støttes, så de kan blive mere konkurrencedygtige.  

 
Støtte til økologiske produkter vil gøre dem økonomisk mere overkommelige. Vi 
bør hjælpe supermarkeder med kortere forsyningskæder og støtte mindre 
bedrifter gennem flere muligheder for at afsætte deres produkter. Dette vil give 
adgang til mere friske varer. De lave priser på ikke-økologiske produkter 
afspejler desuden ikke deres skadelige virkninger. 
 
 

2. Vi anbefaler, at innovation inden for vertikalt landbrug støttes af investeringer 
fra EU. 

 
Med vertikalt landbrug får vi mulighed for at spare plads, som så i stedet kan 
anvendes til skovbrug. Det kræver heller ikke pesticider og giver os dermed 
mulighed for at producere flere økologiske fødevarer. Vertikalt landbrug 
påvirkes desuden ikke af dårlige vejrforhold, som bliver mere og mere 
almindelige som følge af klimaforandringerne, og det giver mulighed for kortere 
forsyningskæder.  
 
 

3. EU bør fastsætte minimumsstandarder for fødevarekvalitet, 
fødevaresporbarhed og anvendelse af sæsonfødevarer i skolekantiner. Der 
bør derfor ydes støtte til sunde råvarer til skolekantiner for at sikre eleverne 
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økonomisk overkommelig skolemad af høj kvalitet.  
 

Vi skaber vores vaner allerede i en tidlig alder, og det former vores holdninger 
til sundhed. Gode vaner bør derfor fremmes i skolerne, så eleverne også kan 
tage de gode vaner med hjem. Det er et spørgsmål om social retfærdighed: Alle 
i EU bør have ret til god mad i skolen.  
 
 

4. Vi anbefaler, at der investeres i nye cykelstier og i forbedring af de 
eksisterende, så det bliver mere sikkert og attraktivt at cykle. Det bør sikres, 
at uddannelse i færdselsregler er tilgængelig for alle aldersgrupper i hele 
Europa, især for brugere af elcykler og personer uden kørekort. Producenterne 
af elcykler bør forpligtes til at give oplysninger om anvendelsen af og risiciene 
ved elcykler. Cyklister bør sikres retlig beskyttelse i tilfælde af ulykker med 
køretøjer (se de nederlandske forskrifter). Vi støtter særlige bilfrie zoner i 
byerne (uden at det skader handelsområder). Generelt bør cyklister og 
fodgængere prioriteres og gives yderligere rettigheder i forhold til 
motorkøretøjer, samtidig med at trafiksikkerheden garanteres, og 
færdselsreglerne overholdes.  

 
Dette er vigtigt, fordi cykling har fordele for den enkeltes sundhed og 
folkesundheden, luftkvalitet, støjniveau, klimaet og trafikken i de indre byer. 
Cyklister og fodgængere skal føle sig sikre, og der skal tages højde for de risici, 
der er forbundet med den øgede brug af elcykler. Cykelstier mangler nogle 
steder eller i dårlig stand.  

 
 

5. Vi anbefaler, at fødevareproduktionen gøres til en del af den offentlige 
uddannelse. Der bør ydes tilskud og støtte til etablering af haver i skoler, hvis 
det er muligt, og til byhaveprojekter i offentlige og private områder. Der skal 
tages hensyn til behovet for plads, vand og støtteinfrastruktur i 
byplanlægningsrammerne. Tidligere parkeringspladser kan f.eks. anvendes til 
grønne områder, vertikale haver kan etableres på bygninger, eller der kan 
indføres krav om grønne områder for at få byggetilladelser. Innovativ og 
bedste praksis bør udveksles mellem medlemsstaterne. 

 
Haveprojekter fremmer byers og indbyggeres modstandsdygtighed og samler 
mennesker på tværs af generationer og sociale grupper. Flere grønne områder 
forbedrer livskvaliteten, luftkvaliteten, menneskers mentale og fysiske sundhed 
og miljøet.  
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Underområde 1.2 Miljøuddannelse  
 

 
6. Vi anbefaler, at EU vedtager et direktiv, der kræver, at 

byudviklingsprogrammer opfylder specifikke miljøkrav med det formål at gøre 
byerne grønnere. Direktivet skal finde anvendelse på private og offentlige 
ejendomme og arealer, f.eks. nye bygninger. Direktivet skal fastsætte 
minimumsstandarder, der sikrer, at bygninger og arealer er så grønne som 
muligt. "Grøn" henviser her til vedvarende energikilder, lavere energiforbrug, 
lave CO2-emissioner og inddragelse af grønne planter i arkitekturprojekter. 

 
Grønnere byer bidrager aktivt til at mindske virkningerne af klimaforandringerne 
og reducere emissionerne af f.eks. CO2 og ozon, som har en negativ indvirkning 
på borgernes sundhed. Investeringer i grønnere byer bidrager til bæredygtig 
udvikling af lokalsamfund, hvilket vil have langsigtede økonomiske og sociale 
fordele. 

 
 

7. Vi anbefaler, at EU med bistand fra medlemsstaterne udvikler, vedtager og 
gennemfører et fælles europæisk charter, som omhandler komplekse 
miljøspørgsmål. Med chartret vil der blive opstillet en ramme, som 
medlemsstaterne kan bruge, når de udvikler informations- og 
uddannelseskampagner, der skal formidles på tværs af alle tilgængelige 
mediekanaler og en ny særlig informationsportal. Disse kampagner bør 
gennemføres i hele EU og på alle niveauer for at fremme miljøbevidstheden 
blandt alle borgere.  

 
Manglende koordinering mellem medlemsstaterne hæmmer effektiviteten af 
de eksisterende kampagner og forsinker indsatsen mod den fælles udfordring: 
klimaforandringer. Et fælles charter vil fremme synergier mellem 
medlemsstaternes handlingsplaner, så indsatsen vil få større virkning. Det vil 
desuden sikre, at borgerne får sammenhængende og konsistente oplysninger 
om virkningen af de valg, de foretager i dagligdagen, f.eks. det transportmiddel, 
de anvender, og behandlingen af deres affald. 
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Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed  
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø  
 
 

8. Vi anbefaler et niveauinddelt ensartet mærkningssystem, der viser det 
samlede økologiske fodaftryk for alle tilgængelige produkter, der købes i EU. 
Produkter fra lande uden for EU skal overholde dette mærkningssystem på en 
gennemsigtig måde. Systemet bør baseres på klare mærkningskriterier, der 
påføres selve produkterne sammen med f.eks. en QR-kode, der giver mere 
detaljerede oplysninger om produktet.  

 
Disse oplysninger om produktets livscyklus er vigtige for at styrke alle borgere i 
EU i deres indkøbsaktiviteter. Følgelig vil EU's borgere kunne træffe mere 
ansvarlige beslutninger, der kan bidrage til at beskytte miljøet. 
 
 

9. Vi anbefaler, at der foretages flere finansielle investeringer i undersøgelse af 
nye miljøvenlige energikilder og yderligere investeringer i optimal udnyttelse 
af den eksisterende energiproduktion. Vi anbefaler også, at den europæiske 
offentlighed oplyses fuldt ud om specifikke energikilder. Vi anbefaler på det 
kraftigste, at alle økologiske og sociale virkninger af energiproduktionen på 
nuværende og kommende generationer undersøges. 

 
Der sker meget høje emissioner af CO2 og andre giftige stoffer fra 
energiproduktionen, hvilket forringer klimaet og luftkvaliteten. For at overholde 
EU's direktiver, anbefalingerne i IPCC's rapporter og COP 26-målene og for at 
opnå klimaneutral energiproduktion er der behov for mere forskning og flere 
investeringer. 
 
 

Underområde 2.2 Beskyttelse af vores biodiversitet  
 
 

10. Vi anbefaler en drastisk reduktion af kemiske pesticider og gødningsstoffer på 
alle typer bedrifter ved at håndhæve anvendelsen af højere fælles standarder, 
sætte skub i forskningen i naturlige alternativer og støtte vedtagelsen af nye 
løsninger, herunder uddannelse af landbrugere.  

 
Selv om der er gjort fremskridt inden for alternative gødningsstoffer og 
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pesticider, kan de fleste af dem endnu ikke anvendes af store bedrifter. Der er 
derfor behov for en mere konsekvent indsats for at udvikle nye løsninger. 
Forskningsindsatsen bør støttes af både offentlige tilskud og højere standarder 
for anvendelse af pesticider og gødningsstoffer. Forskningsresultaterne skal 
hurtigt udbredes på EU-plan. 

 
 

11. Vi anbefaler, at beskyttede områder udvides af hensyn til bevarelse af 
biodiversiteten (herunder pattedyr, fugle, insekter og planter), og at 
lovgivningen om menneskelig indgriben i disse områder styrkes. De 
beskyttede områder bør ikke kun udgøre øer, men sammenhængende 
områder med grønnere byområder i overensstemmelse med harmoniserede 
EU-standarder. 

 
Som følge af skovrydning er biodiversiteten hårdt ramt. Jordens biodiversitet 
kan primært beskyttes ved at udpege beskyttede områder. Det er imidlertid 
vanskeligt at bevare beskyttede områder i nærheden af forurenede byer eller at 
undgå menneskelig indgriben, når omgivelserne ikke er naturvenlige.  Vi skal 
gøre levestederne grønnere og integrere dem i deres omgivende natur. 

 
 

12. Vi anbefaler, at de almene tilskud til landbruget primært omdirigeres til 
projekter vedrørende udviklingen af bæredygtigt landbrug, herunder 
respekten for naturen og arbejdstagerne. Støttemodtagerne bør overholde 
klare miljøstandarder og overvåges nøje. 

 
Kun bæredygtigt landbrug bør fremmes, dvs. at de midler, der nu anvendes til 
almene tilskud, bør omdirigeres. Den ydede støtte kan udnyttes mere effektivt 
ved at fokusere på omstillingsprojekter og nye løsninger i stedet for kun at 
fokusere på årlige betalinger. De økologiske virkninger af landbrugsaktiviteter 
og projekter bør overvåges bedre. I forbindelse med bæredygtighed skal 
arbejdstagernes menneskerettigheder også tages i betragtning.  
 

13. Vi anbefaler, at EU sikrer loyal konkurrence om miljøvenlige 
landbrugsprodukter ved at indføre strengere standarder for både EU-
produkter og importerede produkter og ved at sikre sporbarheden, 
mærkningen og kvalitetskontrollen af alle produkter. 

 
Den lavere produktivitet, der er forbundet med bæredygtige 
landbrugsprodukter, påvirker deres omkostningskonkurrenceevne. 
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Importerede produkter bør opfylde de samme strenge krav med hensyn til de 
økologiske virkninger af produktionen af dem. Vi har brug for myndigheder, der 
kan sikre sporbarheden af de importerede landbrugsprodukter. 

 
 

14. Vi anbefaler hurtig og massiv genplantning af skov og skovrejsning i EU ved at 
maksimere arealanvendelsen. Der bør lægges særlig vægt på genplantning af 
eksisterende eller ødelagte skove og skovrejsning i områder med forringet 
jord. Nye og mere ansvarlige løsninger bør fremmes med henblik på en bedre 
udnyttelse af træet, f.eks. udskiftning af plast og andre kemiske materialer, 
sikring af større energieffektivitet fra biomasse og genanvendelse af 
træprodukter. 

 
Genplantning af skov har en klar positiv indvirkning på miljøet og biodiversiteten 
generelt. Samtidig er vi nødt til at bruge mindre træ til opvarmning og mere træ 
til produkter med høj merværdi, f.eks. udskiftning af plast med træ. 
 
 
Underområde 2.3 Sikre og sunde fødevarer 
 
 

15. Vi anbefaler en hurtig og gradvis afskaffelse af fødevareemballage, som ikke 
er bæredygtig, herunder plastemballage og emballage af andre materialer, 
som ikke er biologisk nedbrydelige. Vi foreslår, at dette opnås ved at give 
økonomiske incitamenter til virksomheder, der skifter til fuldt 
bionedbrydelige emballageformer, ved at investere i forskning i alternativer 
og ved at indføre sanktioner mod virksomheder, der ikke anvender 
bionedbrydelig emballage. 

 
Der produceres mere og mere plastaffald, og det nedbrydes kun langsomt. 
Plastaffald skader fødevarernes kvalitet og sikkerhed og bringer både 
menneskers og dyrs sundhed i fare. Den eksisterende EU-lovgivning om 
reduktion af ikkebionedbrydelig emballage er endvidere utilstrækkelig.  
 

16. Vi anbefaler, at intensivt husdyrbrug udfases gradvist, og at hensynsløs 
dyreopdrætspraksis afskaffes. Vi foreslår, at der indføres fælles normer for 
husdyrbrug (f.eks. maksimalt antal dyr og passende udendørsarealer), og at 
investeringerne i ikke-intensive metoder (ekstensivt og bæredygtigt landbrug) 
øges, herunder ved at tilbyde landbrugerne økonomiske incitamenter og 
uddannelse. 



 

Panel 3, tredje møde — 8 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

 
Udfasningen af intensivt landbrug vil reducere miljøforureningen og medvirke 
til at bevare naturen. Udfasningen af intensivt husdyrbrug vil desuden reducere 
den mængde medicin, der er nødvendig for at bekæmpe dyresygdomme og øge 
kvaliteten af vores fødevarer. Ved intensivt husdyrbrug tages der heller ikke 
hensyn til dyrenes velfærd. Men der findes mere bæredygtige former for 
landbrug, f.eks. ekstensivt landbrug, og der bør ydes støtte til landbrugerne for 
at hjælpe dem med at indføre sådanne former for landbrug. 
 

 

17. Vi anbefaler en stramning af kontrollen med forbuddet mod unødvendig 
anvendelse af antibiotika og andre veterinærlægemidler i 
fodertilsætningsstoffer til dyr: Sørg for, at forbuddet indføres i praksis! Vi 
foreslår, at anvendelsen af antibiotika kun tillades i landbruget, når det er 
absolut nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd, og ikke som en 
forebyggende foranstaltning. Der skal desuden investeres mere i forskning i 
mere effektiv antibiotika og udvikling af alternativer med udgangspunkt i den 
eksisterende forskning i antibiotika. 

 
Menneskers resistens over for antibiotika øges, når de spiser fødevarer fra dyr, 
der har fået antibiotika. Der er desuden brug for tid til at udvikle effektive 
alternativer til eksisterende antibiotika og sikre, at landbrugerne er bevidste om 
og klar til at bruge dem. Vi anerkender, at der findes EU-direktiver om 
antibiotika, men de er ikke blevet gennemført på samme måde i de forskellige 
medlemsstater. Endelig misbruges veterinærlægemidler til dopingformål. 
Skærpet lovgivning på området vil derfor øge dyrenes velfærd og forbedre deres 
livskvalitet. 
 

18. Vi anbefaler, at der i EU-lovgivningen indføres krav om erklæringer om 
anvendelsen af hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer i 
fødevareproduktionen: det anvendte slutprodukts type, mængde og 
eksponering. Alle fødevarer, der indeholder disse stoffer, bør forsynes med 
detaljeret mærkning på emballagen med disse oplysninger og begrundelsen 
for deres anvendelse. Der skal desuden sættes skub i forskningen i 
hormonpræparaters og hormonforstyrrende stoffers indvirkning på 
menneskers sundhed. 

 
Der er i øjeblikket ikke sikret tilstrækkelig sporbarhed af fødevarer, navnlig med 
hensyn til hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer. Gennemsigtighed 
i fødevareproduktionen er nødvendig for at sikre ansvarlighed. Forbrugerne bør 
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også kende det fulde indhold af deres fødevarer og frit kunne vælge, hvad de 
spiser. Der forskes desuden ikke tilstrækkeligt i, hvordan indtagelse af fødevarer 
med hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer påvirker mennesker, og 
i de potentielle risici herved. 

 
 

19. Vi anbefaler, at forbruget af forarbejdede fødevarer modvirkes ved at øge 
afgifterne på usunde fødevarer og investere de inddrevne midler i sunde 
fødevarer. Vi foreslår, at der indføres et europæisk pointsystem for sunde 
fødevarer baseret på bedste praksis i medlemsstaterne for at mærke 
fødevarer og oplyse forbrugerne om fødevarernes sundhedsegenskaber.  

 
På denne måde kan de tilvejebragte midler anvendes som en ressource til at 
udvikle oplysnings- og PR-kampagner, prioritere sunde fødevarer inden for 
uddannelse og gøre usunde fødevarer mindre synlige i supermarkederne. 
Investeringer i sunde fødevarer forbedrer også befolkningens generelle 
sundhed, hvilket vil reducere de offentlige udgifter til håndtering af 
sundhedsproblemer som følge af usunde spisevaner. Afgifter og tilskud vil 
desuden tilskynde virksomhederne til at producere sundere fødevarer. 
 

 

Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug  
 
 

20. Vi anbefaler, at EU træffer flere foranstaltninger, der giver forbrugerne 
mulighed for og incitament til at bruge produkter længere. EU bør bekæmpe 
planlagt forældelse ved at forlænge produktgarantien og fastsætte en 
maksimumspris for reservedele efter garantiperioden. Alle medlemsstater bør 
indføre et skattefradrag for reparationstjenester, som det er tilfældet i 
Sverige. Producenterne bør forpligtes til at oplyse den forventede levetid for 
deres produkter. EU bør give generelle oplysninger om, hvordan man 
genbruger og reparerer produkter, på en internetplatform og gennem 
uddannelse. 

 
Vores smid-væk-kultur baseret på engangsbrug er ikke bæredygtig, fordi den 
genererer for meget affald. Ved at gennemføre de foreslåede foranstaltninger 
vil vi bevæge os i retning af et samfund, der genbruger, reparerer og anvender 
færre produkter, og som derved reducerer overforbruget. 
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21. Vi anbefaler, at EU håndhæver strengere miljøstandarder for produktion og 
sikrer rimelige arbejdsvilkår i hele produktionskæden. EU's 
produktionsstandarder bør være mere bæredygtige, harmoniseres på tværs af 
medlemsstaterne og anvendes på importerede varer. Disse standarder bør 
også omfatte sociale standarder, f.eks. en "løn, man kan leve af" til de 
arbejdstagere, der producerer varerne, og gode arbejdsforhold på fabrikkerne. 
Der bør indføres sanktioner for produkter, der ikke opfylder disse standarder. 

 
Det er vigtigt, at der indføres ensartede miljømæssige og sociale 
produktionsstandarder i Europa, for at sikre, at alle markedsførte produkter 
produceres på en bæredygtig måde. Disse foranstaltninger er afgørende for at 
omstille økonomien og ændre virksomhedernes produktionsmønstre. 

 
 

22. Vi anbefaler, at EU og medlemsstaterne indfører foranstaltninger, der kan 
begrænse reklamer for miljøskadelige produkter. Produkter med en lav 
bæredygtighedsscore bør forsynes med en obligatorisk ansvarsfraskrivelse i 
alle former for reklame, som viser, at de er miljøskadelige. EU bør forbyde 
reklame for produkter, der slet ikke er bæredygtige. 

 
Reklamer fremmer forbruget, og der bør ikke reklameres for miljøskadelige 
produkter. På denne måde vil forbrugerne være mindre tilbøjelige til at købe 
miljøskadelige produkter.  

 
 

23. Vi anbefaler, at EU indfører og udvider infrastrukturen for returpantordninger 
for alle primære emballager af glas, plast, aluminium osv. på en ensartet måde 
i hele EU. Producenterne bør så vidt muligt genbruge de returnerede 
beholdere ved at sterilisere dem i stedet for blot at genanvende materialet. 
Ud over beholdere til føde- og drikkevarer bør ordningen også omfatte andre 
typer flasker og beholdere, f.eks. shampooflasker. 

 
Forbrugerne kasserer i dag alt for meget emballage, som forurener og 
ødelægger vores økosystemer. Returpantordninger kan hjælpe med at reducere 
spild ved at motivere forbrugerne til at returnere emballagen i stedet for at 
smide den væk. Ved at udvide ordningen bruger vi færre ressourcer og 
reducerer den mængde affald, vi producerer. 
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Underområde 3.2 Reduktion af affald 
 
 

24. Vi anbefaler, at gennemførelsen af politikkerne vedrørende den cirkulære 
økonomi styrkes på EU-plan gennem finansielle incitamenter rettet mod både 
virksomheder og borgere, der overholder dem. 

 
Hvis produktionsvirksomhederne skærer ned på personalet eller endda lukker, 
vil mange mennesker miste deres arbejde. Ved at omskole de arbejdsløse kan 
vi fremme miljøvenlig praksis og samtidig begrænse arbejdsløsheden og 
fremme moderniseringen af en diversificeret økonomi. 

 
 

25. Vi anbefaler, at EU regulerer anvendelsen af miljøsikker emballage (dvs. 
emballage fremstillet af bionedbrydelige eller genanvendelige produkter eller 
om muligt mere holdbare produkter) og/eller anvendelsen af emballage, der 
fylder mindre, som i en QR-kode indeholder oplysninger om emballagens 
genanvendelse og/eller bortskaffelse efter brug. 

 
Denne anbefaling vil føre til mindre emballage, reducere affaldsproduktionen 
og dermed forureningen og vil sikre et renere miljø og i sidste ende et reduceret 
CO2-fodaftryk. Skattebyrden for producenterne vil desuden blive reduceret. 
 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug  
 
 

26. Vi anbefaler, at EU indfører en retlig ramme, der kan sikre alle europæiske 
forbrugere bedre adgang til økonomisk overkommelige lokale fødevarer af høj 
kvalitet. 

 
Der i øjeblikket ikke en fælles definition på EU-plan af, hvad der forstås ved 
lokale fødevarer af høj kvalitet. Denne mangel skal udfyldes.  
Import af produkter af lav kvalitet har en direkte negativ indvirkning på miljøet. 
For at bekæmpe klimaforandringerne skal vi bekæmpe alle årsagerne hertil, 
herunder import af produkter af lav kvalitet:  Transportafstanden skal 
reduceres, og sæsonvarer skal begunstiges.  
Denne anbefaling er lovende, fordi den også kan finde anvendelse på 
ikkefordærvelige varer. 
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27. Vi anbefaler, at EU yder tilskud til forskning og udvikling, der kan medvirke til 
at indføre flere bæredygtige og økonomisk overkommelige produkter på det 
europæiske marked. EU bør også arrangere høringer af borgerne på alle 
beslutningsniveauer, herunder på lokalt plan, for at kortlægge deres behov for 
bæredygtige produkter. 

 
Der mangler forskning i bæredygtige produkter, og der er et presserende behov 
for flere midler til forskning, så alle europæere kan få adgang til bæredygtige 
produkter og mere økonomisk overkommelige bæredygtige produkter. 
Borgerne skal deltage i beslutningsprocessen. Dagsordenen for forsknings- og 
innovationstiltag skal fastlægges i samarbejde med borgerne.  
Borgerne skal informeres om opfølgningen og modtage feedback.  
 

 
28. Vi anbefaler, at EU indfører en reguleringsmekanisme for modeprodukter, der 

importeres til det indre marked. Denne mekanisme vil have til formål at 
tilskynde til et bedre forbrug ved hjælp af en mærkning, der garanterer, at 
produktet opfylder bæredygtighedskriterierne. 

 
Modeindustrien, der har en overproduktion af produkter af ringe kvalitet uden 
for EU, overholder ingen etiske standarder og er ikke bæredygtig. 
Vi har brug for at finde en retfærdig mekanisme, der vil gøre det muligt for 
forbrugerne at opnå et bedre forbrug. Det er dog vigtigt, at afgiftsniveauet ikke 
øges, da det vil have negative konsekvenser for de europæiske forbrugere, fordi 
deres købekraft vil blive forringet. 
Forbrugeren bør vide, under hvilke forhold de produkter, som de køber, 
produceres, og om de opfylder bæredygtige kvalitetsnormer. 
 
 

Område 4: Mod et bæredygtigt samfund  
 
Underområde 4.1 Vedvarende energi nu  
 
 

29. Vi anbefaler, at EU indfører foranstaltninger vedrørende obligatoriske CO2-
filtre, især for kulanlæg, i overgangsperioden, så længe vi stadig er afhængige 
af konventionel energi. Vi anbefaler endvidere, at EU yder finansiel støtte til 
de medlemsstater, der ikke har finansielle ressourcer til at indføre CO2-filtre. 
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For at modtage støtte skal medlemsstaten overholde EU's klimapolitikker, 
herunder Parisaftalen, den grønne pagt og den nye klimalov. 
Dette er et konkret tiltag, der skal gennemføres parallelt med de fortsatte 
investeringer i forskning i sikker energiproduktion, og som skal hjælpe EU's 
medlemsstater med progressivt at nå de allerede vedtagne fælles 
reduktionsmål. 

 
Vi ved, at brugen af fossile brændstoffer skaber drivhusgasser, og EU's 
medlemsstater skal derfor reducere forbruget af denne energitype for at 
overholde Parisaftalen. Da vi ikke kan standse CO2-emissionerne med det 
samme, og da vi stadig er afhængige af kul, skal vi iværksætte både kortsigtede 
og langsigtede foranstaltninger. 
Fordi CO2-reduktion er en fælles interesse, der påvirker alle borgere, både i og 
uden for EU, har EU som institution et særskilt ansvar for at fremsætte 
henstillinger og tilvejebringe løsninger, idet medlemsstaterne ikke kan nå 
målene alene. 

 
 

30. Vi anbefaler, at intensivt industrielt husdyropdræt reduceres for at mindske 
produktionen af metan og vandforureningen. Med henblik herpå revideres 
EU's fælles landbrugspolitik, så støtten omdirigeres til bæredygtigt og lokalt 
landbrug, bl.a. med støtte fra en mærkningsordning, der sætter forbrugerne i 
stand til at genkende bæredygtige kødprodukter. Vi opfordrer desuden EU til 
at investere i metoder til genbrug af affaldsmateriale fra animalsk produktion 
og andre industrier. 

 
Befolkningen vokser, og det medfører en øget efterspørgsel efter kød i 
fremtiden. Vi er derfor nødt til at reducere kødforbruget. 
Da metan producerer drivhusgasser, er husdyrbrug det mest oplagte sted at 
begynde denne reduktion. 
Vi ved alle, at det er nødvendigt at indtage mindre kød, og vi skal derfor reducere 
antallet af kvæg. 
 
 

31. Selv om det er en omkostningskrævende proces at generere grøn brint, da der 
skal produceres 75 % energi for at producere 25 % brint, anbefaler vi denne 
type energi, da den har mange fordele. Den bedste løsning kan være at 
producere energi uden CO2, mens vi udvikler grøn brint. Vindenergi bør 
anvendes til at producere grøn brint, og EU bør foretage flere investeringer for 
at øge produktionen af vindenergi samt lagring af energi til fremtidige formål. 
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Grøn brint er fleksibel og kan lagres, så vi kan anvende denne energi, når der er 
behov for den. Der sker ingen CO2-forurening. 
 
 

Underområde 4.2 Støtte til forandring  
 

32. Vi anbefaler, at EU indfører en ordning med "pisk og gulerod" for at bekæmpe 
vand-, jord-, luft- og strålingsforurening.  Udstedelse af bøder til forurenere 
kan sammen med obligatorisk støtte fra en særlig ekspertorganisation hjælpe 
anlæg med at bekæmpe forurening og genoprette økosystemet. Denne 
ekspertorganisation oprettes specifikt til formålet og bør spille en ledende 
rolle med hensyn til at forebygge og kontrollere forureningsniveauet. 

 
Det er vigtigt at understrege forurenernes ansvar og tilskynde anlæggene til at 
reducere forureningen og stræbe efter nulforurening. Det er afgørende, at vi har 
en sund planet, da vores trivsel og vores fremtidige eksistens afhænger deraf. 

 
 

33. Vi anbefaler, at EU opretter et særligt websted/en særlig platform, der 
kontrolleres af flere eksperter, med regelmæssigt ajourførte og 
forskelligartede videnskabelige miljøoplysninger, som er let tilgængelige og 
gennemsigtige for alle borgere. Det websted/denne platform bør kædes 
sammen med et forum, hvor borgere og eksperter kan interagere. Vi anbefaler 
også på det kraftigste, at der iværksættes en mediekampagne med henblik på 
at promovere dette websted/denne platform (f.eks. via sociale medier såsom 
YouTube, TikTok og LinkedIn). 

 
Alle borgere skal have adgang til uafhængige videnskabeligt baserede 
oplysninger, der sætter dem i stand til at forstå spørgsmål vedrørende 
klimaforandringer (konsekvenserne heraf og de nødvendige skridt til at vende 
dem) og til at håndtere falske nyheder. Mediekampagnen vil gøre dem 
opmærksomme på platformens/webstedets eksistens. Det er også vigtigt, at 
oplysningerne på webstedet/platformen er forståelige for alle borgere, og at der 
gives adgang til kildematerialet for de borgere, der ønsker at gå i dybden med 
et emne. 

 
 

34. Vi anbefaler, at EU reducerer mængden af importerede varer, som ikke 
opfylder EU's standarder med hensyn til økologisk fodaftryk. 
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Derved kan vi sikre, at varer, der importeres til EU, har et grønnere fodaftryk. 
Målet er at mindske den globale forurening. Det er også vigtigt at vise 
tredjelande, hvilke standarder der skal opfyldes, hvis de ønsker at eksportere 
varer til EU. 

 
 

35. Vi anbefaler, at EU tilskynder til, fremmer og støtter dialogen om 
klimaforandringer mellem alle beslutningsniveauer fra det meget lokale 
niveau (borgerne) til det globale niveau (nationalt, internationalt og 
interkontinentalt) for at imødegå alle involverede parters bekymringer. 

 
Udfordringerne med klimaforandringerne håndteres bedst gennem dialog og 
konsensus. Hvis parterne forstår hinanden, er der større vilje til at finde et fælles 
grundlag. 
 
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport  
 
 

36. Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne finansielt i indsatsen for at 
forbedre forbindelserne i landdistrikterne. Det bør ske ved at udvikle et 
europæisk offentligt transportnet baseret på lave priser (med prioritering af 
jernbaner) og med incitamenter til at benytte offentlig transport. Til dette 
formål bør der inden for en kort og realistisk tidsramme udvikles 
internetforbindelser i landdistrikterne. 

 
Dette anbefales, fordi byområder og landdistrikter ikke har samme adgang til 
offentlig transport og internetforbindelser. Et fælles europæisk projekt vil blive 
styrket, hvis alle borgere føler, at de nyder godt af de samme rettigheder. 
Forbedrede offentlige transportnet og internetforbindelser vil få befolkningen 
til at bosætte sig i landdistrikterne. Denne proces vil mindske forureningen, da 
færre mennesker så ønsker at bo i de tætbefolkede byer. 

 
 

37. Vi anbefaler, at eksisterende transportinfrastrukturer, der ikke længere 
anvendes, eller som kan forbedres ud fra et økologisk synspunkt, opgraderes, 
f.eks. gennem indførelse af elektriske tog. En sådan proces bør gennemføres 
på en måde, der ikke skader miljøbeskyttede områder. 
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Hvis eksisterende infrastruktur opgraderes, undgår vi at bruge for mange 
ressourcer og forårsage skade på beskyttede områder, som er vigtige for 
bevarelsen af biodiversiteten. En udvidelse af jernbaneinfrastrukturen vil udløse 
en reduktion af CO2-emissionerne og en øget mobilitet for befolkningen fra 
byområder til landdistrikter. 

 
 

38. Vi anbefaler, at EU fremmer køb af elkøretøjer, som opfylder gode standarder 
for batterilevetid. Det bør ske gennem EU-incitamenter, der gælder for alle 
EU-medlemsstater, og ved at forbedre den elektriske infrastruktur. Samtidig 
bør EU investere i udviklingen af andre ikkeforurenende teknologier, f.eks. 
biobrændstoffer og brint til transportmidler, hvis elektrificering er vanskelig 
at opnå, f.eks. færger og lastbiler. 

 
Dette anbefales, fordi elektricitet er den hurtigste løsning, når det drejer sig om 
at reducere emissioner fra transportmidler, ledsaget af andre energikilder, f.eks. 
brint og biobrændstoffer. Den hurtigste, mest økonomiske og mest 
gennemførlige løsning er elektricitet efterfulgt af biobrændstoffer. På længere 
sigt vil grøn brint kunne spille en supplerende rolle med hensyn til at dække 
transportformer, der ikke kan elektrificeres. 
 
 

Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.1 Styrkelse af sundhedssystemet  
 
 

39. Vi anbefaler, at EU sikrer fælles sundhedsstandarder, men også presser på for 
anstændige mindstelønninger, et maksimalt antal arbejdstimer og samme 
uddannelsesstandarder for de samme certificeringer for sundhedspersonale i 
hele EU. 

 
Hvis vi ikke har fælles sundhedsstandarder, fælles lønninger og fælles 
uddannelse for sundhedspersonale, kan forskelle mellem medlemsstaterne 
skabe ubalance i EU. Standardisering af sundhedsplejen kan bidrage til at skabe 
et stærkere, mere effektivt og modstandsdygtigt system (jf. eksempelvis covid-
19-krisen vedrørende systemernes stabilitet). Det vil også lette udvekslingen af 
viden og information i sundhedssektoren. 
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40. Vi anbefaler, at EU sikrer, at behandlinger i hele EU er af samme kvalitet og 
indebærer rimelige lokale omkostninger. Dette bør f.eks. sikres ved at udvide 
Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) kompetencer eller etablere et nyt 
specialiseret europæisk indkøbsagentur, som skal have kompetence til at 
forhandle og opnå mere passende priser på lægemidler på alle 
medlemsstaters vegne. Risikoen for monopoler i lægemiddelindustrien skal 
minimeres. 

 
Samme forskrifter og behandlinger garanterer lige rettigheder på 
sundhedsområdet for alle borgere i EU. Udvidet indkøbskapacitet sikrer bedre 
indkøbsaftaler. Dette må dog ikke føre til monopolstrukturer og 
lobbyvirksomhed fra lægemiddelindustriens side. Håndteringen af covid-19-
krisen var et godt eksempel på samarbejde om sundhedsforvaltning i EU. 
 
 

41. Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk sundhedsdatabase, hvor der er 
adgang til patientjournaler i nødsituationer eller i tilfælde af sygdom. 
Deltagelse bør være frivillig, og der skal sikres beskyttelse af 
personoplysninger. 

 
Med dataadgang og -anvendelse kan der hurtigt reageres i livstruende 
situationer. Hacking eller misbrug udgør en stor trussel mod et sådant 
europæisk sundhedsdatabasesystem, og dataene skal derfor sikres. Deltagelse 
skal dog være frivillig, og de sikkerhedsrelaterede trusler skal imødegås. 

 
 

42. Vi anbefaler, at EU videreudvikler og synkroniserer allerede eksisterende 
forsknings- og innovationsprogrammer på sundhedsområdet, som det sker 
inden for rammerne af det nuværende Horisont Europa-program. Akademiske 
resultater bør gøres frit tilgængelige i alle medlemsstater. 

 
Det videnskabelige samarbejde på EU-plan kan styrke de enkelte forskeres 
videnskabelige kapacitet og viden. Vidensdeling kan f.eks. føre til tidlig 
diagnosticering og bedre behandlinger, og det kan derved reducere omfanget 
af alvorlige og dødelige sygdomme i hele Europa. Det vil også gøre EU mere 
selvforsynende med hensyn til medicin og udstyr. 

 
 

43. Vi anbefaler, at EU øger budgettet til fælles forsknings- og 
innovationsprojekter på sundhedsområdet (uden nedskæringer i budgetterne 



 

Panel 3, tredje møde — 18 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

til EU's øvrige sundhedsprogrammer). Dette vil også styrke de europæiske 
videnskabs- og forskningsinstitutioner generelt. 

 
Sundhedsrelateret forskning og investering vil på lang sigt styrke den 
forebyggende sundhedsindsats og reducere de sundhedsrelaterede 
omkostninger. Yderligere midler kan forhindre hjerneflugt fra Europa til andre 
udviklede lande med større budgetter til forskning og udvikling inden for 
sundhed. Sådanne midler bør ikke komme fra allerede eksisterende 
sundhedsbudgetter. 
 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed  
 
 

44. Vi anbefaler, at der indføres en sundhedsuge som et EU-initiativ, der 
gennemføres i den samme uge i alle medlemsstater, vedrørende alle 
sundhedsspørgsmål, men med særligt fokus på mental sundhed. I løbet af 
denne uge vil alle de vigtigste emner vedrørende mental sundhed blive 
dækket og fremmet sammen med andre allerede eksisterende initiativer, 
f.eks. initiativer under Mental Health Europe-organisationen. 

 
Vi anbefaler dette, fordi alle europæiske borgere bør føle sig accepteret og 
inkluderet, navnlig hvis de lider af mentale sundhedsproblemer. Der er desuden 
behov for at normalisere og forbedre bevidstheden om mentale 
sundhedslidelser og forebygge dermed forbundne sociale problemer, f.eks. 
forskelsbehandling. De mentale sundhedsproblemer er vokset som følge af 
pandemien og vil sandsynligvis fortsætte med at vokse, og derfor er dette 
initiativ så meget desto vigtigere.  

 
 

45. Vi anbefaler, at hygiejneartikler til kvinder ikke længere anses for luksusvarer, 
for så vidt angår afgifter, da de er nødvendige produkter. Vi anbefaler også, at 
hormonale præventionsprodukter, der anvendes af medicinske årsager, f.eks. 
i tilfælde af fibromyalgi og endometriose, pålægges afgifter som almene 
lægemidler. Vi anbefaler endvidere, at EU tilskynder til harmonisering af 
mulighederne for medicinsk assisteret reproduktion for alle kvinder (enlige 
eller gifte) på tværs af medlemsstaterne.  
 
I nogle europæiske lande er hygiejneartikler til kvinder pålagt afgifter som 
luksusvarer, og det er uretfærdigt. Visse hormonale præventionsmidler 
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anvendes af medicinske årsager, og bør derfor pålægges afgift i 
overensstemmelse hermed. Kvinders muligheder for at få tilskud til 
reproduktionsbehandling, f.eks. reagensglasbefrugtning og 
ægfrysningsmetoder, varierer fra medlemsstat til medlemsstat. EU bør arbejde 
for at harmonisere disse regler. 
 
 

46. Vi anbefaler, at EU på det kraftigste søger at påvirke alle medlemsstater til at 
medtage spørgsmål om mental sundhed og seksualundervisning i deres 
undervisningsplaner, hvor det er relevant. For at hjælpe medlemsstaterne 
med at indføre sådanne emner i deres undervisningsplaner bør EU udvikle et 
standardprogram om mental sundhed og seksuelle spørgsmål og stille dette 
til rådighed for medlemsstaterne. 

 
Der er behov for at mindske forskelsbehandling og tabuer med hensyn til 
mentale sundhedsproblemer. Der er også behov for at undgå misinformation og 
uvidenskabelige tilgange. Desuden er seksualundervisning væsentlig for et 
sundt liv og samfund og forebygger problemer som f.eks. teenagegraviditet. 

 
 

47. Vi anbefaler, at EU udvikler et bedre kommunikationssystem, der skal dække 
alle EU's initiativer vedrørende mental sundhed, dvs. en folkesundhedsportal 
om god praksis i medlemsstaterne og til alle borgere. Medlemmer af Europa-
Parlamentet kan præsentere disse eksempler på god praksis for hinanden for 
at udbrede kendskabet til dem på tværs af medlemsstaterne. 

 
Borgerne er ikke velinformerede om EU's initiativer, og vi kan lære af hinanden 
ved at udveksle god praksis. 
 
 
Underområde 5.3 Lige adgang til sundhed for alle  
 
 

48. Vi anbefaler, at EU fastsætter og fremmer minimumsstandarder for tandpleje 
af høj kvalitet, herunder profylakse, for alle EU's medlemsstater. Der bør være 
gratis tandpleje til rådighed for børn, lavindkomstgrupper og andre sårbare 
grupper. Om 15-20 år bør EU garantere, at alle har adgang til økonomisk 
overkommelig tandpleje. 

 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker, der bor i EU, i øjeblikket ikke har 
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råd til tandpleje. Manglende tandpleje og tandprofylakse skader deres helbred 
og livsudsigter. EU bør begynde med at fastsætte en minimumsstandard for 
tandpleje og kræve gratis tandpleje for børn og lavindkomstgrupper. I sidste 
ende bør alle have ret til tandpleje af høj kvalitet. 
 
 

49. Vi anbefaler, at sundhed og sundhedspleje medtages blandt de delte 
kompetencer mellem EU og EU's medlemsstater. For at medtage denne nye 
delte kompetence er det nødvendigt at ændre artikel 4 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

 
Vi anbefaler dette, fordi EU i øjeblikket ikke har tilstrækkelige beføjelser til at 
lovgive om sundhedspleje. Covid-19-pandemien har vist, at det er nødvendigt 
med en stærkere rolle for EU i sundhedspolitikkerne. Denne traktatændring vil 
gøre det muligt for EU at gøre mere for at garantere sundhedspleje for alle EU-
borgere og udstede bindende forordninger og afgørelser. 

 
 

50. Vi anbefaler, at EU stiller gratis førstehjælpskurser til rådighed for alle EU-
borgere. EU bør overveje at gøre sådanne kurser obligatoriske for studerende 
og arbejdspladser (både i den offentlige og den private sektor). Disse kurser 
skal også være praktiske, tilbagevendende og tilpasset de studerendes alder. 
Der bør desuden være et minimumsantal hjertestartere til rådighed på 
offentlige steder i alle EU's medlemsstater. 

 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker i Den Europæiske Union ikke er 
parate til at gøre noget, når en person har brug for hjælp, og ikke kender 
førstehjælpsteknikkerne. Dette er grunden til, at mange menneskeliv går tabt. 
På nogle offentlige steder er hjertestartere ikke tilgængelige. 

 
51. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at private 

sundhedstjenesteydere ikke på urimelig vis modtager offentlige midler og ikke 
dræner ressourcer fra de offentlige sundhedssystemer. Den Europæiske Union 
bør fremsætte kraftige henstillinger til medlemsstaterne om at øge 
finansieringen af offentlig sundhedspleje. 

 
Vi anbefaler dette, fordi Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions 
medlemsstater har pligt til at sikre adgang til sundhedspleje for alle deres 
borgere. Desuden vil et stærkere offentligt sundhedssystem også være bedre 
forberedt på fremtidige pandemier. 
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Bilag: ANDRE HENSTILLINGER, DER BLEV BEHANDLET AF PANELET, OG SOM 
IKKE BLEV VEDTAGET 
 

Område 1: Bedre levevis  
 
Underområde 1.1 Sund livsstil  
 
 
Vi anbefaler, at EU udsteder en henstilling til alle medlemsstater om bedste 
praksis for forbud mod eller begrænsning af alkohol- og tobaksreklamer i alle 
former for medier for alle aldersgrupper, men med vægt på unge. EU bør sikre 
håndhævelse af love, der begrænser salget af disse produkter til mindreårige. 
Alle medlemsstater bør gennemføre love, med sanktioner, vedrørende 
rygning i offentlige områder, navnlig uddannelsesinstitutioner, og oprette 
særlige rygeområder. 

 
Usund livsstil bør ikke promoveres i reklamer og bør være mindre synligt i det 
offentlige liv. Alkohol og tobak er desuden nogle af de mest anvendte skadelige 
stoffer, og denne henstilling vil forhindre misbrug af disse stoffer.  

 
 

Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne i at medtage timer i madlavning 
på en bæredygtig, sund og velsmagende måde i de nationale læseplaner. EU 
kan støtte dette ved hjælp af vejledninger til sund madlavning både online og 
på tryk. Dette bør annonceres proaktivt på traditionelle og sociale medier for 
at nå ud til et ungt publikum. Vi bør også oplyse forældrene, så de lærer, 
hvordan man bedst bruger mad for at få en sund livsstil. Forskningen på dette 
område bør stimuleres og beriges.  

 
Madlavnings- og ernæringskurser i skolen vil forbedre unges sundhed og 
modvirke forbruget af fastfood. Uddannelse af børn giver dem mulighed for at 
bringe det, de har lært, tilbage til deres forældre. Desuden ville uddannelse af 
forældre i en sund livsstil skabe en god præcedens for børnene.  
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Vi anbefaler at intensivere Europa-Kommissionens offentlige kampagne 
"HealthyLifestyle4All" om sund livsstil og fordelene ved social aktivitet med 
konkrete eksempler og ved hjælp af en holistisk tilgang. Der bør udarbejdes 
oplysningskampagner med velstrukturerede målgrupper, og der bør vælges 
passende kommunikationsmidler for hver af målgrupperne. Det er desuden 
vigtigt at give belønninger og incitamenter for at fremme en positiv adfærd. 
Kampagnerne bør omfatte influencere, berømtheder eller myndigheder. De 
skal fremhæve de dobbelte fordele for både sundhed, miljø og klima. Desuden 
bør tilskud til gratis offentlig sport være tilgængelige i alle medlemsstater. 

 
En sundere livsstil har en positiv indvirkning på sundhedssystemet ved at 
mindske sundhedsproblemerne. Fysisk sundhed har indvirkning på mental 
sundhed og lykke. De nuværende kampagner er ikke tilstrækkeligt kendt. 
Inddragelse af rollemodeller og influencere gør dem mere effektive og 
motiverende.  
 
 
Vi anbefaler en oplysningskampagne om sunde fødevarer og ernæring. EU bør 
fremme højere afgifter på kød og sukker, der skal vedtages i medlemsstaterne. 
EU bør undersøge mulighederne for at skelne mellem sunde og usunde 
fødevarer og placere dem i forskellige momsintervaller. Vi anbefaler, at der 
sættes meget klare advarselstegn på meget usunde fødevarer (såsom tobak). 
Derudover anbefaler vi en europæisk ernæringsscore med relevante 
oplysninger og en QR-kode, så forbrugerne kan træffe mere velinformerede 
beslutninger. Man bør undersøge mulighederne for at gøre sunde fødevarer 
billigere end junkfood og gøre det mere attraktivt for landbrugere at 
producere sunde produkter.  

 
Sunde fødevarer er grundlaget for et sundt liv. Der skal tages fat på både 
produktions- og forbrugersiden. Produktion af sunde produkter har også en 
positiv indvirkning på miljøet og kan hjælpe lokale landbrugere. Hvis der 
produceres flere sunde fødevarer, vil priserne falde, og efterspørgslen vil stige. 
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Underområde 1.2 Miljøuddannelse  
 
 
Vi anbefaler, at EU indfører en finansieringsordning, der skal tilskynde til at 
indføre et langsigtet miljøuddannelsesprogram i de nationale 
uddannelsessystemer for børn i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
Denne finansieringsordning bør omfatte midler, der er øremærket til forældre 
med behov for finansiel støtte. 

 
De nuværende uddannelsessystemer indeholder ikke nok praktiske elementer, 
der fremmer direkte og dybtgående interaktion mellem børn og miljøet. De 
eksisterende programmer, der er udarbejdet ud fra et kortsigtet perspektiv, er 
heterogene og fremmer ikke den nødvendige holdningsændring. Forældre bør 
støttes for at sikre, at alle børn kan drage lige stor fordel af programmet, og at 
ingen af dem udelukkes af økonomiske årsager.  
 
 

Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed  
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø  
 
 
Vi anbefaler omgående at indføre den højest mulige standard for vandkvalitet 
i hele EU. For at spare vand foreslår vi et belønningssystem, der vil være 
baseret på prissætning af vand på en måde, der tilskynder til og giver 
incitamenter til mindre forbrug, f.eks.: 1) ved at skabe et dynamisk system, 
der tilskynder forbrugerne til at holde sig under det gennemsnitlige 
vandforbrug (dvs. en stigning i vandforbruget på 10 % vil øge prisen med 
11 %), 2) ved at skabe et kvotemarkedssystem for vand, der forurenes af 
fremstillingsvirksomheder, hvilket er et system svarende til det eksisterende 
marked med CO2-tilladelser. 

 
Denne henstilling er begrundet i, at højere priser er et incitament for alle 
brugere til at træffe mere bevidste beslutninger om deres forbrug. I betragtning 
af de forskellige realiteter i EU-landene og målet om at have et socialt retfærdigt 
system kan vi støtte fattigere befolkninger i vandforvaltningen ved at investere 
i vandinfrastruktur og -forskning. 
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Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug  
 
 
Vi anbefaler, at EU pålægger virksomheder, der bortskaffer usolgte produkter 
som følge af overproduktion, bøder. 

 
I nogle tilfælde finder virksomhederne det mere rentabelt at smide usolgte 
produkter ud i stedet for at genanvende eller genbruge dem. Det er derfor 
vigtigt at modvirke overproduktion ved hjælp af bøder, så denne praksis ikke 
længere er rentabel for producenterne. 
 
 
Underområde 3.2 Reduktion af affald 
 
 
Vi anbefaler, at EU udvikler og gennemfører en affaldshåndteringspolitik for 
husholdninger/borgere med fokus på den faktiske mængde affald, de 
genererer, suppleret med foranstaltninger, der er nødvendige for at øge 
borgernes bevidsthed om fordelene ved at reducere affaldsproduktionen og 
affaldssortering. Foranstaltninger rettet mod socialt dårligt stillede familier 
(f.eks. unge familier med børn, ældre osv.) skal også gennemføres i 
overensstemmelse med princippet om, at "ingen lades i stikken". 

 
Dette har til formål at udvikle en fælles tilgang til affaldshåndtering i 
husholdninger, ligesom det fremmer beskyttelsen af miljøet gennem 
affaldsreduktion samt stimulerer den cirkulære økonomi yderligere og øger 
effektiviteten af affaldsindsamlingen. Sidst, men ikke mindst, øger det folks 
bevidsthed og følelsen af miljøansvar. 
 
 
Vi anbefaler, at EU fremmer konkurrencen på det frie marked og tilskynder 
den private sektor til at engagere sig mere aktivt i affaldsbehandling, herunder 
spildevand, samt upcycling og genanvendelse. 

 
EU er det rette niveau for denne henstilling, fordi den supplerer 
affaldsrammedirektivet og handlingsplanen for den cirkulære økonomi. 
Desuden vil gennemførelsen af henstillingen øge innovative løsninger inden for 
affaldshåndtering og forbedre kvaliteten af affaldshåndteringen samt mængden 
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af behandlet affald, fordi flere virksomheder vil deltage i disse aktiviteter. 
 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug  
 
 
Vi anbefaler flytning af industrier inden for Den Europæiske Union med 
henblik på at levere fair produkter af høj kvalitet og tackle klimaspørgsmål. 

 
Den Europæiske Union har en knowhow, der skal fremmes på sit eget marked. 
På grund af udflytning af industrier uden for EU, navnlig til Asien, udflyttes visse 
faglige kompetencer også. Denne henstilling indebærer faglig uddannelse af 
europæiske arbejdstagere.   
Vi insisterer på behovet for at undgå udflytning mellem forskellige 
medlemsstater for at undgå illoyal konkurrence. 
Vi har observeret, at en massiv udflytning af industrier over hele verden påvirker 
de europæiske industrier. Lokal produktion vil således føre til sundere borgere 
og miljø. 
 
 

Område 4: Mod et bæredygtigt samfund  
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport  
 
 
Vi anbefaler, at store byer bliver pålagt sanktioner eller modtager tilskud 
afhængigt af deres resultater i den offentlige transport med hensyn til miljø 
og forurening (elbiler, grøn offentlig transport, indretning af 
fodgængerarealer, tilskyndelse til brug af cykel osv.). Sanktioner eller tilskud, 
der er rettet mod lokale myndigheder, bør navnlig anvendes på grundlag af 
byers ændringer inden for økologisk transport under hensyntagen til deres 
udgangspunkt. Det er Den Europæiske Union, der gennem sin lovgivning bør 
opstille nogle resultatindikatorer med hensyn til forureningsforanstaltninger 
og den forholdsmæssige reduktion. Det bør ske under hensyntagen til de 
enkelte byers udgangspunkter.  
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Vi anbefaler dette, fordi byerne er blevet påvirket af luftforurening, hvilket har 
givet anledning til visse sundhedsproblemer. Udvikling af grøn transport vil 
forbedre menneskers liv og sundhed og mindske drivhuseffekten. Tilskud og 
sanktioner er effektive foranstaltninger til at fremme ændringer og hjælpe med 
at tilpasse sig forskellige situationer i forskellige byer. 

 
 

Vi anbefaler, at EU-lovgivningen begrænser og regulerer brugen af korte 
flyvninger og krydstogtskibe. Der skal tilvejebringes økologiske alternativer til 
mennesker, når det drejer sig om transport. Et af disse alternativer bør være 
standardisering af jernbanespor for at forbinde de europæiske hovedstæder. 
Vi anbefaler også, at EU yder støtte til at ændre transporten af varer for at 
gøre den mere miljøvenlig, f.eks. transport med tog og skib (over korte 
afstande). 

 
Vi anbefaler dette, fordi rejser over korte afstande er for hyppige, forurenende 
og lette at erstatte. Begrænsning af krydstogtskibe vil reducere havforureningen 
(et kritisk miljøproblem) og de negative virkninger i kystbyer. Vi er derfor nødt 
til at skabe mere økonomisk overkommelige alternativer sammenlignet med de 
mere forurenende alternativer. Samme sporvidde ville forbedre 
jernbaneforbindelserne mellem de europæiske hovedstæder. 
 
 

Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed  
 
Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i overensstemmelse med kampagnen 
HealthyLife4All også fremmer initiativer såsom sociale idrætsarrangementer, 
idrætsaktiviteter i skoler, halvårlige olympiader, der er åbne for alle 
aldersgrupper og for alle sportsgrene [ikke for professionelle]. Vi anbefaler 
også, at der udvikles en gratis europæisk idrætsapp for at tilskynde til 
kollektive idrætsaktiviteter. Denne app bør hjælpe folk med at komme i 
kontakt med hinanden gennem sport. Desuden bør disse initiativer 
offentliggøres og formidles bredt. 

 
For at få en sundere europæisk befolkning skal Den Europæiske Union fremme 
sport og en sund livsstil. Desuden er befolkningen meget ofte ikke klar over 
sammenhængen mellem sport og et sundt liv. Appen er vigtig, fordi folk er mere 
tilbøjelige til at dyrke sport, hvis de gør det sammen. 
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