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A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ TERJESZTENDŐ) 
AJÁNLÁSOK 
 

1. téma: Jobban élni  
 
1.1. altéma: Egészséges életmód  
 

1. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson támogatást a biogazdálkodáshoz, többek 
között ösztönözze az ökológiai növényvédő szerek alkalmazását, hogy a 
biotermékek megfizethetőbbé váljanak. Emellett az EU-nak támogatnia kell a 
mezőgazdasági termelők ökológiai és fenntartható gazdálkodással kapcsolatos 
képzését, és el kell kerülni a monokultúrás gazdálkodást. Az ökológiai 
gazdálkodást végző mezőgazdasági kisüzemeket, a nem intenzív és a rövid 
ellátási láncokkal rendelkező mezőgazdasági üzemeket támogatni kell a 
versenyképességük növelése érdekében.  

 
A biotermékek támogatása javítaná azok megfizethetőségét. Segítenünk kell a 
rövidebb ellátási lánccal rendelkező szupermarketeknek, és támogatnunk kell a 
kisebb mezőgazdasági termelőket abban, hogy termékeiket értékesíthessék. Ez 
lehetővé teszi a frissebb termékekhez való hozzáférést. Ezenkívül a nem 
ökológiai termékek alacsony ára nem tükrözi az általuk okozott károkat. 
 
 

2. Javasoljuk, hogy a függőleges gazdálkodás innovációját uniós beruházások 
támogassák. 

 
A függőleges gazdálkodás lehetővé teszi, hogy elkerüljük olyan földterületek 
művelését, amelyeket inkább erdőgazdálkodási célokra lehetne használni. Nem 
igényel növényvédő szereket sem, ezáltal lehetővé teszi, hogy több 
bioélelmiszert állítsunk elő. Továbbá nem befolyásolják a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok, amelyek az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak, 
valamint rövidebb ellátási láncokat tesz lehetővé.  
 
 

3. Az EU-nak minimumszabályokat kell megállapítania az iskolai étkezdékben 
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felhasznált élelmiszerek minőségére, nyomonkövethetőségére és a szezonális 
élelmiszerek felhasználására vonatkozóan. Támogatni kell az iskolai étkezdék 
által felhasznált egészséges összetevőket annak érdekében, hogy a diákoknak 
megfizethető és jó minőségű élelmiszereket biztosítsunk.  

 
Fiatal korunkban alakulnak ki azon szokásaink, amelyek az egészséghez való 
hozzáállásunkat megalapozzák; ezért az iskolában ösztönözni kell a helyes 
szokásokat, amelyeket a tanulók otthon is alkalmazhatnak. Ez egyben a 
társadalmi igazságosság kérdése is: az EU-ban mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
az iskolában jó élelmiszerhez jusson.  
 
 

4. Javasoljuk a befektetéseket új kerékpársávokba és a meglévők fejlesztésébe, 
hogy biztonságossá és vonzóvá váljon a kerékpározás. Biztosítsuk, hogy a 
közúti közlekedési szabályokkal kapcsolatos képzés Európa-szerte széles 
körben elérhető legyen valamennyi korcsoport számára, különösen az e-
kerékpárosok és a vezetői engedéllyel nem rendelkezők számára. Az 
elektromos kerékpárok gyártói számára elő kell írni, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást az e-kerékpárok használatáról és kockázatairól. A kerékpárosok 
részesüljenek jogi védelemben gépjárműbalesetek esetén (lásd a holland 
szabályozást). Támogatjuk autómentes zónák kialakítását a városokban (a 
kereskedelmi területek veszélyeztetése nélkül). Összességében elsőbbséget és 
további jogokat kell biztosítani a kerékpárosok és a gyalogosok számára a 
gépjárművekkel szemben, ugyanakkor garantálni kell a közúti közlekedés 
biztonságát és a közlekedési szabályoknak való megfelelést.  

 
Ez azért fontos, mert a kerékpározás előnyökkel jár az egyéni és a közegészségre, 
a levegőminőségre, a zajszintre, az éghajlatra és a városon belüli közlekedésre 
nézve. Fontos, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak biztonságban kell 
érezniük magukat, figyelembe véve az elektromos kerékpárok fokozott 
használatából eredő kockázatokat. A kerékpársávok néha hiányoznak vagy rossz 
minőségűek.  

 
 

5. Javasoljuk, hogy az élelmiszer-termelés váljon a közoktatási tanterv részévé. 
Részesüljenek anyagi és egyéb támogatásban az iskolákban kialakított kertek, 
amennyiben ez megvalósítható, valamint a köz- és magánterületek városi 
kertészeti projektjei. A várostervezési keretrendszereknek számolnia kell a 
tér- és vízszükséglettel és támogató infrastruktúra iránti igényekkel. A korábbi 
parkolókat például zöldítésre lehetne használni, az épületeket függőleges 
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kertészkedésre, vagy az építési engedélyek megszerzéséhez elő lehetne írni 
zöldterületek kialakításának szükségességét. Az innovatív és bevált 
gyakorlatokat meg kell osztani a tagállamokban. 

 
A kertészeti projektek előmozdítják a városok és lakosok ellenálló képességét, 
és összehozzák a különböző életkorú és társadalmi csoporthoz tartozó 
embereket. A zöldterület bővítése javítja az életminőséget, a levegőminőséget, 
a mentális és fizikai egészséget és a környezetet.  
 
 
1.2. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 

 
6. Javasoljuk, hogy az EU fogadjon el egy olyan irányelvet, amely előírja, hogy a 

városfejlesztési programoknak konkrét környezetvédelmi követelményeket 
kell teljesíteniük a városok környezetbarátabbá tétele érdekében. Az 
irányelvnek a magán- és köztulajdonban lévő ingatlanokra és terekre, például 
a fejlesztés alatt álló új épületekre is vonatkoznia kell, és 
minimumkövetelményeket kell előírnia annak biztosítása érdekében, hogy az 
épületek és a terek a lehető legzöldebbek legyenek. A „zöld” kifejezés itt a 
megújuló energiaforrások használatára, a csökkentett energiafogyasztásra, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és a növényzet építészeti projektekbe való 
bevonására utal. 

 
A környezetbarátabb városok aktívan hozzájárulnak az éghajlatváltozás 
hatásainak csökkentéséhez és az olyan kibocsátások – például a szén-dioxid és 
az ózon – csökkentéséhez, amelyek káros hatással vannak a polgárok 
egészségére. A környezetbarátabb városokba való befektetés hozzájárul a 
közösségek fenntartható fejlődéséhez, ami hosszú távú gazdasági és társadalmi 
előnyökkel jár. 

 
 

7. Javasoljuk, hogy az EU a tagállamok segítségével dolgozzon ki, fogadjon el és 
hajtson végre egy közös európai chartát, amely a környezetvédelmi 
kérdésekkel foglalkozik azok minden összetettségében. A charta keretet 
biztosít majd a tagállamok számára ahhoz, hogy rendszeres tájékoztató és 
képzési kampányokat dolgozzanak ki, amelyeket az összes rendelkezésre álló 
médiacsatornán, valamint egy új, erre a célra létrehozott információs portálon 
keresztül tudnak terjeszteni. Ezeket a kampányokat az egész EU-ban és minden 
szinten meg kell valósítani a polgárok környezettudatosságának növelése 
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érdekében.  
 

A tagállamok közötti koordináció hiánya akadályozza a meglévő kampányok 
hatékonyságát, és visszafogja az éghajlatváltozás globális kihívásának 
leküzdésére irányuló erőfeszítéseket. A közös charta előmozdítja a tagállami 
cselekvési tervek közötti szinergiákat, biztosítva az erőfeszítések hatásosságát. 
Emellett biztosítaná, hogy a polgárok teljes és következetes tájékoztatást 
kapjanak a mindennapi tevékenységek hatásairól, például a választott 
közlekedési módok és hulladékkezelési eszközök tekintetében. 
 

2. téma: Környezet- és egészségvédelem  
 
2.1. altéma: Egészséges természetes környezet  
 
 

8. Ajánljuk egy olyan osztályozott, egységes címkézési rendszer bevezetését, 
amely az EU-n belül vásárolt minden rendelkezésre álló termék esetében 
feltünteti a teljes ökológiai lábnyomot. Ezt a címkézési rendszert az EU-n 
kívülről származó termékeknek is tiszteletben kell tartaniuk átlátható módon. 
A rendszernek egyértelmű címkézési kritériumokon kell alapulnia magukon a 
termékeken, és például olyan QR-kódot kell használnia, amely részletesebb 
tájékoztatást nyújt az adott termékről.  

 
A termék életciklusára vonatkozó információk alapvető fontosságúak az EU 
valamennyi polgára számára annak érdekében, hogy elősegítsük a fogyasztók 
önrendelkezését a vásárlásaik során. Az uniós polgárok így felelősségteljes 
döntéseket fognak hozni a környezetük védelméhez való hozzájárulás 
érdekében. 
 
 

9. Javasoljuk, hogy több pénzügyi befektetésre kerüljön sor új, környezetbarát 
energiaforrások feltárása érdekében, és addig is további beruházásokra van 
szükség a jelenleg létező optimális energiatermelési megoldásokba. 
Javasoljuk továbbá, hogy teljes átláthatóság mellett tájékoztassák és oktassák 
az európai nyilvánosságot az egyes energiaforrásokról. Határozottan ajánljuk, 
hogy az energiatermelési folyamatnak a jelenlegi és a jövő nemzedékekre 
gyakorolt teljes ökológiai és társadalmi hatását vegyék figyelembe. 

 
Az energiatermelésből származó szén-dioxid-kibocsátás és egyéb mérgező 
anyagok szintje rendkívül magas, ami rontja az éghajlatot és a levegőminőséget. 
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Az európai irányelvekkel és az IPCC-jelentések ajánlásaival összhangban, 
valamint a COP 26 céljainak megfelelően több kutatásra és beruházásra van 
szükség a klímasemleges energiatermelés megvalósításához. 
 
 
2.2. altéma: A biológiai sokféleség védelme  
 
 

10. Javasoljuk a vegyi növényvédő szerek és műtrágyák drasztikus csökkentését a 
mezőgazdasági termelés valamennyi formájában, szigorúbb közös előírások 
alkalmazásával, a természetes alternatívák kutatásának felgyorsításával és az 
új megoldások elfogadásának támogatásával, ideértve a mezőgazdasági 
termelők képzését is.  

 
Bár némi előrelépés történt az alternatív műtrágyák és növényvédő szerek 
terén, ezek nagy része még nem használható fel a nagy gazdaságokban. Ezért 
következetesebb erőfeszítésekre van szükség az új megoldások kidolgozásához. 
A kutatást mind a közkiadások, mind a növényvédő szerek és műtrágyák 
használatára vonatkozó szigorúbb előírások révén ösztönözni kell. A kutatás 
eredményeit uniós szinten gyorsan terjeszteni kell. 

 
 

11. Javasoljuk a védett területek kiterjesztését a biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében (beleértve az emlősöket, madarakat, rovarokat és növényeket), 
valamint a jogállamiság megerősítését a védett területeken történő emberi 
beavatkozással kapcsolatosan. A védett területekre nemcsak szigetként kell 
tekinteni, hanem a harmonizált uniós szabványokat követve a zöldebb városi 
területekkel egybefüggő kontinuumként is. 

 
Az erdőirtás súlyos következményekkel járt a biológiai sokféleségre nézve. A 
szárazföldi biológiai sokféleség védelmének egyik fő módja védett területek 
létrehozása. Nehéz azonban védett területeket fenntartani a szennyezett 
városok közelében, illetve elkerülni az emberi beavatkozást olyan környezetben, 
amely nem kedvez a természetnek.  Környezetbarátabbá kell tennünk a 
lakóterületeket, és az őket körülvevő természetbe integrálni. 

 
 

12. Javasoljuk, hogy a mezőgazdaságnak nyújtott általános támogatásokat 
csoportosítsák át elsősorban a fenntartható mezőgazdaság fejlesztésével 
kapcsolatos projektekre, ideértve a természet és a munkavállalók tiszteletben 
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tartását is. A kedvezményezetteknek egyértelmű környezetvédelmi 
előírásokat kell betartaniuk, és szigorúan ellenőrizni kell őket. 

 
Úgy véljük, hogy csak a fenntartható mezőgazdaságot lenne szabad ösztönözni, 
ami azt jelenti, hogy át kell csoportosítani az általános támogatásokra jelenleg 
felhasznált forrásokat. Emellett a felhasznált források hatékonysága növelhető 
azáltal, ha az átalakítási projektekre és innovatív megoldásokra 
összpontosítunk, nem pedig az éves kifizetésekre. A mezőgazdasági 
tevékenység és a projektek ökológiai hatását jobban nyomon kell követni. A 
munkavállalók emberi jogait is a fenntarthatóság részének kell tekinteni.  
 
 

13. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson tisztességes versenyt a környezetbarát 
mezőgazdasági termékek számára azáltal, hogy mind az uniós, mind az 
importált termékekre szigorúbb előírásokat állapít meg, biztosítja azok 
nyomonkövethetőségét, címkézését és minőségellenőrzését. 

 
A fenntartható mezőgazdasági termékek alacsonyabb termelékenysége 
befolyásolja költség-versenyképességüket. Az importált termékeknek 
ugyanazoknak a szigorú előírásoknak kell megfelelniük a termelésük ökológiai 
hatása tekintetében. Olyan hatóságokra van szükségünk, amelyek képesek 
biztosítani az importált mezőgazdasági termékek nyomonkövethetőségét. 

 
 

14. Javasoljuk, hogy gyors és tömeges újraerdősítést és erdőtelepítést valósítsunk 
meg az EU-ban a földhasználat maximalizálása révén. Különös figyelmet kell 
fordítani a kitermelt vagy elpusztított erdők újraerdősítésére és a leromlott 
talajú területek erdősítésére. A fa jobb hasznosítása érdekében elő kell 
mozdítani az új, felelősségteljesebb megoldásokat, például a műanyagok és 
más vegyi anyagok helyettesítését, a biomassza nagyobb 
energiahatékonyságának biztosítását, valamint a fatermékek 
újrafeldolgozását. 

 
Az újraerdősítés egyértelműen pozitív hatást gyakorol a környezetre és 
általában a biológiai sokféleségre. Fontos, hogy kevesebb fát használjunk 
tüzelésre, azonban a magas hozzáadott értéket képviselő termékekhez (például 
a műanyagok helyettesítéséhez) a fa használata elsődleges jelentőségű. 
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2.3. altéma: Egészséges és biztonságos élelmiszer 
 
 

15. Javasoljuk az élelmiszer-csomagolás nem fenntartható formáinak gyors és 
fokozatos megszüntetését, ideértve a műanyag-csomagolást és az egyéb, 
biológiailag nem lebomló anyagokat felhasználó csomagolást is. Javasoljuk, 
hogy ennek elérés érdekében nyújtsanak pénzügyi ösztönzőket azon 
vállalatok számára, amelyek biológiailag teljes mértékben lebomló 
csomagolási formákra térnek át, fektessenek pénzt az alternatívák kutatásába, 
valamint vezessenek be szankciókat a biológiailag lebomló csomagolást nem 
használó vállalatokkal szemben. 

 
A műanyaghulladékok, különösen a mikroműanyagok egyre nagyobb 
mennyiségben fordulnak elő, és lassan bomlanak le. Fogyasztásuk károsítja az 
élelmiszerek minőségét és biztonságát, egyben veszélyezteti az emberek és az 
állatok egészségét. A biológiailag nem lebomló csomagolás csökkentésére 
irányuló hatályos európai jogszabályok nem bizonyultak elégségesnek.  
 
 

16. Javasoljuk az intenzív állattenyésztés fokozatos megszüntetését, beleértve az 
állatokat sértő tartási körülmények felszámolását is. Javasoljuk az 
állattenyésztésre vonatkozó közös normák (pl. az állatok maximális száma, 
megfelelő külső tér) bevezetését, valamint a nem intenzív módszerekbe 
(külterjes és fenntartható gazdálkodás) történő beruházások fokozását 
azáltal, hogy pénzügyi ösztönzőket és képzést biztosítanak a gazdaságok 
számára e változás előmozdítása érdekében. 

 
Az intenzív gazdálkodás fokozatos megszüntetése csökkenti a 
környezetszennyezés mértékét és fokozza a természet megőrzését. Emellett az 
intenzív állattenyésztés fokozatos megszüntetése csökkenteni fogja az 
állatbetegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek mennyiségét, és javítani 
fogja élelmiszereink minőségét. Az intenzív állattenyésztés egyben az állatok 
jólétét is sérti, azonban léteznek fenntarthatóbb gazdálkodási formák, mint 
például a külterjes gazdálkodás, és szükség van a mezőgazdasági termelők 
támogatására ahhoz, hogy segítsük őket e formák alkalmazásában. 
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17. Javasoljuk az antibiotikumok és egyéb állati gyógyszerek állati takarmány-
adalékanyagokban való indokolatlan alkalmazásának betiltására vonatkozó 
ellenőrzések szigorítását: váljon végre valósággá ezek tilalma! Javasoljuk, hogy 
az antibiotikumok használata a gazdálkodásban csak akkor legyen 
engedélyezett, ha ez feltétlenül szükséges az állatok egészségének és jólétének 
védelméhez, megelőző jelleggel ne legyenek alkalmazhatók. Emellett további 
beruházásokra van szükség a hatékonyabb antibiotikumok kutatásába, és 
alternatívákat kell kifejleszteni az antibiotikumokkal kapcsolatos, már 
meglévő kutatásokra építve. 

 
Az antibiotikumokkal szembeni emberi rezisztencia csökken az antibiotikumot 
kapó állatoktól származó élelmiszerek fogyasztásával. Ezen túlmenően időre van 
szükség a meglévő antibiotikumok megfelelő alternatíváinak megteremtéséhez, 
valamint annak biztosításához, hogy a mezőgazdasági termelők ezeket 
megismerjék és hajlandóak legyenek használni. Elismerjük, hogy léteznek az 
antibiotikumokról szóló európai irányelvek, de ezeket a tagállamok nem 
egyformán hajtották végre. Végül pedig az állati eredetű gyógyszereket 
doppingolási célokra használják fel, így a témával kapcsolatos szigorúbb 
jogszabályok növelni fogják az állatok jólétét és javítják életminőségüket. 
 
 

18. Javasoljuk, hogy európai jogszabály írja elő az élelmiszerek előállítása során 
felhasznált hormontartalmú anyagokra és az endokrin károsító anyagokra 
vonatkozó nyilatkozatot az anyagok típusa, mennyisége és a felhasznált 
végtermék expozíciója feltüntetésével. Minden ilyen anyagot tartalmazó 
élelmiszertermék csomagolásán címkét kell elhelyezni, amelyen részletesen 
fel kell tüntetni ezeket az adatokat és a felhasználás okát. Emellett fel kell 
gyorsítanunk a hormontartalmú anyagok és az endokrin károsító anyagok 
emberi egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatásokat. 

 
Az élelmiszeripari termékek jelenleg nem követhetők nyomon, különösen a 
hormontartalmú anyagok és az endokrin károsító anyagok tekintetében. Úgy 
véljük, hogy az elszámoltathatóság biztosítása érdekében átláthatóságra van 
szükség az élelmiszer-termelésben. Emellett a fogyasztók számára lehetővé kell 
tenni, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi mindent tartalmaznak az 
élelmiszerek, és hogy szabadon döntsenek arról hogy mi kerül az asztalukra. 
Emellett lényeges szempont, hogy nem áll rendelkezésre elegendő kutatási 
eredmény a hormontartalmú és endokrin károsító anyagokat tartalmazó 
élelmiszerek fogyasztásának az emberre gyakorolt hatásáról (és lehetséges 
kockázatairól). 
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19. Javasoljuk a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítását az 
egészségtelen élelmiszerek megadóztatásával és az így begyűjtött összeg 
egészséges élelmiszerekbe való befektetésével. Javasoljuk bevált tagállami 
gyakorlatok alapján az egészséges élelmiszerek európai szintű pontozási 
rendszerének bevezetését, az élelmiszerek címkézése és a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében az élelmiszerek egészségügyi tulajdonságairól.  

 
Ily módon a begyűjtött pénzforrásokat fel lehet használni figyelemfelkeltő 
intézkedések és promóciós kampányok kidolgozására, az egészséges 
élelmiszerek oktatásban való előtérbe helyezésére, valamint az egészségtelen 
élelmiszerek láthatóságának csökkentésére a szupermarketekben. Emellett az 
egészséges élelmiszerekbe történő beruházás növeli a lakosság általános 
egészségét, és ezáltal csökkenti az egészségtelen táplálkozásból eredő 
egészségügyi problémák kezeléséhez szükséges közkiadások szintjét. Úgy véljük 
továbbá, hogy az adózás és a támogatások ösztönözni fogják a vállalatokat az 
egészségesebb élelmiszerek előállítására. 
 
 

3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1. altéma: A túltermelés és a túlfogyasztás szabályozása  
 
 

20. Javasoljuk, hogy az EU hozzon több olyan intézkedést, amely lehetővé teszi és 
ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy a termékeket hosszabb ideig használják. Az 
EU-nak küzdenie kell a tervezett elavulás ellen azáltal, hogy meghosszabbítja 
a termékek garanciáját, és a szavatossági időszakot követően maximális árat 
határoz meg a pótalkatrészekre. Svédországhoz hasonlóan minden 
tagállamnak adókedvezményt kellene bevezetnie a javítási szolgáltatásokra. A 
gyártók számára elő kell írni, hogy nyilatkozzanak termékeik várható 
élettartamáról. Az EU-nak egy internetes platformon és az oktatáson keresztül 
tájékoztatást kell nyújtania arról, hogyan lehet a termékeket újrafelhasználni 
és megjavítani. 

 
Az eldobható és egyszer használatos termékekre épülő társadalmunk nem 
fenntartható, mivel túl sok hulladékot termel. A javasolt intézkedések 
végrehajtásával olyan társadalom felé fogunk elmozdulni, amely újrahasználja, 
javítja és csökkenti a fogyasztott termékeket, ezáltal csökkentve a túlzott 
fogyasztást. 
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21. Javasoljuk, hogy az EU érvényesítsen szigorúbb környezetvédelmi előírásokat, 
és biztosítson tisztességes munkakörülményeket a teljes termelési láncban. Az 
EU termelési szabványainak fenntarthatóbbnak, a tagállamok között 
harmonizáltnak kell lenniük, és az importált árukra is vonatkozniuk kell. 
Magukban kell foglalniuk a szociális normákat is, például az árukat előállító 
munkavállalók megélhetést biztosító bérét és a gyárakban a jó 
munkakörülményeket. Azoknak a termékeknek, amelyek nem felelnek meg 
ezeknek az előírásoknak, következményekkel kell szembenézniük. 

 
Fontos, hogy Európában egységes környezetvédelmi és szociális gyártási 
szabványokat állapítsanak meg annak biztosítása érdekében, hogy minden kínált 
terméket fenntartható módon állítsanak elő. Ezek az intézkedések 
elengedhetetlenek gazdaságunk újragondolásához és a vállalatok termelési 
módjainak megváltoztatásához. 

 
 

22. Javasoljuk, hogy az EU és a tagállamok vezessenek be intézkedéseket a 
környezetkárosító termékek reklámozásának korlátozására. Az alacsony 
fenntarthatósági pontszámú termékek esetében mindenféle reklámban 
kötelező felelősségkizáró nyilatkozatban kell feltüntetni, hogy károsak a 
környezetre. Az egyáltalán nem fenntartható termékek esetében az EU-nak be 
kell tiltania a reklámozást. 

 
A reklámok a fogyasztást népszerűsítik, a környezetet károsító termékeket ezért 
nem szabad népszerűsíteni. Ily módon az emberek kevésbé lesznek hajlandóak 
környezeti szempontból káros termékeket vásárolni.  

 
 

23. Javasoljuk, hogy az üvegből, műanyagból, alumíniumból stb. készült 
elsődleges csomagolások tekintetében az EU egységes módon hozza létre és 
bővítse ki a betétdíjrendszerek infrastruktúráját az egész EU-ban. Amikor csak 
lehetséges, a visszaküldött tárolóedényeket a gyártóknak újra fel kell 
használniuk sterilizálással, és nem csupán az anyag újrafeldolgozásával. Az 
élelmiszer- és italtároló edényeken kívül a rendszernek más típusú palackokra 
és tartályokra is ki kell terjednie, például samponos palackokra. 

 
Jelenleg a fogyasztók túl sok olyan csomagolást dobnak ki, amely szennyezi és 
tönkreteszi ökoszisztémáinkat. A betétdíjas rendszerek segítenek csökkenteni a 
hulladék mennyiségét azáltal, hogy arra ösztönzik a polgárokat, hogy a 
csomagokat visszavigyék ahelyett, hogy kidobnák őket. A rendszer 
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kiterjesztésével kevesebb erőforrást használunk fel, és csökkentjük az általunk 
termelt hulladék mennyiségét. 
 
 
3.2. altéma: Hulladékcsökkentés 
 
 

24. Javasoljuk, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakpolitikák fokozott 
végrehajtását európai szinten mozdítsák elő, a vállalatokat és a polgárokat 
egyaránt megcélozva, pénzügyi ösztönzők formájában azok számára, akik 
tiszteletben tartják a körforgásos gazdaság elveit. 

 
Mivel abban az esetben, ha a gyártók csökkentik személyzetüket, vagy akár 
csődbe mennek vagy bezárnak, sok ember válik munkanélkülivé. A 
munkanélküliek átképzésével elő fogjuk mozdítani a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos gyakorlatokat, miközben visszaszorítjuk a 
munkanélküliséget és előmozdítjuk a diverzifikált gazdaság korszerűsítését. 

 
 

25. Javasoljuk, hogy az EU szabályozza a környezetkímélő csomagolások (azaz a 
biológiailag lebomló vagy újrafeldolgozható termékekből készült 
csomagolások, vagy ahol lehetséges, a tartósabb termékek) használatát, 
illetve a kevesebb helyet elfoglaló csomagolás használatát, amely QR-kód 
formájában tartalmazza a csomagolás felhasználását követő újrafeldolgozási 
vagy ártalmatlanítási folyamatra vonatkozó információkat is. 

 
Mivel ez az ajánlás a csomagolás csökkenéséhez, a hulladéktermelés 
csökkenéséhez és ezáltal a szennyezés csökkenéséhez vezet, ezáltal a tisztább 
környezethez és végső soron a szénlábnyom csökkenéséhez is hozzájárul. 
Emellett a termelők adóterhét is csökkenti. 
 
 
3.3. altéma: Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés és 
igazságos fogyasztás  
 
 

26. Javasoljuk, hogy az Európai Unió hozzon létre egy olyan jogi keretet, amely 
valamennyi európai fogyasztó számára megfizethető és jobb hozzáférést 
biztosít a helyi és minőségi élelmiszerekhez. 
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Mivel uniós szinten jelenleg nincs egyetértés a helyi és minőségi élelmiszerekről, 
ezt a hiányosságot meg kell szüntetni.  
A rossz minőségű termékek behozatala közvetett módon árt a környezetnek. Az 
éghajlatváltozás kezelése érdekében küzdenünk kell annak minden oka ellen, 
beleértve a rossz minőségű termékek behozatalát is:  csökkenteni kell a szállítási 
távolságot, és előnyben kell részesíteni az idényjellegű termékeket.  
Ez az ajánlás ígéretes, mivel a nem élelmiszer-jellegű termékekre is vonatkozhat. 
 
 

27. Javasoljuk, hogy az Európai Unió finanszírozási programokkal ösztönözze a 
kutatást és fejlesztést annak érdekében, hogy fenntarthatóbb és 
megfizethetőbb termékeket lehessen bevezetni az európai piacon. Az Európai 
Uniónak emellett konzultációkat kell szerveznie a polgárokkal minden 
döntéshozatali szinten, beleértve a helyi szintet is, annak érdekében, hogy 
azonosítsák a polgárok fenntartható termékekkel kapcsolatos igényeit. 

 
Úgy véljük, hogy hiányoznak a fenntartható termékekkel kapcsolatos kutatások, 
és sürgősen több forrást kell elkülöníteni a kutatásra, hogy az európaiak 
hozzájuthassanak a fenntartható és megfizethetőbb fenntartható termékekhez. 
A polgároknak részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. A kutatási és 
innovációs intézkedések programját a polgárokkal együtt kell meghatározni.  
A polgárokat tájékoztatni kell a nyomon követésről, és visszajelzéseket kell 
kapniuk.  
 

 
28. Javasoljuk, hogy az Európai Unió találjon szabályozási mechanizmust a közös 

piacra belépő divattermékekre vonatkozóan. E mechanizmus célja a jobb 
fogyasztás ösztönzése egy olyan mutató révén, amely garantálja, hogy a 
termék megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak. 

 
A divatágazat, amely túlzott mennyiségben állít elő alacsony minőségű 
termékeket az európai határokon kívül, nem követi az etikai normákat, és nem 
fenntartható. 
Olyan méltányos mechanizmust kell találnunk, amely lehetővé teszi a jobb 
fogyasztást a fogyasztók számára. Fontos azonban, hogy ne emelkedjenek az 
adók, ami negatív hatással lenne az európai fogyasztókra, és csökkentené 
vásárlóerejüket. 
A fogyasztónak tudnia kell, hogy milyen feltételek mellett állítják elő az általa 
megvásárolt termékeket, és hogy azok megfelelnek-e a fenntartható minőségi 
normáknak. 
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4. téma: Úton egy fenntartható társadalom felé  
 
4.1. altéma: Megújuló energia – most  
 
 

29. Javasoljuk, hogy az EU hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy egy 
átmeneti időszakban kötelezővé váljon – különösen a szénerőművek esetében 
– a CO2-szűrők használata mindaddig, amíg még mindig a hagyományos 
energiától függünk. Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson pénzügyi 
támogatást azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek pénzügyi 
forrásokkal a szén-dioxid-szűrők bevezetéséhez. A támogatás feltétele a 
Párizsi Megállapodáshoz, a zöld megállapodáshoz és bármely új éghajlat-
politikai jogszabályhoz kapcsolódó uniós éghajlat-politikának való megfelelés. 
Ez konkrét lépés volna a biztonságos energiatermelés kutatásába való 
folyamatos beruházások mellett, az uniós tagállamok támogatása érdekében 
a már elfogadott közös csökkentési célok fokozatos eléréséhez. 

 
Tudjuk, hogy az éghető tüzelőanyagok használata üvegházhatást okozó gázokat 
hoz létre, és az uniós tagállamoknak a Párizsi Megállapodás értelmében 
csökkenteniük kell az ilyen típusú energia felhasználását. Mivel a szén-dioxid-
kibocsátást nem tudjuk azonnal megállítani, és mivel továbbra is a széntől 
függünk, egyaránt kell rövid és hosszú távú intézkedéseket hoznunk. 
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése közös érdek, amely valamennyi polgárt 
érinti mind a tagállamokban, mind az EU-n kívül. Az EU felelőssége, hogy 
intézményként ajánlásokat fogalmazzon meg és megoldásokat tegyen lehetővé, 
mivel a tagállamok önállóan nem tudják elérni a célokat. 

 
 

30. Javasoljuk az intenzív ipari állattenyésztés visszaszorítását a metántermelés és 
a vízszennyezés csökkentése érdekében. E célból az EU felülvizsgálja közös 
agrárpolitikáját annak érdekében, hogy a támogatásokat a fenntartható és 
helyi alapú mezőgazdaság felé irányítsa, többek között egy olyan címkézési 
rendszer támogatásával, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a 
fenntartható húskészítmények felismerését. Az EU-t emellett arra 
ösztönözzük, hogy fektessen be az állattenyésztésből és más iparágakból 
származó hulladékanyagok újrafelhasználásának módszereibe. 

 
A népesség növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövőben növekedni fog a hús iránti 
kereslet. Ezért csökkentenünk kell a húsfogyasztást. 
Úgy véljük, hogy mivel a metánból üvegházhatású gázok keletkeznek, az 
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állattenyésztés a legnyilvánvalóbb terület, amelyen a csökkentést meg kell 
kezdeni. 
Mindannyian tudjuk, hogy kevesebb húst kell fogyasztanunk, aminek az a 
következménye, hogy csökkentjük a szarvasmarhák számát. 
 
 

31. Habár a zöld hidrogén előállítása költségigényes folyamat, mivel 25% hidrogén 
előállításához 75% energia termelése szükséges, javasoljuk megfontolni ezt az 
energiafajtát, amelynek számos pozitív oldala van. A legjobb megoldás az 
lehet, ha szén-dioxid-mentes energiát termelünk, miközben zöld hidrogént 
fejlesztünk. A zöld hidrogén előállításához szélenergiát kell felhasználni, az EU-
nak pedig több beruházást kell végrehajtania és növelnie kell a szélenergia-
termelést, valamint az energia jövőbeli célokra történő tárolását. 
 
A zöld hidrogén rugalmas, tárolható, és igény esetén fel tudjuk használni ezt az 
energiát. Mivel nem jár szén-dioxid-szennyezéssel. 
 
 
4.2. altéma: A változás támogatása  
 

32. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy kényszerítő és jutalmazási rendszert 
az olyan szennyezések kezelésére, mint a víz, a talaj, a levegő és a sugárzás.  
Ezen rendszerben a szennyezőkre szabjanak ki bírságot, egy szakértői 
szervezet kötelező támogatásával együtt, amelynek célja, hogy segítse a 
szervezeteket a szennyezés felszámolásában és az ökoszisztéma 
helyreállításában. Ennek a szakértői szervezetnek vezető szerepet kell 
játszania a szennyezés megelőzésében és ellenőrzésében. 

 
Hiszen fontos hangsúlyozni a szennyezők felelősségét, és ösztönözni a 
szervezeteket, hogy a teljes szennyezőanyag-mentességre törekedve 
csökkentsék a szennyezést. Bolygónk egészsége alapvető fontosságú, mivel 
közvetlen kapcsolatban áll jóllétünkkel és fennmaradásunkkal. 

 
 

33. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy több szakértő által ellenőrzött, 
rendszeresen frissített és változatos tudományos környezetvédelmi 
információkat kínáló külön weboldalt/platformot, amely minden polgár 
számára könnyen hozzáférhető és átlátható. Ez a weboldal/platform egy olyan 
fórumhoz kapcsolódik, amelyen a polgárok és a szakértők kapcsolatba 
léphetnek egymással. Határozottan javasoljuk továbbá, hogy induljon 



 

3. vitacsoport, 3. ülés – 16 

A 3. európai polgári vitacsoport ülése: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” 

médiakampány ennek a weboldalnak/platformnak a népszerűsítésére 
(például a közösségi médián keresztül, mint a YouTube, TikTok, LinkedIn stb.). 

 
Minden polgárnak független, tudományosan megalapozott 
információforrásokkal kell rendelkeznie az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kérdések (a következmények és a folyamat visszafordításához szükséges 
lépések) megértéséhez, valamint az álhírek kezeléséhez. A médiakampány 
felhívja az emberek figyelmét ennek a platformnak/honlapnak a létezésére. Az 
is fontos, hogy a weboldal/platform által nyújtott információk minden polgár 
számára érthetőek legyenek, és azok is hozzáférjenek az információforrásokhoz, 
akik bele akarják magukat ásni a témába. 

 
 

34. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse azon importáruk mennyiségét, amelyek az 
ökológiai lábnyom tekintetében nem felelnek meg az uniós előírásoknak. 

 
Hiszen ezáltal gondoskodunk arról, hogy az EU-ba importált áruk ökológiai 
lábnyoma zöldebb legyen. A cél a globális szennyezés csökkentése. Fontos 
megmutatni más országoknak azt is, hogy milyen normákat kell betartaniuk, ha 
árut kívánnak exportálni az EU-ba. 

 
 

35. Javasoljuk, hogy az EU ösztönözze, mozdítsa elő és könnyítse meg az 
éghajlatváltozással kapcsolatos párbeszédet a döntéshozatal különböző 
szintjei között, a helyi szinttől (polgárok) a globális szintig (nemzeti, 
nemzetközi és interkontinentális fórumok), valamennyi érintett fél 
aggályainak kielégítése érdekében. 

 
Hiszen a párbeszéd és a konszenzus a legjobb módja az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezelésének: ha a felek megértik egymást, nagyobb 
hajlandóság mutatkozik arra, hogy megtalálják a közös alapot. 
 
 
4.3. altéma: Környezetbarát közlekedés  
 
 

36. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson pénzügyi támogatást az európai 
tagállamoknak a vidéki területek hálózati összekapcsoltságának javítása 
érdekében. Ezt a megfizethető árakon alapuló (elsősorban vasúti) európai 
tömegközlekedési hálózat kialakításával és a tömegközlekedés használatának 
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ösztönzésével kell megvalósítani. E célból a vidéki térségekben az 
internetkapcsolatot is fejleszteni kell rövid és reális időkereten belül. 

 
Ezt azért javasoljuk, mivel a tömegközlekedéshez és internetkapcsolathoz való 
hozzáférés tekintetében a vidéki és városi területek között nincs egyenlőség. Egy 
közös európai projekt ezt erősítené, hiszen minden polgár úgy érezné, hogy 
azonos jogokkal rendelkezik. A megerősített tömegközlekedési hálózat és 
internetkapcsolat a vidéki letelepedésre ösztönözné a lakosságot. Ez a folyamat 
csökkentené a szennyezést, mivel kevesebb ember élne zsúfolt városokban. 

 
 

37. Javasoljuk azon meglévő közlekedési infrastruktúrák fejlesztését, amelyek 
jelenleg használaton kívül vannak, vagy amelyek ökológiai szempontból még 
javíthatók (a villanyvonatok megvalósítása érdekében). Ezen folyamat 
végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a környezetvédelmi szempontból 
védett területek ne károsodjanak. 

 
A meglévő infrastruktúra javítása elkerülné a túlzott forrásráfordítást és a 
károkozást a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából fontos védett 
területeken. A vasúti infrastruktúra bővítése a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkenését és a lakosság mobilitásának növekedését eredményezné városi 
területekről a vidéki területek felé. 

 
 

38. Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő az akkumulátorok élettartamára 
vonatkozó jó szabványoknak megfelelő elektromos járművek vásárlását. Ezt 
az összes uniós tagállamra vonatkozó uniós ösztönzőkkel és az elektromos 
infrastruktúra fejlesztésével lehetne megvalósítani. Ugyanakkor az Uniónak 
be kell ruháznia más nem szennyező technológiák – például a 
bioüzemanyagok és a hidrogén – fejlesztésébe azon járművek esetében, 
amelyek villamosítása nehezen megvalósítható, például a hajók és a 
teherautók esetében. 

 
Azért javasoljuk ezt, mert a járművek kibocsátáscsökkentésének a villamos 
energia a leggyorsabb módja, más energiaforrások, például a hidrogén és a 
bioüzemanyagok mellett. A leggyorsabb, gazdaságos és megvalósítható 
megoldás valójában a villamos energia, amelyet a bioüzemanyagok követnek. 
Hosszabb távon a zöld hidrogénnek kiegészítő szerepet kell játszania a nem 
villamosítható közlekedési módok lefedése érdekében. 
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5. téma: Mindenkinek jár a törődés 
 
5.1. altéma: Az egészségügyi rendszer megerősítése  
 
 

39. Javasoljuk, hogy az Európai Unió garantálja a közös egészségügyi normákat, 
ugyanakkor szorgalmazza a tisztességes minimálbéreket, a maximális 
munkaidőt és ugyanazokat a képzési normákat az egészségügyi szakemberek 
számára az Európai Unió egész területén. 

 
Ha nem rendelkezünk közös egészségügyi normákkal, egységes bérekkel és az 
egészségügyi dolgozók egységes képzésével, a tagállamok közötti különbségek 
kiegyensúlyozatlan helyzeteket eredményezhetnek az Európai Unióban. Az 
egészségügyi ellátás szabványosítása segíthet egy erősebb, hatékonyabb és 
ellenállóbb rendszer kialakításában (lásd a Covid19-válság példáját rendszereink 
stabilitásával kapcsolatban). Emellett megkönnyítené a tudás- és 
információmegosztást az egészségügyi szakemberek körében. 

 
 

40. Javasoljuk, hogy az Európai Unió biztosítsa, hogy a kezelések minősége Unió-
szerte azonos legyen, és méltányos helyi költségek mellett történjenek. Ezt 
például az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatáskörének kiterjesztésével 
vagy egy új, szakosodott európai közbeszerzési ügynökség létrehozásával 
lehetne biztosítani, amely hatáskörrel rendelkezne arra, hogy valamennyi 
tagállam számára megfelelőbb áron szerezzen be gyógyszereket. A 
gyógyszeripari monopóliumok kockázatát a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni. 

 
Az azonos egészségügyi ellátások és kezelések az EU-ban minden európai polgár 
számára egyenlő jogokat biztosítanak egészségügyi kérdésekben. A megnövelt 
beszerzési kapacitások jobb beszerzési megállapodásokat biztosítanak. Ez 
azonban nem vezethet monopolstruktúrákhoz vagy a gyógyszercégek 
lobbitevékenységéhez. A Covid19-válság kezelése jó példa az egész Európai Unió 
együttműködésén alapuló egészségügyre. 
 
 

41. Javasoljuk egy európai egészségügyi adatbázis létrehozását, amelyben 
vészhelyzet vagy betegség esetén rendelkezésre állnának az egészségügyi 
adatok. A részvétel nem lehet kötelező, és biztosítani kell a személyes adatok 
védelmét. 
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Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználása lehetővé teszi az 
életveszélyes helyzetekre való gyors reagálást. Egy ilyen európai egészségügyi 
adatbázisra nézve azonban komoly veszélyt jelenthet a rendszer feltörése vagy 
a visszaélés, ezért biztosítani kell az adatok biztonságát, miközben a 
részvételnek opcionálisnak kell lennie, a biztonsággal kapcsolatos 
fenyegetéseket pedig nyilvánvalóan meg kell előzni. 

 
 

42. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fejlessze tovább és hangolja össze a már 
meglévő egészségügyi kutatási és innovációs programokat, ahogyan az a 
jelenlegi Horizont Európa program keretében történik. A tudományos 
eredményeket valamennyi tagállamban szabadon hozzáférhetővé kell tenni. 

 
Az uniós szintű tudományos együttműködés gazdagíthatja az egyes kutatók 
tudományos kapacitásait és tudását. Az ismeretek megosztása például korai 
diagnózishoz és jobb kezelésekhez vezethet, ami Európa-szerte csökkentené a 
súlyos és halálos betegségeket. Emellett Európa önellátását is előmozdítaná a 
gyógyszerek és a berendezések tekintetében. 

 
 

43. Javasoljuk, hogy az Európai Unió növelje az egészségügy területén 
megvalósuló közös kutatási és innovációs projektekre szánt költségvetését (a 
többi uniós egészségügyi program költségvetésének csökkentése nélkül). Ez 
általában véve az európai tudományos és kutatási intézményeket is 
megerősítené. 

 
Az egészségüggyel kapcsolatos kutatások és beruházások hosszú távon erősítik 
a megelőző egészségügyi ellátást és csökkentik az egészséggel kapcsolatos 
kiadásokat. A finanszírozás növelése megakadályozhatja a képzett európai 
munkaerő elszívását más fejlett, magasabb egészségügyi K+F költségvetéssel 
rendelkező országokba. Ez a finanszírozás nem származhat már meglévő 
egészségügyi forrásokból. 
 
 
5.2. altéma: Az egészség jobb megértése  
 
  



 

3. vitacsoport, 3. ülés – 20 

A 3. európai polgári vitacsoport ülése: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” 

44. Javasoljuk, hogy uniós kezdeményezésként minden tagállamban ugyanazon a 
héten kerüljön sor egészségügyi hétre, amely a mentális egészséggel 
kapcsolatos minden egészségügyi kérdéssel foglalkozik. A hét során a mentális 
egészséggel kapcsolatos valamennyi fő témát együttesen tárgyalják és 
népszerűsítik, más létező kezdeményezésekkel, például a Mental Health 
Europe szervezet kezdeményezéseivel együtt. 

 
Ez azért javasolt, mert minden európai polgárnak éreznie kell, hogy elfogadják 
és befogadják, különösen, ha mentális egészségügyi problémáktól szenved. 
Emellett normalizálni és fejleszteni kell a mentális egészségi állapotokkal 
kapcsolatos ismereteket, valamint meg kell előzni az olyan kapcsolódó 
társadalmi problémákat, mint a megkülönböztetés. Ez a kezdeményezés még 
fontosabbá válik, mivel a világjárvány következtében a mentális egészséggel 
kapcsolatos problémák fokozódtak és valószínűleg folytatódni fognak.  

 
 

45. Javasoljuk, hogy a női higiéniai termékeket ne tekintsék luxuscikknek az 
adózás szempontjából, mivel ezek alapvető javak. Javasoljuk továbbá, hogy az 
orvosi okokból – például fibromyalgia és endometriózis esetén – használt 
hormonális fogamzásgátló szereket rendszeres orvosi kezelésként adóztassák 
meg. Javasoljuk továbbá, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamban 
ösztönözze az orvosilag támogatott reproduktív kezelések harmonizálását 
valamennyi nő számára (akár egyedülálló, akár házas).  
 
Egyes európai országokban a női higiéniai termékeket luxustermékként 
adóztatják, ami igazságtalan. Egyes hormonális fogamzásgátlókat gyógyászati 
célokra használnak, ezért azokat ennek megfelelően kell megadóztatni. Mivel a 
női reprodukciós kezelések, például az in vitro megtermékenyítési és a 
petesejtfagyasztási módszerek a különböző tagállamokban eltérő ellátási 
feltételekkel vehetők igénybe, az Európai Uniónak erőfeszítéseket kell tennie 
ezek harmonizálása érdekében. 
 
 

46. Javasoljuk, hogy az Európai Unió határozottan lépjen fel valamennyi tagállam 
befolyásolása érdekében, hogy a mentális egészséggel és a szexuális 
oktatással kapcsolatos kérdéseket megfelelő módon belefoglalják a 
tagállamok iskolai tanterveibe. Annak érdekében, hogy a tagállamokat segítse 
ezen kérdések iskolai tantervbe való beillesztésében, az Európai Uniónak ki 
kell dolgoznia és elérhetővé kell tennie egy, a mentális egészséggel és a 
szexuális kérdésekkel foglalkozó alapprogramot. 
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Csökkenteni kell a mentális egészséggel kapcsolatos tabukat és 
megkülönböztetést. El kell kerülni a félretájékoztatást és a nem tudományos 
megközelítéseket is. Továbbá az egészséges élet és közösség szempontjából 
alapvető fontosságú a szexuális nevelés, amely elejét veszi az olyan 
problémáknak is, mint a tizenéves lányok teherbeesése. 

 
 

47. Javasoljuk, hogy az Európai Unió a mentális egészséggel kapcsolatos 
valamennyi kezdeményezésével – nevezetesen a bevált gyakorlatokat 
bemutató közegészségügyi portállal – kapcsolatban fejlesszen ki jobb 
kommunikációs rendszert a tagállamokban, valamennyi polgár számára. Az 
Európai Parlament képviselői ismertethetnék egymással ezeket a bevált 
gyakorlatokat annak érdekében, hogy azok ismertebbé váljanak a 
tagállamokban. 

 
A polgárok nem megfelelően tájékozottak az Európai Unió kezdeményezéseiről, 
és a bevált gyakorlatok megosztásával tanulhatunk egymástól. 
 
 
5.3. altéma: Egyenlő hozzáférés az egészségügyhöz – mindenkinek  
 
 

48. Javasoljuk, hogy az EU határozza meg és mozdítsa elő a minőségi fogászati 
ellátásra – többek között a profilaxisra – vonatkozó minimumszabályokat 
valamennyi uniós tagállamban. Ingyenes fogorvosi ellátást kell biztosítani a 
gyermekek, az alacsony jövedelmű csoportok és más kiszolgáltatott csoportok 
számára. 15–20 év múlva az EU-nak biztosítania kell, hogy megfizethető 
fogorvosi ellátás álljon rendelkezésre mindenki számára. 

 
Ezt azért javasoljuk, mert a fogorvosi ellátás jelenleg nem megfizethető sokak 
számára, akik az EU-ban élnek. A fogorvosi ellátás és a fogászati profilaxis hiánya 
egészségüket és életkilátásaikat veszélyezteti. Az EU-nak először is meg kell 
határoznia a fogorvosi ellátásra vonatkozó minimumkövetelményeket, és elő 
kell írnia a gyermekek és az alacsony jövedelmű csoportok számára biztosított 
ingyenes fogászati ellátást. Később azonban mindenki számára biztosítani kell a 
minőségi fogászati egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 
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49. Javasoljuk, hogy az egészségügy és az egészségügyi ellátás kerüljön az EU és az 
uniós tagállamok közötti megosztott hatáskörök közé. Ezen új megosztott 
hatáskör felvétele érdekében módosítani kell az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikkét. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik elegendő 
hatáskörrel ahhoz, hogy jogszabályokat alkosson az egészségügyről. A Covid19-
világjárvány bebizonyította, hogy erőteljesebb uniós jelenlétre van szükség az 
egészségügyi szakpolitikákban. A Szerződés e módosítása lehetővé teszi az EU 
számára, hogy többet tegyen annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgár 
számára garantálja az egészségügyi ellátást, és kötelező erejű rendeleteket és 
határozatokat hozzon. 

 
 

50. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson ingyenes elsősegély-nyújtási tanfolyamot 
valamennyi uniós polgár számára. Az EU fontolóra vehetné az ilyen 
tanfolyamok kötelezővé tételét a diákok és a munkahelyek számára (mind a 
köz-, mind a magánszektorban). Ezeknek a tanfolyamoknak továbbá 
gyakorlatiasnak, ismétlődőnek kell lenniük, és a résztvevők életkorához kell 
igazodniuk. Emellett valamennyi uniós tagállamban meg kell határozni a 
nyilvános helyeken rendelkezésre álló defibrillátorok minimális számát. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unióban sokan nincsenek felkészülve a 
cselekvésre, ha valakinek segítségre van szüksége, és sokan nem ismerik az 
elsősegély-technikákat. Sok ember ezért veszti életét. Egyes nyilvános helyeken 
nem állnak rendelkezésre defibrillátorok. 

 
 

51. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi 
magánszolgáltatók ne részesüljenek méltánytalanul közpénzekből, és ne 
vonjanak el forrásokat a közegészségügyi rendszerektől. Az Európai Uniónak 
határozott ajánlásokat kell megfogalmaznia a tagállamok számára az állami 
egészségügyi ellátás finanszírozásának növelése érdekében. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió és a tagállamai kötelesek minden 
polgáruk számára biztosítani az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 
Emellett az erősebb állami egészségügyi rendszer azt is jelenti, hogy 
felkészültebbek leszünk a jövőbeli világjárványokra. 
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 

1. téma: Jobban élni  
 
1.1. altéma: Egészséges életmód  
 
 
Javasoljuk, hogy az EU adjon ki ajánlást valamennyi tagállam számára az 
alkohol- és dohányreklámok betiltásával vagy korlátozásával kapcsolatos 
bevált gyakorlatokról, bármely médiában és minden korcsoport számára, de 
különös tekintettel a fiatal közönségre. Az EU-nak biztosítania kell azon 
jogszabályok végrehajtását, amelyek korlátozzák e termékek kiskorúak 
számára történő értékesítését. Valamennyi tagállamnak végre kell hajtania a 
közterületen, különösen az oktatási létesítményekben történő dohányzásra 
vonatkozó, szankciókat is tartalmazó jogszabályokat, és létre kell hoznia a 
dohányzásra kijelölt területeket. 

 
Egészségtelen életmód nem jeleníthető meg a reklámokban, és kevésbé 
láthatónak kell lennie a közéletben. Ezen túlmenően az alkohol és a dohány a 
leggyakrabban használt káros anyagok közé tartozik, és ez az ajánlás 
megakadályozza ezen anyagok túlzott fogyasztását.  

 
 

Javasoljuk, hogy az EU támogassa a tagállamokat abban, hogy a fenntartható, 
egészséges és ízletes főzés oktatását belefoglalják a nemzeti tantervekbe. Az 
EU ezt egészséges főzési útmutatókon keresztül támogathatja, online és 
nyomtatott formában egyaránt. Proaktívan meg kell hirdetni a hagyományos 
és a közösségi médiában a fiatal közönség elérése érdekében. A szülők 
ismereteit is bővítenünk kell annak érdekében, hogy megtanulják, miként 
használhatóak az élelmiszerek leginkább az egészséges életmód érdekében. 
Izgalmas és tanulságos kutatásokat kellene folytatni e téren.  

 
Az iskolai főzési és táplálkozási kurzusok javítanák a fiatalok egészségét, és 
mérsékelnék a gyorsételek fogyasztását. A gyermekek edukációja egyben 
lehetővé teszi számukra, hogy a tanultakat otthon megosszák a szüleikkel. 
Ezenkívül a szülők egészséges életmódra való nevelése jó példát állítana a 
gyermekek számára.  
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Javasoljuk az Európai Bizottság „Egészséges életmód mindenkinek” 
elnevezésű, az egészséges életmódról szóló nyilvános kampányának fokozását 
és a társadalmi aktivitás előnyeinek konkrét példákkal és holisztikus 
megközelítés alkalmazásával történő bemutatását. A tájékoztató 
kampányokat jól strukturált célcsoportok szerint kell kialakítani, és minden 
egyes célcsoport számára megfelelő kommunikációs eszközöket kell 
választani. Fontos továbbá, hogy a pozitív magatartás előmozdítása 
érdekében jutalmazást és ösztönzőket is alkalmazzunk. A kampányokba 
véleményformálókat, közismert vagy nagy tekintélynek örvendő 
személyiségeket is be kell vonni. A kampányok rámutatnak az egészség és a 
környezet, illetve az éghajlatváltozás szempontjából jelentkező kettős 
előnyökre. Ezenkívül valamennyi tagállamban lehetővé kell tenni a 
nagyközönségnek biztosított ingyenes sportolási lehetőségeknek nyújtott 
támogatást. 

 
Az egészségesebb életmód pozitív hatással van az egészségügyi rendszerre, 
mivel csökkenti az emberek egészségügyi problémáit. A testi egészség hatással 
van a mentális egészségre és a boldogságérzetre is. A jelenlegi kampányok nem 
eléggé ismertek. Példaképek és véleményformálók bevonásával hatékonyabbá 
és jobban motiválóvá tehetőek.  
 
 
Azt javasoljuk, hogy induljon az egészséges élelmiszerekről és táplálkozásról 
szóló tájékoztató kampány. Az EU-nak elő kell mozdítania, hogy a tagállamok 
magasabb adókat vessenek ki a húsra és a cukorra. Fontos lenne, hogy 
feltérképezze az egészséges és az egészségtelen élelmiszerek 
megkülönböztetésének lehetőségeit, és ezeket különböző héasávokba 
sorolja. Javasoljuk, hogy a nagyon egészségtelen élelmiszereken (például a 
dohánytermékeken) teljesen egyértelmű figyelmeztető jelzéseket 
helyezzenek el. Javasoljuk továbbá, hogy a tájékozottabb fogyasztói 
döntéshozatal érdekében releváns információkat és QR-kódot tartalmazó, 
tápértékre vonatkozó pontozási rendszert vezessenek be egész Európára 
kiterjedően. Vizsgálják meg, milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy az 
egészséges élelmiszerek olcsóbbak legyenek, mint az egészségtelen 
gyorsételek, és hogy vonzóbbá váljon a mezőgazdasági termelők számára az 
egészséges termékek előállítása.  

 
Az egészséges táplálkozás az egészséges élet alapja. Mind a termelési, mind a 
fogyasztói oldalával foglalkozni kell. Az egészséges termékek előállítása a 
környezetre is kedvező hatást gyakorol, és a helyi gazdálkodók számára is 
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kedvező lehet. Ha több egészséges élelmiszert állítanak elő, az árak csökkenni 
fognak, a kereslet pedig nőni fog. 
 
 
1.2. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan finanszírozási rendszert, amely 
ösztönzi egy hosszú távú környezetvédelmi oktatási program beépítését a 
nemzeti oktatási rendszerekbe az általános és középiskolában tanuló 
gyermekek számára. Ennek a finanszírozási rendszernek magában kell 
foglalnia a pénzügyi támogatásra szoruló szülők számára elkülönített 
forrásokat is. 

 
A jelenlegi oktatási rendszerek nem tartalmaznak elegendő gyakorlati elemet, 
amelyek elősegítik a gyermekek és a környezet közötti közvetlen és mélyreható 
interakciót. A meglévő, rövid távú perspektívából kidolgozott programok 
sokfélék, és nem mozdítják elő a szükséges változásokat a hozzáállásban. A 
szülőket támogatni kell annak biztosítása érdekében, hogy minden gyermek 
egyformán részesüljön a program előnyeiből, és anyagi okokból egyetlen 
gyermek se maradjon ki belőle.  
 
 

2. téma: Környezet- és egészségvédelem  
 
2.1. altéma: Egészséges természetes környezet  
 
 
Javasoljuk a lehető legmagasabb vízminőségi norma azonnali bevezetését az 
egész EU-ban. A víztakarékosság érdekében olyan jutalmazási rendszert 
javasolunk, amely a vízfogyasztás csökkentésére ösztönző árazáson alapul, 
például: 1. egy dinamikus rendszer létrehozásával, amely arra ösztönzi a 
fogyasztókat, hogy maradjanak az átlagosan fogyasztott vízmennyiség alatt 
(azaz a vízfogyasztás 10%-os növekedése 11%-kal emeli a víz árát); 2. azáltal, 
hogy a gyártó vállalatok által szennyezett vízre kibocsátási egységek piacát 
hozza létre, a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek már létező piacához hasonló 
rendszerben. 

 
Ezt az ajánlást az indokolja, hogy az árak emelkedése minden felhasználót arra 
ösztönöz, hogy tudatosabb döntést hozzon fogyasztásával kapcsolatban. 
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Figyelembe véve az uniós országok eltérő realitásait, illetve arra törekedve, 
hogy társadalmilag méltányos rendszer jöjjön létre, támogathatjuk is a 
szegényebb lakosság vízgazdálkodását a vízügyi infrastruktúra és a kutatás 
társfinanszírozásával. 

3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1. altéma: A túltermelés és a túlfogyasztás szabályozása  
 
 
Javasoljuk, hogy az EU szabjon ki bírságot azokra a vállalatokra, amelyek a 
túltermelésből származó eladatlan termékeken adnak túl. 

 
Egyes esetekben a vállalatoknak jobban megéri az eladatlan termékeket kidobni, 
mint újrafeldolgozni vagy újrafelhasználni. Ezért fontos, hogy bírságok révén 
visszaszorítsuk a túltermelést, hogy ez a gyakorlat többé ne legyen nyereséges a 
gyártók számára. 
 
 
3.2. altéma: Hulladékcsökkentés 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki és hajtson végre hulladékgazdálkodási 
politikát a háztartások és polgárok számára az általuk termelt hulladék 
tényleges mennyiségére összpontosítva, és ezeket egészítse ki az ahhoz 
szükséges intézkedésekkel, hogy a polgárok figyelmét felhívják a 
hulladékkeletkezés csökkentésének és az elkülönített hulladékgyűjtésnek az 
előnyeire. A szociálisan hátrányos helyzetű családokat (pl. fiatal gyermekes 
családokat, időseket) célzó intézkedéseket is végre kell hajtani, a „senkit sem 
hagyunk magára” elvvel összhangban. 

 
Cél, hogy egységes megközelítés alakuljon ki a háztartási hulladékgazdálkodásra 
vonatkozóan, továbbá a hulladékcsökkentés révén elősegítsük a környezet 
védelmét, tovább ösztönözzük a körforgásos gazdaságot és növeljük a 
hulladékgyűjtés hatékonyságát. Végül, de nem utolsósorban növeljük az 
emberek tudatosságát és környezetvédelmi felelősségérzetét. 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő a szabadpiaci versenyt, és ösztönözze a 
magánszektort arra, hogy aktívabban vegyen részt a hulladék, beleértve a 
szennyvíz kezelésében, valamint az újrahasznosítási és újrahasznosítási 
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tevékenységekben is. 
 

Az EU a megfelelő szint ezen ajánlás végrehajtásához, mivel a hulladékokról 
szóló keretirányelvet és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet 
egészíti ki. Ezen túlmenően az ajánlás végrehajtása bővíteni fogja az innovatív 
hulladékgazdálkodási megoldásokat, valamint javítani fogja a 
hulladékgazdálkodás minőségét és a kezelt hulladék mennyiségét, mivel több 
vállalat fog részt venni ezekben a tevékenységekben. 
 
 
3.3. altéma: Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés és 
igazságos fogyasztás  
 
 
Javasoljuk egyes iparágak visszahelyezését az Európai Unión belülre a jó 
minőségű és tisztességes úton előállított termékek biztosítása, valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelése érdekében. 

 
Az Európai Unió olyan szaktudással rendelkezik, amelyet saját piacán kell 
népszerűsíteni. 
Az iparágak EU-n kívülre, különösen Ázsiába történő kihelyezése miatt bizonyos 
szakmai hozzáértés is kihelyeződik. Ez az ajánlás az európai munkavállalók 
szakképzését helyezi kilátásba.   
Hangsúlyozzuk, hogy a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében el kell 
kerülni a különböző tagállamok közötti áthelyezéseket. 
Megállapítottuk, hogy az ipari termelés tömeges kihelyezése a világ különböző 
pontjaira hatással van az európai iparra is. Így a helyi termelés egészségesebb 
polgárokhoz és környezethez fog vezetni. 
 
 

4. téma: Úton egy fenntartható társadalom felé  
 
4.3. altéma: Környezetbarát közlekedés  
 
 
Javasoljuk, hogy a nagyvárosokat szankcionálják vagy támogassák 
tömegközlekedésük környezetvédelmi és környezetszennyezési 
teljesítményétől függően (elektromos járművek, környezetbarát 
tömegközlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpárhasználat ösztönzése stb.). A 
helyi önkormányzatokra vonatkozó szankciókat vagy támogatásokat 
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különösen a városok ökológiai közlekedés terén megvalósított fejlesztései 
alapján kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy milyen szintről indultak. Az 
uniós jogszabályok révén az Európai Uniónak kell meghatároznia bizonyos 
teljesítménymutatókat a környezetszennyezés elleni intézkedések és a 
szennyezés arányos csökkentése tekintetében. Ennek során figyelembe kell 
venni az egyes városok kiindulási helyzetét.  

 
Ez azért javasolt, mert a városokban tapasztalható légszennyezés egészségügyi 
kérdéseket vet fel. A környezetbarát közlekedés fejlesztése javítaná az emberek 
életét és egészségét, és csökkentené az üvegházhatást. A támogatások és a 
szankciók hatékony intézkedést jelentenek a változások előmozdítására és az 
egyes városokban fennálló különböző helyzetekhez való alkalmazkodás 
elősegítésére. 

 
 

Javasoljuk, hogy az uniós jogszabályok korlátozzák és szabályozzák a rövid 
távú légijáratok és az üdülőhajók használatát. A közlekedésben 
környezetbarát alternatívákat kell biztosítani az emberek számára. Az egyik 
ilyen alternatíva a vasúti pályák szabványosítása az európai fővárosok 
összekapcsolása érdekében. Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson vissza 
nem térítendő támogatást az áruszállítás átalakításához annak érdekében, 
hogy környezetbarátabbá váljon, mint például a vonattal és hajóval (rövid 
távolságú utakon) történő szállítás. 

 
Ez azért javasolt, mert a rövid távolságú utak túl gyakoriak, szennyezők és 
könnyen kiválthatóak mással. Az üdülőhajókra vonatkozó korlátozások 
csökkentenék a tengeri szennyezést (amely kritikus környezeti problémát jelent) 
és a part menti városokra gyakorolt negatív hatásokat. Ezért a nagyobb 
szennyezéssel járó megoldások helyett megfizethetőbb alternatívákat kell 
teremtenünk. Az azonos vasúti nyomtáv javítaná az európai fővárosok közötti 
vasúti összeköttetéseket. 
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5. téma: Mindenkinek jár a törődés 
 
5.2. altéma: Az egészség jobb megértése  
 
Javasoljuk, hogy az Európai Unió az „Egészséges életmód mindenkinek” 
elnevezésű kampányával összhangban támogassa az olyan 
kezdeményezéseket is, mint a sportesemények, az iskolai 
sporttevékenységek, vagy a minden korosztály és valamennyi sport számára 
nyitva álló, félévenként (nem professzionális sportolók számára) 
megrendezett olimpiádok. Javasoljuk továbbá egy ingyenes európai 
sportalkalmazás kifejlesztését a kollektív sporttevékenységek ösztönzése 
érdekében. Ez az alkalmazás segítene az embereknek, hogy sporton keresztül 
kapcsolódjanak egymáshoz. Ezen kezdeményezéseket továbbá széles körben 
hirdetni és terjeszteni kell. 

 
Az egészségesebb európai népesség érdekében az Európai Uniónak elő kell 
mozdítania a sportot és az egészséges életmódot. Ezenkívül a lakosság nagyon 
gyakran nincs tisztában a sport és az egészséges életmód közötti összefüggéssel. 
Az alkalmazás azért fontos, mert az emberek nagyobb valószínűséggel 
sportolnak, ha azt közösen végzik. 
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