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Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita. 3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“, 1-

oji sesija 

3-iasis ES piliečių forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“ 

 

1-oji sesija: 2021 m. spalio 1–3 d., Strasbūras 

ES piliečių forumus Konferencijos dėl Europos ateities kontekste organizuoja Europos 

Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. 

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro agentūros „Missions Publiques“, 

Danijos technologijų valdybos, tinklo „Deliberativa“, instituto „Ifok“ ir bendrovės „Kantar“, 

atsakingų už metodiką ir forumų veiklos plėtojimą, atstovai. 3-iojo forumo „Klimato kaita ir 

aplinka / sveikata“ 1-ajai sesijai bendrai vadovavo agentūros „Missions Publiques“ ir Danijos 

technologijų valdybos atstovai. 

 

Turinys 

1.  Metodika 

2.  ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

3.  3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“. 1-oji sesija: ekspertų indėlis 

4.  Pagrindiniai sesijos rezultatai 

 

Pirmoji Konferencijos dėl Europos ateities trečiojo ES piliečių forumo sesija įvyko 2021 m. 
spalio 1–3 d. Europos Parlamente (Strasbūre). Šis forumas buvo skirtas bendrai temai 
„Klimato kaita ir aplinka / sveikata“. Forume aptartas klimato kaitos poveikis, aplinkos 
klausimai ir nauji iššūkiai sveikatai, kurie kyla Europos Sąjungoje. Šios temos taip pat yra 
susijusios su ES tikslais ir strategijomis, pavyzdžiui, žemės ūkio, transporto ir judumo, 
energetikos ir perėjimo prie nuo anglies dioksido nebepriklausomų visuomenių, mokslinių 
tyrimų, sveikatos priežiūros sistemų, reagavimo į sveikatos krizes, prevencijos ir sveikos 
gyvensenos srityse.  

 
1 Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų 

nuomonė. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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1. Metodika 

Per 1-ąją sesiją diskusijos ir bendras darbas vyko dviem formatais: 

● pogrupiuose, kuriuos sudarė dvylika–keturiolika piliečių. Kiekviename pogrupyje buvo 

kalbama nuo keturių iki penkių kalbų ir kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo kalba. 

Pogrupių darbui vadovavo profesionalūs moderatoriai, kuriuos atrinko išorės paslaugų 

teikėjų konsorciumas; 

● plenarinėse sesijose, kuriose dalyvavo visi dalyviai. Plenarinėms sesijoms vadovavo du 

pagrindiniai moderatoriai. 

Išsami 1-osios sesijos etapų ir svarbiausių įvykių apžvalga pateikta šio dokumento I priede. 

 

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

ES piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Keturi ES 

piliečių forumai organizuojami tam, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti, kokios ateities jie nori 

Europos Sąjungai: 

●  kiekviename iš 4 forumų dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių iš 

27 valstybių narių; 

●  juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalys, miesto / kaimo vietovės), lytis, 

amžius, socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

●  kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos 

valstybės narės; 

● kiekvieno forumo trečdalį sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Sukurta 

speciali sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo 

vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“; 

2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“; 

3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“; 

4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“.  
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Po 20 atstovų iš kiekvieno ES piliečių forumo, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni nei 

25 metų asmenys, dalyvauja Konferencijos plenarinėse sesijose, pristato savo diskusijų 

rezultatus ir aptaria jose parengtas rekomendacijas su kitais dalyviais. Forumuose 

atsižvelgiama į Konferencijos metu daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje surinktus 

teikinius – jie suteikia medžiagos Konferencijos plenarinei sesijai, nes juose parengiamos 

rekomendacijos, kurias Sąjunga turėtų įgyvendinti. 

 

3.  3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“, 1-oji sesija. Ekspertų indėlis 

Norėdamas paremti diskusijas ir bendrą darbą, Bendras Konferencijos sekretoriatas 

Vykdomosios valdybos bendrapirmininkių vardu pakvietė į pirmąją šio forumo sesiją septynis 

pripažintus ekspertus. Ekspertai apžvelgė svarbiausius su bendra tema susijusius aspektus, 

taip pat pagrindinius dabartinius ir ateities iššūkius ES, susijusius su dviem forumo teminiais 

blokais: klimato kaita bei aplinka ir sveikata. Forumo dalyviai taip pat gavo atitinkamas 

daugiakalbės skaitmeninės platformos pirmosios tarpinės ataskaitos dalis ir joje pateiktus 

idėjų žemėlapius. 

 

1-ojo teminio bloko „Klimato kaita ir aplinka“ ekspertai 

• Jaroslaw Pietras, kviestinis profesorius Europos kolegijoje; 

• Céline Charveriat, Europos aplinkos politikos instituto vykdomoji direktorė; 

• Jean-Pascal Van Ypersele, Leveno katalikiškojo universiteto (UCL) (Belgija) 

klimatologijos profesorius ir buvęs Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 

pirmininko pavaduotojas; 

• Valérie Masson-Delmotte, bendrapirmininkė, IPCC I darbo grupė. 

 

2-ojo teminio bloko „Sveikata“ ekspertai  

• Xose M. Fernandez, Curie instituto kompiuterinės biologijos specialistas; 

• Walter Ricciardi, Romos Šventosios širdies universiteto (University del Sacro Cuore) 

profesorius; 

• Elizabeth Adams, Europos slaugytojų asociacijų federacijos pirmininkė. 

 

Plenarinių sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

• 2021 m. spalio 1 d. plenarinė sesija;  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://ieep.eu/about-us/our-people/céline-charveriat
https://vanyp.elic.ucl.ac.be/
https://www.ipcc.ch/people/valerie-masson-delmotte/
https://institut-curie.org/actualite/innovation/xose-fernandez-putting-data-work-help-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
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• 2021 m. spalio 2 d. plenarinė sesija ir ekspertų klimato kaitos ir aplinkos klausimais 

nuomonės; 

• 2021 m. spalio 2 d. plenarinė sesija ir ekspertų sveikatos klausimais nuomonės; 

• 2021 m. spalio 3 d. plenarinė sesija ir pirmas pranešimas apie kryptis; 

• 2021 m. spalio 3 d. plenarinė sesija, galutinai patvirtinamos kryptys ir atrenkama 20 

atstovų. 

 

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai 

1-osios sesijos pabaigoje šiame forume dalyvaujantys piliečiai patvirtino penkias darbo 

kryptis, remdamiesi savo pasiūlytomis ir aptartomis temomis, susijusiomis su bendra forumo 

temine sritimi „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“, kurias jie išdėstė prioriteto tvarka. Toliau 

pateiktoje lentelėje matomos šios penkios kryptys ir atitinkamos teminės grupės, įtrauktos į 

kiekvieną kryptį: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Priedai 

 

I priedas 

1-osios sesijos apžvalga 

1-oji sesija: atskirų etapų logika 

Visų keturių ES piliečių forumų 1-ąją sesiją sudaro šie etapai: 

· 1 etapas. Dalijimasis mintimis apie tai, ką Europos Sąjunga reiškia piliečiams, ir ES 

ateities vizijų kūrimas 

Prieš kurdami asmenines ES ateities iki 2050 m. vizijas, piliečiai pirmiausia aptarė, ką Europos 

Sąjunga šiuo metu jiems reiškia kasdieniame gyvenime ir kaip jie yra susiję su ES. 

· 2 etapas. Temų, susijusių su bendra forumo temine sritimi, siūlymas ir išdėstymas 

prioriteto tvarka 

Pasinaudodami savo pačių patirtimi ir žiniomis, taip pat ekspertų nuomonėmis, piliečiai 

nustatė temas, susijusias su bendra forumo temine sritimi, ir išdėstė jas prioriteto tvarka. 
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2021 m. spalio 1 d., penktadienis 

Plenarinė sesija 

Tikslas: pasveikinti piliečius prisijungus; paaiškinti, kokie klausimai keliami konferencijoje, ir 

ką reiškia trys „P“ (angl. platform, panel, plenary – platforma, forumas, plenarinė sesija); 

pristatyti savaitgalio darbotvarkę. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai susipažįsta vieni su kitais ir dalijasi mintimis apie tai, ką ES šiuo metu jiems 

reiškia ir kaip jie su ja yra susiję kasdieniame gyvenime. 

 

2021 m. spalio 2 d., šeštadienis 

1-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai kalbėjosi apie savo ateitį ir kūrė ES ateities vizijas. 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 1-ojo teminio bloko: „Klimato kaita ir aplinka“. 

Buvo apibūdinti pagrindiniai teikiniai iš daugiakalbės skaitmeninės platformos ir ekspertai 

pateikė pastabų dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje daugiakalbės 

skaitmeninės platformos tarpinėje ataskaitoje. 

2-oji plenarinė sesija 

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 2-ojo teminio bloko: sveikata. Buvo apibūdinti 

pagrindiniai teikiniai iš daugiakalbės skaitmeninės platformos ir ekspertai pateikė pastabų 

dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje tarpinėje daugiakalbės skaitmeninės 

platformos ataskaitoje. 

2-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai siūlė temas, kurios jiems atėjo į galvą mąstant apie didesnį teminį bloką, 

svarstomą jų pogrupyje. Kiekvienas pogrupis prioriteto tvarka išdėstė penkias temas ir 

aptarė iššūkius bei klausimus, kurių gali kilti išsamiau nagrinėjant šias penkias temas 2-ojoje 

sesijoje. 
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2021 m. spalio 3 d., sekmadienis 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: moderatorių grupė paaiškino krypčių grupavimo procesą ir pristatė 5 siūlomas 

kryptis. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: moderatorių grupė surinko piliečių atsiliepimus apie kryptis; piliečiai ėmėsi jas 

svarstyti ir pateikė pasiūlymų dėl pakeitimų. 

2-oji plenarinė sesija 

1 tikslas: moderatorių grupė pasidalijo informacija apie siūlomus krypčių pakeitimus; 

piliečiai bendrai patvirtino pakeitimus ir galutines penkias kryptis; moderatorių grupė 

paaiškino tolesnius veiksmus. 

2 tikslas: forumo atstovai buvo atrinkti iš tų, kurie pasisiūlė atstovauti forumui 

Konferencijos plenarinėje sesijoje. Buvo 90 kandidatų, iš jų atrinkta 20. 
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II priedas 

Kaip rengiamos kryptys? 

Rengiant kryptis siekiama nustatyti darbo kryptis pagal įvairias forumų dalyvių pasiūlytas 

temas, kad kitose forumų sesijose būtų galima racionalizuoti ir paskirstyti darbą tarp forumų 

pogrupių. Tai kartotinis procesas: jo pradžioje pasiūlomos įvairios temos, o pabaigoje 

patvirtinamos galutinės darbo kryptys. Jį šešiais etapais vykdė redakcinė grupė, o piliečiai 

patvirtino galutines darbo kryptis. Redakcinę grupę sudaro išorės paslaugų teikėjų 

konsorciumo, su kurio Komisija sudarė sutartį dėl forumų organizavimo, nariai. Bendras 

Konferencijos sekretoriatas prižiūrėjo proceso struktūrą ir organizavimą. 

 

1. Forumų dalyviai siūlė konkrečias temas aptariant temas pogrupiuose, o moderatoriai 

jas pasižymėjo. Kiekvienas pilietis galėjo siūlyti jam svarbias temas (priskiriamas 

bendriems forumo teminiams blokams). Visos temos buvo automatiškai verčiamos į 

anglų kalbą, o moderatorius tikrino, ar vertimas atitinka piliečio pasiūlytos temos 

prasmę. 

2. Po to, kai temos buvo konsoliduotos, kitoje pogrupio sesijoje jos buvo išdėstytos 

prioriteto tvarka. Kiekvienas pilietis turėjo ne daugiau kaip 15 balų, kuriuos galėjo 

paskirstyti pirmumo tvarka. Temai, kuriai buvo teikiama didžiausia pirmenybė, buvo 

skiriami penki balai, antrai pagal svarbą temai – keturi balai ir t. t. Šiuo tikslu piliečiai 

naudojo išdėstymo prioriteto tvarka lenteles (kaip anoniminius balsavimo 

biuletenius). 

3. Moderatorius kartu su piliečiais suskaičiavo visų temų balus ir pagal juos sureitingavo 

temas. Galutinis reitingas buvo rodomas ekrane ir perduotas redakcinei grupei. 
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4. Tada grupavimui buvo naudojamos penkios geriausiai įvertintos kiekvieno pogrupio 

temos (arba daugiau temų, jei 5 balai buvo skirti kelioms temoms). Visuose 

pogrupiuose redakcinė grupė peržvelgė temas ir nustatė, kurios iš jų yra panašios arba 

tarpusavyje susijusios. Panašios ir susijusios temos buvo suskirstytos į temines grupes, 

kurios buvo pažymėtos spalva ir (arba) kurioms buvo duotas laikinas pavadinimas. 

5. Kitame etape visos šios grupės buvo suskirstytos į skirtingas, tačiau nuoseklias (ne 

daugiau kaip penkias) darbo kryptis. Kiekviena kryptis buvo pavadinta atsižvelgiant į 

pagrindines jai priskirtas grupes ir temas. Buvo siekiama vartoti piliečių jau pasiūlytus 

žodžius ir taip siūlyti ne techninio pobūdžio pavadinimus, kurie forumų dalyviams 

skambėtų prasmingiau. 

6. Tada redakcinė grupė plenarinėje sesijoje ir pogrupiuose pristatė siūlomas kryptis. 

Piliečiai galėjo patikrinti, ar į jų pogrupio temas buvo tinkamai atsižvelgta, ir galėjo 

paprašyti padaryti pakeitimų, susijusių su ženklinimu, grupavimu ir galimais 

papildymais. Jei pogrupiuose tie pakeitimai buvo patvirtinti, jie buvo įtraukti į siūlomas 

kryptis. Galutiniame etape suskirstymas pagal kryptis buvo dar kartą pristatytas 

plenarinėje sesijoje ir vieningai patvirtintas. Prieš šį galutinį patvirtinimą piliečiai 

plenarinėje sesijoje vis dar turėjo galimybę padaryti nedidelių pakeitimų (jie taip pat 

turėjo būti patvirtinti plenarinėje sesijoje). 
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III priedas 

Išsamus krypčių, potemių ir teikinių sąrašas remiantis pogrupiuose 

piliečių sudarytu reitingu 

1 kryptis. Geresni gyvenimo būdai 

Sveika gyvensena 

- Kasdienio piliečių ir įmonių elgesio aplinkos atžvilgiu pokyčiai. Požiūrį į gamtą reikia 
keisti. Pavyzdys: didinti jaunimo informuotumą vykdant aplinkosauginio 
sąmoningumo ugdymo veiklą. Švietimo priemonėmis turi būti užtikrinta, kad piliečių 
elgesys taptų atsakingesnis. Absoliučiai būtina didinti jauniausių piliečių 
informuotumą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad įmonės būtų atskaitingos. Reikia skatinti 
aplinką teršiančio vartojimo pokyčius (pastangas turi dėti ne tik piliečiai, bet ir įmonės) 
(7 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija (skatinti fizinį aktyvumą ir kt.) 
(10 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- mityba – turėtume maitintis sveikai ir ieškoti priežasčių, dėl kurių kyla problemų. 
Reikia spręsti šį klausimą nuo ankstyvo amžiaus, parengti mokymo programas, kad 
vėliau būtų išvengta problemų. Turime plėtoti švietimą sveikos gyvensenos klausimais. 
Turi būti pradedama šviesti nuo ankstyviausios vaikystės, tačiau reikia įtraukti ir 
vyresnio amžiaus grupes. Gerinti švietimą klimato kaitos ir jos žalingo poveikio 
socialinei aplinkai ir gamtai klausimais. Kalbant apie žmonių sveikatą, švietimas irgi yra 
svarbus. Daugiau sužinoti apie prevenciją – kas daroma mokyklų sistemoje, kad būtų 
vedamos sveikos mitybos pamokos ir taip suteikiama žinių šioje srityje (8 pogrupis, 1 
reitingo vieta); 

- švietimas sveikos gyvensenos klausimais nuo pat mažumės (13 pogrupis, 4 reitingo 
vieta); 

- valstybės narės turėtų sutelkti dėmesį į tinkamą švietimą ir sveikos gyvensenos 
skatinimą (12 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- ligų prevencijos sistemos (gyventojų švietimas, pvz., lytinės sveikatos, maisto, gerų 
įpročių klausimais); dėti pastangas, ypač vaikų atžvilgiu, rengti gyventojams pirmosios 
pagalbos mokymus (11 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- sutelkime dėmesį į valgymą, nebenaudokime maisto priedų. Turėtų būti 
kompensuojamos tiek vyrų, tiek moterų medicininės priežiūros, susijusios su 
kontracepcija, išlaidos. Visi su vakcinomis susiję duomenys turi būti vieši ir skaidrūs, 
kad būtų išvengta vakcinų priešininkų judėjimų (8 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Aplinkosauginis švietimas 

- Kaip plėtoti aplinkosauginį švietimą kaip vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos 

vertybių? (6 pogrupis, 2 reitingo vieta);  
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- švietimo aplinkos klausimais programos jau pradinėje mokykloje, padedančios 

suprasti, ką reiškia sveikas gyvenimas; paspartinti pokyčių procesą ir leisti vaikams 

augti palaikant ryšį su gamta (3 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- didinti vaikų ir suaugusiųjų informuotumą apie jų poveikį aplinkai ir vaidmenį, kurį jie 

gali atlikti norėdami išsaugoti aplinką (5 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- investicijos į švietimą ir priemones. Užtikrinti, kad visi būtų atsakingesni (2 pogrupis, 

4 reitingo vieta); 

- aiškesnė ir prieinamesnė informacija visomis kalbomis, kad būtų išplėsta auditorija, į 

kurią kreipiasi Europa! (tokią informaciją turėtų teikti ES, tačiau žiniasklaida 

akcentuoja, kad teikiama klaidinga informacija) (7 pogrupis, 5b reitingo vieta). 

 

2 kryptis. Mūsų aplinkos ir sveikatos apsauga 

Sveika natūrali aplinka 

- Tvaresnė energija, pirmenybę teikiant vandens valymui ir gruntinio vandens paviršiaus 

apsaugai (3 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- sveika natūrali aplinka – itin svarbus žmonių sveikatos klausimas. „Mūsų gamta yra 

mūsų imunitetas“. Miestų strategijos. (Esamų) urbanizuotų vietovių pertvarkymas, 

kad jos taptų gera vieta gyventi. Išmintingai įrengti naujas vietas gyventi. Šviesinės 

taršos, CO2 išmetimo, triukšmo šalinimas (13 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- oro taršos ir triukšmo mažinimas (dviratininkų judumo gerinimas, iškastinio kuro 

naudojimo mažinimas, švarios energijos naudojimas ir kt.) (10 pogrupis, 2 reitingo 

vieta). 

Mūsų biologinės įvairovės apsauga 

- Biologinės įvairovės apsauga (nykstančių rūšių arba pesticidų paveikti gyvūnai) 

(7 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Saugus ir sveikas maistas 

- Žemės ūkio, žvejybos ir intensyvaus veisimo poveikis gamtai (biologinė įvairovė, 

dirvožemio kokybė, oras, vanduo ir t. t.) (5 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- masinė gyvulininkystė ir iš gyvūnų pagaminti maisto produktai turi būti tvaresni (pvz., 

mažiau antibiotikų). Rasti alternatyvų didelio masto pramoninei gyvulininkystei 

(1 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- per mažai žinių apie antibiotikus ir jų racionalų vartojimą; reikia nuolatinio švietimo, 

taip pat ir apie naujai atsirandančius antibiotikus. Nevienoda antibiotikų skyrimo 
politika. Per didelis antibiotikų naudojimas auginant gyvūlius, darantis poveikį žmonių 
perdirbamam maistui. Ekologiniai ūkiai, kuriuose būtų naudojama kuo mažiau 
antibiotikų (14 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
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- oras, vanduo, mityba – visi trys veiksniai veikia mūsų sveikatą. Be to, reikėtų atkreipti 
dėmesį į maisto priedus, galinčius turėti žalingą poveikį sveikatai. Sveikatos apskaitos 
sprendimams pagrįsti reikalingi išsamūs, tikslūs ir moksliniai įrodymai. Turi būti 
įgyvendinamos švietimo programos, skirtos informuoti apie su maistu susijusias 
sveikatos problemas; tokios programos yra itin svarbios, ypač vaikų sveikatai. 
Švietimas, susijęs su maisto pasirinkimo galimybėmis – sveikas maistas vaikams. 
Sveikas maistas turėtų būti suvokiamas kaip investicija į ateitį (14 pogrupis, 1 reitingo 
vieta); 

- sutelkti dėmesį į prevenciją ir pakankamos informacijos teikimą bei aiškumą. Sutelkti 
dėmesį į teikiamų paslaugų kokybę, mažinti kokybės skirtumus. Pesticidų kiekio 
stebėjimas yra susijęs su maisto produktų kokybe. Į maisto grandinę patenka gamtą 

teršiantys plastikiniai gaminiai. Neabejotinai turėtume skirti dėmesį maisto ir maisto 
produktų kokybei (8 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- pagaminto maisto kokybė. Maisto produktų pakeitimų reglamentavimas (13 pogrupis, 
5 reitingo vieta). 

 

3 kryptis. Mūsų ekonomikos ir vartojimo perorientavimas 

Perteklinės gamybos ir pereikvojimo reglamentavimas 

- Nustatyti vartotojo ženklą (pvz., raudonos / geltonos / žalios spalvos šviesoforo 

signalų formos), grindžiamą tvarumo, klimato kaitos, socialinių standartų ir dėl 

vartojimo prekių išmetamų teršalų kriterijais (remiantis ES tiekimo grandinės teisės 

aktais) (1 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- atliekų (ypač plastiko) kiekio mažinimas ir kova su išteklių švaistymu. Numatyti galimas 

technologines inovacijas pakuočių srityje (5 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- europinės ir valstybinės priemonės, skirtos kovai su įmonių elgesiu, skatinančiu 

perdėtą vartojimą. Gyvensenos pokyčiai (2 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- kaip reglamentuoti bendrovių vykdomą perteklinę gamybą? (3 pogrupis, 4 reitingo 

vieta); 

- kaip sumažinti pakuočių kiekį naudojantis technologijomis? (3 pogrupis, 5 reitingo 

vieta); 

- skaidrus informavimas apie taršos lygį produktuose (taršos pėdsakas); produktų 

kainos turėtų atspindėti taršos laipsnį ir suvartotus išteklius, taip pat ir importuotų 

produktų atveju (15 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Atliekų kiekio mažinimas 

- Vartojimo problemos (produktų, ypač plastiko, pakavimas) ir ilgesnis naudojimo laikas 
(mobilieji telefonai, televizoriai, kompiuteriai ir kt.) (2 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- keisti vartotojų elgesį: vengti vartojimo, nes visa tai, kas nėra suvartojama, nevirsta 
atliekomis. Šiuo tikslu taip pat būtina pakeisti mąstymą reklamos sektoriuje, nes 
reklama skatina vartoti, o ne sulaiko nuo vartojimo. Tai turi įtakos ir maisto pirkimui, 
nes turime vengti maisto pertekliaus. Turėtų būti leidžiama reklamuoti tik aplinkai 
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nekenkiančius gaminius. Aplinkai kenksmingų gaminių reklama turėtų būti uždrausta. 
Turi būti sumažintas mėsos ir pieno suvartojimas, kad būtų sumažintas išmetamas CO2 
ir metano kiekis (4 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- atliekų kiekio mažinimas pramonėje (15 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

Sąžiningai pagaminti produktai, vienodos naudojimosi galimybės ir teisingas vartojimas 

- Tvari rinkos ekonomika: mums reikia tvarios rinkos ekonomikos, t. y. tvarios teisinės 
sistemos ir ekonomikos sistemos, panašios į socialinės rinkos ekonomikos socialinę 
sistemą. Turime įvesti anglies dioksido mokestį ir muitus už taršos anglies dioksidu 
intensyvumu pasižyminčias prekes iš užsienio. Kuriant produktus turėtų būti 
atliekamas tvarumo bandymas. Be mokesčių, svarbios ir kitos priemonės, pavyzdžiui, 
turime aiškinti vartotojams apie produktų tvarumą ir teikti informaciją šiuo klausimu. 
Idėja: CO2 balai, panašūs į maisto produktų maistingumo balus („Nutri-Score“) 
(4 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- geresnė išteklių apsauga ir efektyvesnis išteklių naudojimas, pavyzdžiui, maisto 
gamybos srityje, mados pramonėje. Mažesnis suvartojimas (vienkartinio naudojimo 
arba prastos kokybės prekių) ir mažesnis atliekų susidarymas. Tvari gamyba ir 
vartojimas, vartojimo prekių taisymo ir perdirbimo galimybių populiarinimas 
(1 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- sumažinti pramonės sektoriaus išmetamą CO2 dujų kiekį (3 pogrupis, 5a reitingo vieta); 
- įsteigti naują ES įstaigą, kuri finansuotų novatoriškus ir tvarius produktus. Šie 

produktai pradiniame etape nėra ekonomiškai tvarūs, todėl turi būti finansuojami (6 
pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- pagalvoti apie ekonomikos sistemą, kuri būtų suderinama su tvarumo reikalavimais 
(6 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- mažinti galimybių naudotis tvaresnėmis prekėmis nelygybę (maisto produktai, 
judumas, energija) (6 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- remti vietos gamybą ir mažąsias įmones (15 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- keisti vartojimo modelius. Ar esame pasirengę keisti vartojimo modelius ir sulėtinti 

perteklinį vartojimą? Būtina didinti informuotumą, kad žmonėms būtų išaiškinti visi 
vartojimo būdai (kiek tai susiję su tuo, ką valgome, kaip keliaujame, kokia yra mūsų 
žemės ūkio kultūra) ir jie būtų šviečiami šiais klausimais. Iššūkis – sukurti naujus 
vartojimo įpročius! (7 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- ekonominio reguliavimo (standartų) vaidmuo siekiant užtikrinti, kad vykdant 
tarptautinę prekybą būtų tausojama aplinka ir laikomasi socialinių sąlygų (ES ir už jos 
ribų) (5 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

 

4 kryptis. Tvarios visuomenės link 

Atsinaujinančioji energija šiandien 

- Energijos pirkimai (atsinaujinančioji energija, saulės baterijų plokštės, vandenilis, visų 
pirma didelių ekonominės veiklos vykdytojų vykdomi pirkimai) (2 pogrupis, 3 reitingo 
vieta); 

- mažinti išmetamą CO2 kiekį (2 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- kaip galime investuoti į atsparumą ir mažesnį energijos suvartojimą (6 pogrupis, 

5 reitingo vieta); 
- investicijos į tvarią antrinės energijos gamybą (nutraukti branduolinės energijos 

gamybą ir anglių kasybą) (1 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- energetikos pertvarka: kuo greičiau pereiti prie atsinaujinančiosios energijos. 

Sutrumpinti vėjo jėgainių, fotovoltinės energijos parkų, elektros perdavimo linijų ir 
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požeminių kabelių patvirtinimo procedūras. Turime pereiti prie vandenilio 
technologijų, kad galėtume pakeisti pirminę energiją (dujas, anglis ir kt.). Ne visi nori, 
kad jų regione būtų vėjo elektrinių parkų, be kita ko, dėl aplinkos apsaugos priežasčių 
(pvz., jie nenori, kad žūtų paukščiai). Kalbėtis svarbu, tačiau veiksmų reikia imtis 
skubiai (4 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- efektyvus laikinos perteklinės atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimas (pvz., 
vandenilio gamyba) (15 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Pokyčių rėmimas 

- Pasaulinė veikla klimato srityje: kaip galime įtikinti, pavyzdžiui, Kiniją ir JAV kovoti su 
visuotiniu atšilimu? Dialogas yra svarbus: ES turi kalbėtis šia tema su Kinija ir JAV. Tai, 
kad Europa rodo pavyzdį, yra gerai, tačiau to nepakanka. JAV ir Kinija tikriausiai irgi yra 
iš esmės suinteresuotos klimato apsauga, todėl turėtumėte pabrėžti klimato apsaugos 
naudą ir vertę (4 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- aplinkos apsaugos priemonės turėtų būti taikomos kaip paskatos (3 pogrupis, 
3 reitingo vieta); 

- kvestionuoti ir keisti valdymo modelį. Dabartinis valdymo būdas yra pernelyg 
vertikalus ir nesudaro sąlygų geriems piliečių ir sprendimus priimančių asmenų 
santykiams. Mums reikia horizontalesnio valdymo modelio (7 pogrupis, 5 reitingo 
vieta). 

Aplinką tausojantis transportas 

- Darnusis transportas: darniojo viešojo transporto plėtra ir kaimo vietovėse, daugiau 
geležinkelio linijų, ypač kaimo vietovėse. Nebenaudojamos geležinkelio linijos turėtų 
būti vėl pradėtos eksploatuoti. Krovininis transportas turėtų būti perkeltas iš kelių į 
geležinkelius. Elektromobilumo, ypač elektrinių dviračių, skatinimas. Kai miestuose ir 
kaimo vietovėse yra dviračių takų, gerinamas ir skatinamas dalijimasis dviračiais ir 
alternatyvos automobiliams. Dviračių naudojimas turi būti skatinamas visais 
lygmenimis. Visuomenė turi suprasti, kad važiavimo laikas gali būti ilgesnis 
(4 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- ilgalaikiai sprendimai, sudarantys sąlygas darniam judumui ir transportui visuose 
regionuose (1 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- ekologiško transporto infrastruktūra (pvz., dviračiai ar net ėjimas pėsčiomis) 
(15 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- judumas: inovacijos, technologiniai tyrimai ir plėtra transporto sektoriuje 
(automobiliai, laivai, lėktuvai ir t. t.) + infrastruktūros plėtojimas, kad būtų galima 
daugiau naudoti dviračius (siekiant įgyvendinti išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus 
ir gerinti sveikatą) (5 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- švaresnis ir labiau aplinką tausojantis transportas, kuris nekenktų gamtai (elektriniai 
dviračiai ir kt). Atlyginti naudotojams, kurie naudojasi šių alternatyvių rūšių 
transportu. ES užduotis – sudaryti palankesnes sąlygas alternatyvaus transporto 
infrastruktūrai. Mums taip pat reikalingas nemokamas viešasis transportas vietos 
lygmeniu (7 pogrupis, 4 reitingo vieta). 
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5 kryptis. Rūpinimasis visais 

Sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas 

- Stabilesnė sveikatos priežiūros sistema, kad darbas sveikatos sektoriuje būtų 
patrauklus. Geresnis darbo užmokestis bei darbo sąlygos sveikatos priežiūros 
specialistams ir tolesnė pacientų savikontrolės ir savarankiško gydymosi raida 
(9 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- Sąjunga turėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus sveikatos srityje (12 pogrupis, 
5 reitingo vieta); 

- medicinos darbuotojų statusas ir sveikatos priežiūra. Medicinos darbuotojai varžomi, 
nes visos procedūros tampa vis griežtesnės. Gydytojai virsta robotais ir dažnai 
praranda žmogiškąjį ryšį su pacientais. Medicinos darbuotojų trūksta. Daugelis jų buvo 
atleisti, nes nesiskiepijo. Tai tiek pačių medicinos darbuotojų, tiek (tam tikru mastu) 
pacientų žmogaus teisių pažeidimas. Daugelyje ES šalių medicinos darbuotojų darbo 
sąlygos yra prastos – tai tapo akivaizdu COVID-19 pandemijos metu. Lėšos 
valstybinėms ir nevalstybinėms ligoninėms neturėtų būti mažinamos (8 pogrupis, 
4 reitingo vieta); 

- vienoda sistema visoje ES, apimanti veiksmus visose šalyse (9 pogrupis, 5 reitingo 
vieta); 

- stiprinti ES šalių bendradarbiavimą sveikatos srityje (pavyzdžiui, Europos lygmeniu 
sukurti sveikatos centrą, kad jis spręstų tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, retųjų ligų, 
skaitmeninimo klausimus) (10 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- sveikatos draudimas yra kelių etapų procesas: pradedant prevencija ir baigiant 
skubiosios medicinos pagalbos sistemos sukūrimu. Kiekvienas etapas yra svarbus ir 
būtina remti jų plėtojimą bei įgyvendinimą (14 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- ES sveikatos priežiūros sistema (standartai, vienoda medicininės priežiūros kokybė; 
pavyzdžiui, kai kuriose šalyse nėra užtikrinama tinkama priežiūra, ligoninės yra labiau 
suinteresuotos ekonominiais aspektais, iš tiesų ligoninės registruojamos kaip 
komerciniai subjektai) (11 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Platesnis sveikatos supratimas 

- Psichikos sveikatos pablogėjimą sukelia ir fizinės sveikatos pablogėjimas (14 pogrupis, 
5 reitingo vieta); 

- reikia didinti psichikos sveikatai skirtas išlaidas ir skirti jai daugiau dėmesio 
(12 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- psichikos sveikata (tabu laužymas, psichikos ligų normalizavimas, gydymo būdai, 
taršos poveikis psichikos sveikatai, nepakankama parama psichikos ligų gydymui ir kt.) 
(11 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- lytinė ir reprodukcinė sveikata užtikrinant vienodas ir sąžiningas galimybes naudotis 
gydymo paslaugomis. Svarbu, kad į moterų reprodukcinės sistemos ligas būtų žiūrima 
kaip į tikrus medicinos iššūkius. Moterims skirti higienos reikmenys yra biologiškai 
būtini, tai nėra prabangos prekės. Geresnis informavimas apie kontracepcijos poveikį 
ir šalutinį poveikį. Geresnis vaikų ir jaunimo lytinis švietimas biologinės ir psichinės 
lytinės sveikatos klausimais (9 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- turime užtikrinti, kad žmonės gyventų pakankamai sveikai, taigi, kad sveikatos 
priežiūros paslaugomis būtų naudojamasi kuo rečiau ir jos kainuotų kuo mažiau. Į 
psichikos sveikatą orientuotos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti vienos iš 
geriausių. Turime pašalinti kliūtis, susijusias su psichikos sveikata, ypač su galimybe 
naudotis specializuotomis paslaugomis (14 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- psichikos sveikatos sistemos tobulinimas (ji turi būti prieinama visiems, į ją turi būti 
įtrauktas emocinis ugdymas ir kt.) (10 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
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- ypač daug dėmesio reikia skirti žmonių socialinei ir psichologinei aplinkai (ne tik fizinei 
būklei) (11 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Vienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis visiems 

- Vienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros ir odontologijos paslaugomis – visų 

ES piliečių (tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse) teisė (9 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- geresnis vaikų ir jaunimo mokymas mokyklose apie psichikos ir fizinę sveikatą, lytinę 

sveikatą, mitybą, rūkymo žalą, taip pat mokymas suteikti pirmąją pagalbą (ir pirmąją 

psichinę pagalbą) (9 pogrupis, 2 reitingo vieta); 

- atsižvelgti į vienodas galimybes naudotis medicinos paslaugomis visiems žmonėms, 

neatsižvelgiant į jų lytį. Atsižvelgti į biologinius skirtumus ir nesutelkti viso dėmesio į 

vyrus (13 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- skirti finansinius išteklius gydymui ir galimybei naudotis medicininės priežiūros 

paslaugomis visiems (13 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas (įvairiose vietose jis yra nevienodas, pvz., 

kai kuriose šalyse yra nedidelių kaimo gyvenviečių toli nuo sveikatos centrų; 

nevienodos galimybės naudotis paslaugomis atsižvelgiant į turimus išteklius; turimų 

išteklių santykis su gyvenimo ir sveikatos įpročiais (11 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- visuotinė galimybė naudotis sanitarijos paslaugomis (10 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- valstybės administruojamos pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti 

patobulintos ir vienodos visiems (12 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- Europos Sąjunga turėtų apsvarstyti galimybę privatizuoti sveikatos priežiūros 

paslaugas tiems, kurie yra pasirengę mokėti brangiau (12 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- pacientų priežiūros gerinimas, neatsižvelgiant į pacientų socialinę ir ekonominę padėtį 

(8 pogrupis, 5 reitingo vieta). 



 

3-iojo forumo 1-oji sesija - 1 

3-iasis ES piliečių forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“ 

IV priedas 

Išsamus pogrupiuose pateiktų teikinių sąrašas originalo kalba 

NB. Moderatorių užrašai apie temas. Kiekvienas moderatorius rašė savo kalba. 

I teminis blokas „Klimato kaita ir aplinka“ 

Originalo kalba 

1 grupė 
(vokiečių k.) 

1. Nachhaltige Mobilität und Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen Lösungen ermöglichen. 
2. Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohleausstieg und Atomkraft). 
3. Tierhaltung und daraus hergestellten Lebensmitteln muss nachhaltiger sein (zum Beispiel weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhalten 

suchen. 
4. Wasserverbrauch, Wassermanagement und Trinkwasser 
5. Verbraucherschutz und Aufklärung fördern über nachhaltigen Konsum und gefährliche Stoffe 
6. Positive Entwicklung in ländlichen Regionen fördern durch zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Schulen 
7. Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, in der Modebranche. Weniger Verbrauch und 

weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige Herstellung und Verbrauch, Förderung von der Möglichkeit zu Reparaturen von Gebrauchsgegenständen 
und Recycling. 

8. Tabakkonsum langfristig auf Null zu reduzieren. Schnupftabak als Alternativ?? 
9. Trinkwasser (in hoher Qualität und ohne Nitrat) als Menschenrecht 
10. Nitratverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren. Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement, besonders für kleinere ländliche Betriebe fördern. 
11. Verbraucherinformation: eine Ampel für die Kritierien Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Standards und Höhe an Emission für Produkte 

entwickeln (Lieferkettengesetz) 
12. Assistenzsysteme für LKW zur Erhöhung von Sicherheit sollen verpflichtend genutzt werden und dürfen nicht manipuliert werden. 

2 grupė 
(vokiečių k.) 

1. Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große Wirtschaftsakteure) 
2. Investition in Bildung und Maßnahmen.lle mehr in die Pflicht nehmen. 
3. Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die übertriebenen Konsum ermutigen.Allgemeine 

Änderungen des Lebensstils. 
4. Infrastruktur & Verkehr 
5. Emission von CO2 reduzieren 
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6. Migration 
7. Umweltkatastrophen (Waldbrände, Überflutungen, etc.) 
8. ökologische Bauindustrie 
9. Resilienz 
10. Konsumproblem (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer, etc.) 
11. Veränderungen der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzverluste und Armut vorbeugen) 

3 grupė 
(ispanų k.) 

1. Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con 
la Naturaleza. 

2. Crear puentes entre el medio ambiente y la salud para promover la eliminación de aditivos nocivos y los OGM. 
3. Promover el cultivo sostenible y el consumo local. 
4. Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección de la capa freática. 
5. Cómo regular la sobreproducción de las empresas. 
6. Incrementar la transparencia y la honestidad al informar sobre los costes de las medidas contra el cambio climático. 
7. Cambiar las prácticas publicitarias con el fin de cambiar el modo de consumo. 
8. Añadir valor a los productos y fomentar la reutilización de éstos. 
9. Crear impuestos europeos destinados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático. 
10. Promover una vida más vegetariana para reducir la emisión del metano, tomar conciencia del consumo animal y aumentar el consumo de proteínas 

vegetales. 
11. Cambiar la longevidad, la durabilidad y la reutilización de las baterías. 
12. Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. 
13. Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de incentivos. 
14. Aumentar y consolidar la red de ferrocarriles en Europa 
15. Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. 

4 grupė 
(vokiečių k.) 

1. Umsetzung von EU-Maßnahmen: Vollständige Umsetzung durch Staaten von bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz. 
Frage: Wie können wir die Staaten davon überzeugen? Lösungsvorschlag: EU-Subventionen sollten an die Umsetzung von EU-
Umweltschutzgesetzen gebunden werden. Die Richtlinien sollten vor dem Europäischen Gerichtshof rechtlich bindend sein. 

2. nachhaltige Marktwirschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirschaft, das heißt einen nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die 
Wirtschaft, ähnlich wie der soziale Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2 Steuer und Zölle auf CO2 intensive Waren aus 
dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere 
Maßnahmen wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten aufklären und Informationen darüber 
müssen bereit gestellt werden. Idee: CO2- Score ähnlich wie Nutri-Score für Waren einführen. 

3. Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist 
wichtig: Europa muss mit China und den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut aber nicht 
genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und China sein, deswegen sollte man die Vorteile und Gewinn durch 
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den Klimaschutz hervorheben. 
4. Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, 

Stromtrassen und Erdkabel. Wir müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu ersetzen. Nicht alle 
Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus Umweltschutzgründen (z.B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. 

5. Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. 
stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Förderung von Elektromobilität, besonders Elektroräder. In Städten und auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert werden und 
Bike-Sharing und wir müssen Alternativen zu Autos fördern. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert werden. Dazu gehört auch ein 
Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 

6. Eine nachhaltige Landwirtschaft: Pestizide (unter anderem Glyphosat) verbieten und eine bessere Kontrolle der Güllemengen. Wir brauchen eine 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstatt nur auf Gewinn. Die Eu sollte die Nutzung von Gentechnik verbieten. EU sollte gesundheitsschädliche 
Produkte besser überprüfen und begrenzen. Frage: Wie können wir Landwirte von den Maßnahmen überzeugen, damit sie sie umsetzen? Lösung: 
faire Preise und garantiertes Einkommen. Ausbildung der Landwirte zur nachhaltigen Landwirtschaft. Nutzung von bereits vorhandenen 
produzierten Ressourcen. Gesetze gegen die Nutzung von krummen Gemüse abschaffen. Verbot der Massentierhaltung, um die Methan 
Emissionen zu verringern. 

7. Recycling und Mülltrennung besser ausbauen. Finanzielle Förderung durch die EU von innovativen Ideen, wie zum Beispiel den Prozess aus 
Kleidung Kunstoff zu erzeugen. Geordnete Müllentsorgung in der gesamten EU einführen für alles von Hausmüll bis zu Elektromüll. 

8. Akzeptanz des Klimaschutzes in der Gesellschaft: Wie können wir die Bürger von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugen? Wie können 
wir sicherstellen, dass Bürger die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren? Lösung: mehr Transparenz über Entscheidungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen. Positives Marketing von nachhaltigen Maßnahmen. Mehr Bildung über die Schäden von CO2 und darüber, wie viel CO2 
die Herstellung von Produkten auslöst. 

9. Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Das erfordert 
auch ein Umdenken in der Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des Konsums. Das betrifft auch den Kauf 
von Lebensmitteln, denn wir müssen Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte Nur Werbung für Produkte, die nicht der Umwelt schaden, 
geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten werden. Fleischkonsum und Milchkonsum müssen verringert werden, um CO2 
und Methan Emissionen zu verringern. 

5 grupė 
(prancūzų k.) 

1. Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des ressources. Envisager les innovations technologiques possibles 
sur les emballages. 

2. La surconsommation de produits par les citoyens européens. 
3. Sensibiliser les enfants et les adultes à leurs impacts environnementaux et aux rôles qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. 
4. La mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE à l'échelle locale (régions, villes,...) 
5. Les impacts de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature (biodiversité, qualité des sols, air, eau...) 
6. L'économie circulaire : réparer les produits (et ne pas seulement les recycler) 
7. Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de l'environnement et des conditions sociales dans les échanges 
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internationaux (à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) 
8. La mobilité : Innovation, recherche technologique et développement dans le domaine des transports (automobile, bateau, avion...) + Développer 

les infrastructures permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de santé) 
9. Consommation de viande et bien-être animal 

6 grupė 
(portugalų 

k.) 

1. Quais são os impactes futuros em termos ambientais das soluções de hoje 
2. Discutir a Fusão nuclear como alternativa às energias renováveis e de combustíveis fósseis 
3. Discutir as diversas soluções energéticas e não apenas uma única solução 
4. Como podemos investir na resiliencia. Em menos consumo energéticos 
5. Mobilidade urbana e planeamento territorial 
6. Reduzir as desigualdade de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, mobilidade, energia) 
7. Quais ou quem são os obstáculos à implementação de soluções que parece que já se sabem 
8. A importância da mitigação versus adaptação 
9. A necessidade de criar um organismo da União Europeia que financie produtos inovadores e sustentáveis já desenvolvidos. Estes produtos podem 

não ser economicamente viáveis numa primeira fase e devem ser financiados. 
10. A comunicação e disseminação são fundamentais, mas não chega a todos 
11. Como desenvolver a educação ambiental como um valor fundamental da União Europeia? 
12. Pensar num sistema económico que seja compatível com a sustentabilidade 

7 grupė 
(prancūzų k.) 

1. Le changement de mode de consommation. Sommes-nous prêt à changer notre mode de consommation et à ralentir la surconsommation ? Il y a 
un réel enjeu de sensibilisation pour expliquer et éduquer les populations sur tous les modes de consommation ( dans ce qu'on mange, dans notre 
manière de se déplacer, dans notre culture agricole). L’enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation ! 

2. Le changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis à vis de l'environnement. Il faut un changement d'approche à 
l'égard de la nature. Exemple : sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut responsabiliser le 
comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut d'encourager les changement de consommation polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais 
aussi les entreprises) 

3. Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur la nature (vélos électriques etc.). Il faut pouvoir 
récompenser les usagers qui utilisent ces transports alternatifs. C'est justement le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour les 
transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau local 

4. Éviter la pollution (transports / entreprises). Les entreprises polluent beaucoup, il faut donc les réguler. 
5. Une Énergie plus propre.Utiliser davantage des substances naturelles pour faire fonctionner la technologie. Il faut développer les sources 

d'énergie d'avenir en payant des chercheurs pour qu'il trouvent des alternatives d'énergie propre (eau, vent). Il faut que l’Europe élabore un 
cahier des charges plus abouti pour permettre une Europe plus verte. 

6. La mise en place d’une sécurité sociale au niveau européen. Les protections sociales devraient être les mêmes dans tous les pays européens 
7. Vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Commentaires : il faut prendre conscience de la complexité de la nouvelle agriculture. 
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Il n' y a pas assez de terrains exploitables, il faut donc développer les zones selon leur spécificités (zones chaudes /zones humides). Il faut un 
contrôle de l'élevage intensif (Une meilleure régulation des produits chimiques utilisés par les agricultures dans leur production agricoles 
(pesticides)) 

8. Interroger et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre 
les citoyens et les décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal ! 

9. Amener une vigilance citoyenne (pour plus de transparence) commentaire : C'est lié avec la question de la gouvernance mais ce n'est pas le même 
thème) : il faut inventer un système pour mettre en place des système de vérification et de contrôle des élus dans leur prise de décision 

10. Les répercussions du changement climatique sur la santé. Les répercussions sur l’environnement de ce qu'on mange. Idée de proposition : taxer 
les produits qui ne respecte pas cet engagement) 

11. Donner des aides aux citoyens pour une meilleur transition (aider et encourager fortement la transition) 
12. Le droit à la réparation des technologies ( au niveau local pouvoir réparer soi même pour éviter le gaspillage / Il existe plein de choses de 

réparable ) Commentaire : L'europe doit imposer aux grands groupes de faciliter le droit à la réparation 
13. Rendre possible le télétravail. L'UE doit encourager le développement du télétravail) 
14. Un logement plus vert : isolations plus modernisés 
15. Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le public auquel l'Europe s'adresse ! (de la part de l'UE mais la 

désinformation est accentué par les médias) 
16. Une protection de la biodiversité (des animaux en voie de disparition ou affecté par les pesticides 

15 grupė 
(rumunų k.) 

1. Infrastructura verde pentru transport (precum biciclete sau chiar mersul pe jos) 
2. Legislatia privind poluarea (exemplu - vehicole cu diesel) 
3. Sustinerea productiei locale si a intreprinderilor mici 
4. Suprapopularea planetei 
5. Reducerea deseurilor (industriale, alimentare si bunuri de consum) 
6. Invatarea direct in natura (ceea ce ar duce intelegerea valorii naturii) 
7. Transparenta nivelului de poluare in produse (amprenta poluarii); Preturile produselor ar trebui sa reflecte gradul de poluare si resursele 

consumate, inclusiv la produsele de import 
8. Educatie pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor (dincolo de simpla informare) 
9. Responsabilitatea magazinelor si distribuitorilor in promovarea produselor 
10. Utilizarea eficienta a excesului temporar de energie din resurse regenerabile (de exemplu pentru producerea hidrogenului) 
11. Adaptarea oamenilor si oraselor la schimbarile climatice 
12. Utilizarea hidrogenului in mobilitate 
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II teminis blokas „Sveikata“ 

Originalo kalba 

8 grupė 
(bulgarų k.) 

1. Въз основа на Нюрнбергския договор и имайки предвид съответните права на консенсус как да защитим тези права, имайки предвид, че 
има тотален контрол над здравеопазването на всеки гражданин. 

2. Да поставим акцента върху храненето, да се сложи край на добавките. Да има възстановяване на медицинските грижи при контрацепция 
при жените и мъжете. Всички данни, свързани с ваксините, трябва да са публични и прозрачни, за да се избегнат анти-вакс движения. 

3. Подобряване на грижите за пациентите независимо от социално-икономическия статус на пациента. 
4. Създаване на Институт за фундаментални научни изследвания, свързани с клинични изследвания. Да се централизират всички резултати 

от тези изследвания, които могат да се ползват от всички държави членки. Прозрачност на научните изследвания, свързани с 
разработването на нови ваксини. Например в момента няма достатъчно информация, конкретно свързана с КОВИД-19 ваксините. 

5. В пиковите периоди на КОВИД-19 много държави страдаха от недостиг на маски и на медицински персонал. Зависими сме от китайско и 
американско производство. Необходимо е създаването на Европейски кризисен щаб, който да се занимава с управлението на 
пандемията. 

6. Медицинските професии - възможно ли е да има управление на медицинския персонал на равнище ЕС, за да търсим специалисти в 
рамките на ЕС и да изпращаме специалисти към страни, които са най-много засегнати в периоди на пандемична криза. Условията на труд 
на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства 
за държавни болници и болнични заведения. 

7. Фокус върху превенция и предоставяне на достатъчно информация и яснота. Да се фокусираме върху качеството на предоставените 
услуги, да смекчим разликите в нивото на качеството. Проследяване на нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните 
продукти. Пластмасовите изделия, които замърсяват природата, навлизат и в хранителната верига. Определено трябва да обърнем 
внимание на качеството на храните и хранителните продукти. 

8. Превенция и ранна диагностика на заболяванията позволяват по-добро лечение. На гражданите трябва да бъде предоставяна качествена 
информация, за да правят редовно профилактични прегледи и здравното осигуряване трябва да покрива голяма част от разходите за тези 
прегледи. 

9. Здравните старт-ъп компании - как да им помогнем, за да продължат развитието си? 
10. Изследвания в областта на здравеопазването и фармацията, свързани не само с пандемията, а на една по-широка основа. Например 

доброто здраве в една по-напреднала възраст също е свързано с научни изследвания. 
11. Храненето - да се храним здравословно, да търсим причините в корените на проблемите. Да решим този проблем от ранна детска 

възраст, да се въведат обучителни програми, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. Трябва да развием образованието, свързано 
със здравословния начин на живот. Това образование трябва да започне от най-ранна детска възраст, но трябва да обхване и по-големите 
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възрастови групи. Подобряване на образованието относно климатичните промени и пагубното влияние върху обществената среда и 
природа. По отношение на човешкото здраве, образованието също е важно. Да се знае повече за превенцията - какво се прави в 
училищната система, да има часове за здравословно хранене, така че да има познания в това отношение. 

12. Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал се затруднява, защото всички процедури стават все по-
строги. Медиците се превръщат в роботи, и често пъти губят човешката връзка с пациентите. Има недостиг на медицински персонал. 
Много медици бяха уволнени заради това, че не са се ваксинирали. Това е нарушение на човешките права както на самите медици, така и 
в известна степен и на пациентите. Условията на труд на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на 
КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства за държавни болници и болнични заведения. 

13. Ние имаме стресови фактори, които имат негативно влияние върху нашето здраве - справянето със стреса е тема, която заслужава 
внимание. 

9 grupė 
(danų k.) 

1. Mere støtte til vegetarisk kost (men hvordan løser vi udfordringer hos den eksisterende kødindustri?) 
2. 5. Et ensaratet system i hele EU med drift på tværs af landene. 
3. 1.Lige adgang til sundhedspleje og tandpleje, som en ret til alle EU borgere, både i byer og på landet. 
4. Forebyggelse er fundamentalt for sundheden. 
5. 3. Seksuel og reproduktiv sundhed med lige og fair adgang. Det er vigtigt at sygdomme i det kvindelige reproduktive system er håndteret som 

reelle medicinske udfordringer. Hygiejneprodukter til kvinder er biologisk nødvendige og ikke luksusprodukter. Bedre information omkring 
virkninger og bivirkninger af prævention. Mere seksual undervisning til børn og unge, om både biologisk og mental seksuel sundhed. 

6. 4. En stabil sundhedspleje, hvor det er mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren. Bedre løn og arbejdsforhold for sundhedsprofessionelle og 
mere udvikling af selvtest og selvbehandling hos patienter. 

7. 2. Bedre uddannelse af børn og unge i skolerne omkring: mental og fysisk sundhed, seksuel sundhed, ernæring, tobak samt førstehjælp (også 
mental førstehjælp). 

8. Digital afhængighed og afhængighed af teknologi. Især hos unge. 
9. CBD (fra cannabis) skal promoveres mere som medicinsk hjælpemiddel. 
10. Mere støtte til sund mad og muligheder for træning. Og mere skat på usund mad og junk food. 

10 grupė 
(ispanų k.) 

1. Acceso a servicios sanitarios de forma universal 
2. Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación emocional, etc...) 
3. Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, disminución de combustibles fósiles, uso de energías 

limpias, etc.) 
4. Reducción de la obesidad y los problemas relacionados 
5. Reforzar la cooperación de los países Europeos en la salud (por ejemplo con la creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas 

cuestiones como enfermedades raras, digitalización) 
6. Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad (promover la actividad física, etc.) 
7. Promover la lucha contra las fake news y asegurar la veracidad de la información relacionada con la salud 
8. Digitalización e integración de los servicios sanitarios (para la mejora de la recogida de información y para su uso en cuestiones de salud) 
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9. Fomento de la Educación Sanitaria en torno a diversos temas: educación sexual, alimentación saludable, etc 
10. Promoción del envejecimiento saludable 
11. Reducción de la burocracia relacionada con el sistema sanitario 
12. Educación digital (y legislación) en relación con el bienestar mental y emocional 
13. Aumento del personal sanitario (hay escasez de profesionales de la salud en la actualidad) 

11 grupė 
(ispanų k.) 

1. Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la 
salud mental, mejorar el apoyo a las enfermedades mentales..., ) 

2. Disponibilidad de medicinas (la disponibilidad de medicinas no es igual en todos los países y regiones de Europa; es necesario un sistema universal 
de provisión de medicamentos -por ejemplo. en Croacia las medicinas son muy caras en relación a los ingresos- ; es necesario garantizar la 
seguridad de las medicinas) 

3. Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros 
sanitarios; desigualdad de acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos disponibles con los hábitos de vida 
y la salud...) 

4. Actividad física como forma de salud 
5. Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico) 
6. Productos de higiene femenina (revisar precios -son muy caros-, investigación) 
7. Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el 

cuidado correcto, los hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho los hospitales se registran como entidades comerciales-) 
8. Atención a la gente mayor (especialmente en ámbito rural) 
9. Corrupción en el sistema sanitario (p.ej. médicos del sistema público que derivan al privado) 
10. Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos 

especialmente público infantil,...formar a la población en primeros auxilios) 
11. Preparación para afrontar enfermedades graves (preparación de los sistemas sanitarios, preparación de la persona que sufre la enfermedad y 

preparación del entorno cercano) 

12 grupė 
(lenkų k.) 

1. Unia powinna więcej inwestować w badania dotyczący zdrowia 
2. Współpraca krajów członkowskich – zwłaszcza w zakresie pandemii 
3. Unia Europejska powinna ujednolicić opiekę zdrowotną i włączyć się w jej finansowanie 
4. Zwiększenie nakładów na działania prewencyjne 
5. Unia Europejska powinna skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy 
6. Unia Europejska powinna skupić się na bezpieczeństwie żywnościowym 
7. UE powinna zadbać o organizację badań przesiewowych we wszystkich krajach członkowskich 
8. Europejska legislacja dotycząca zdrowia powinna być nadrzędna nad legislacją krajową 
9. Unia Europejska powinna zastanowić się nad prywatyzacją ochrony zdrowia dla chętnych 
10. Państwa członkowskie powinny skupić się na właściwej edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia 
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11. Podstawowa opieka zdrowotna zarządzana przez państwo powinna być ulepszona i taka sama dla wszystkich 
12. Istnieje potrzeba zwiększenia zarówno nakładów, jak i uwagi na zdrowie psychiczne 

13 grupė 
(lenkų k.) 

1. Zdrowe środowisko naturalne jako kluczowa kwestia dla zdrowia człowieka. "Nasza przyroda to nasza odporność". Strategie urbanistyczne. 
Transformacja obszarów zurbanizowanych (istniejących) jako miejsca dobre do życia. Mądre budowanie nowych miejsc do życia. Zlikwidowanie 
zanieczyszczenia światłem, emisją gazów, hałasem, 

2. Opieka medyczna dla osób starszych. Opieka w przypadku chorób demencyjnych. 
3. Uwzględnienie równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich osób bez względu na płeć. Uwzględnienie odmienności biologicznej i nie 

koncentrowanie się na mężczyznach. 
4. Uwzględnienie znaczenia sportu dla zdrowia. Uwzględnienie zdrowej przestrzeni do uprawiania sportu w naturze. 
5. Uregulowanie kwestii związanych z medyczną marihuaną. 
6. Jakość produkowanego jedzenia. Regulacje w zakresie jego modyfikacji. 
7. Skupienie uwagi na leczeniu uzależnień, a nie kryminalizacji stosowania substancji psychoaktywnych. 
8. Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat. 
9. Zrezygnowanie z wojny z narkotykami (twardymi) i przeniesienie środków finansowych na opiekę nad zdrowiem psychicznym. 
10. Więcej uwagi dla zdrowia psychicznego obywateli. 
11. Zapewnienie zasobów finansowych na leczenie i dostępu do opieki medycznej dla wszystkich. 
12. Większa uwaga dla osób chorych paliatywnie. Większe wsparcie dla osób opiekujących się osobami chorymi. 
13. Regulacje w zakresie modyfikowania genomu ludzkiego. 

14 grupė 
(rumunų k.) 

1. Aer, apa, alimentatie - toate aceste trei elemente ne afecteaza sanatatea. De asemenea, atentie trebuie acordata aditivilor alimentari care pot 
avea efecte nocive asupra starii de sanatate. Este necesara o informare completa, corecta si bazata pe dovezi stiintifice care sa sustina deciziile 
factorilor de raspundere din domeniul sanatatii. Trebuie implementate programe educationale legate de legatura dintre alimentatie si sanatate, 
un factor important in sanatatea copiilor in mod special. Educatie legata de optiunile alimentare - santatea alimentara a copiilor..Alimentatia 
sanatoasa - sa fie perceputa ca o investitie pentru viitor. 

2. Sanatatea sexuala si importanta protejarii familei. Educatia sexuala - o necesitate pentru o viata sanatoasa si echilibrata. 
3. Trebuie sa ne asigurăm ca oamenii duc o viata suficient de buna sanatoasa, astfel incat sa accesul la sistemul de sanatate sa fie cat mai rar, iar 

rezulte in cheltuielile aferente cat mai mici. Serviciile medical focalizate pe Sanatatea mentala trebuie sa fie una unele cat mai buna. Trebuie sa 
eliminam o serie de obstacole legate de santatea mentala, in special legate de accesul la servicii specializate. 

4. Sanatatea celor in varsta este neglijata de catre sistem. 
5. Prea putine cunostinte referitoare la antibiotice si utilizarea lor rationala; este nevoie de o educatie continua, inclusiv pentru antibioticele noi 

aparute. Politica ne-uniforma referitoare la prescrierea antibioticelor. Utilizarea in exces a antibioticelor pentru animale, cu impact asupra 
alimentelor procesate de catre oameni. Ferme ecologice, in care sa fie utilizate cat mai putine antibiotice 

6. Accesul la sistemul de sanatate sa fie mult mai bine reglementat, la nivelul practic si nu doar principial. Problemele trebuie discutate si rezolvate 
printr-o actiune comuna si nu separat. Cuvantul cheie este "NOI" 

7. Accesul la serviciile de sanatate mentala 
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8. Asigurarea sanatatii este un proces cu etape multiple; de la preventie la asigurarea unui sistem de medicina de urgenta. Fiecare dintre etape este 
importanta si necesita sprijin pentru dezvoltare si implementare 

9. Degradarea sanatatii mentale este generata si de degradarea sanatatii fizice, 

 

 


