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Conferentie over de toekomst van Europa 

Verslag Panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid, sessie 1 

Europees burgerpanel 3:Klimaatverandering, milieu/gezondheid 

 

Sessie 1: van 1 tot en met 3 oktober 2021 in Straatsburg 

In het kader van de conferentie over de toekomst van Europa organiseren het Europees 

Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de Europese burgerpanels. 

Dit document1 is opgesteld door de adviesgroep, die bestaat uit Missions Publiques, Danish 

Board of Technology, Deliberativa, ifok en Kantar, en verantwoordelijk is voor de methode en 

de uitrol van de panels. Sessie 1 van panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid, werd 

geleid door Missions Publiques samen met de Danish Board of Technology. 

 

Inhoud 
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2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

3. Panel 3, sessie 1: Klimaatverandering, milieu/gezondheid: bijdrage van deskundigen 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

 

De eerste sessie van Europees burgerpanel 3 van de Conferentie over de toekomst van Europa 

vond plaats van 1 tot en met 3 oktober 2021 in het Europees Parlement in Straatsburg. Het 

panel boog zich over het overkoepelend thema "klimaatverandering, milieu/gezondheid". Het 

panel bespreekt de gevolgen van klimaatverandering, milieukwesties en nieuwe gezondheids-

uitdagingen voor de Europese Unie. Deze thema's hangen ook nauw samen met de doel-

stellingen en strategieën van de EU zoals landbouw, vervoer en mobiliteit, energie en de 

overgang naar koolstofarme samenlevingen, onderzoek, zorgstelsels, reacties op 

gezondheidscrises, preventie en een gezonde levensstijlen. 

 

 
1 Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de 

standpunten van de instellingen van de Unie. 

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

Tijdens sessie 1 is gesproken en samengewerkt in twee formats: 

● in subgroepen van twaalf tot veertien burgers. In elke subgroep werden vier tot vijf 

talen gesproken en kon elke burger zich in de eigen taal uitdrukken. De werkzaam-

heden van de subgroep werden geleid door professionele gespreksleiders die werden 

geselecteerd door het consortium van externe dienstverleners. 

● in plenaire vergadering, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen werden 

geleid door twee hoofdgespreksleiders. 

In bijlage I bij dit document staat een volledig overzicht van alle stadia en belangrijke 

momenten van sessie 1. 

 

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie over de 

toekomst van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans om samen na te 

denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 

27 lidstaten. 

● De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft geografische 

herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische 

achtergrond en opleidingsniveau. 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke 

lidstaat. 

● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd 

tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, 

cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie 

Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid 

Panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid 

Panel 4: EU in de wereld/migratie 
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Van elk Europees burgerpanel nemen 20 vertegenwoordigers deel aan de plenaire 

vergadering van de conferentie, waar zij het resultaat van hun besprekingen presenteren en 

over hun aanbevelingen debatteren met andere deelnemers. Ten minste een derde van deze 

vertegenwoordigers is jonger dan 25 jaar. De panels houden rekening met de bijdragen die in 

het kader van de conferentie via het meertalige digitale platform zijn verzameld. Als inbreng 

voor de plenaire vergadering van de conferentie stellen zij een reeks aanbevelingen aan de 

Unie op, die follow-upacties vereisen. 

 

3. Panel 3, sessie 1: Klimaatverandering, milieu/gezondheid: bijdrage van deskundigen 

Ter ondersteuning van de besprekingen en de samenwerking heeft het gemeenschappelijk 

secretariaat van de conferentie namens de covoorzitters van de raad van bestuur van de 

conferentie voor de eerste sessie van dit panel zeven erkende deskundigen uitgenodigd. De 

deskundigen gaven een overzicht van de meest relevante aspecten van het overkoepelend 

thema, alsook van de belangrijkste huidige en toekomstige uitdagingen voor de EU met 

betrekking tot de twee themablokken van het panel: klimaatverandering, milieu/gezondheid. 

De panelleden ontvingen ook de relevante informatie en de mindmaps uit het eerste 

tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform. 

 

Deskundigen voor themablok 1: klimaatverandering, milieu 

• Jaroslaw Pietras, gasthoogleraar aan het Europacollege 

• Céline Charveriat, uitvoerend directeur van het Instituut voor Europees Milieubeleid 

• Jean-Pascal Van Ypersele, professor klimatologie aan de UCL (Louvain-la-Neuve, 

België) en voormalig vicevoorzitter van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) 

• Valérie Masson-Delmotte, covoorzitter, Werkgroep I van de IPCC 

 

Deskundigen voor themablok 2: gezondheid 

• Xose M. Fernandez, computationeel bioloog, Curie-instituut 

• Walter Ricciardi, hoogleraar, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome 

• Elizabeth Adams, voorzitter, European Federation of Nurses Associations 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.nl(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.nl(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
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De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn te vinden op: 

• Plenaire vergadering van 1 oktober 2021 

• Plenaire vergadering van 2 oktober 2021 met bijdragen van deskundigen op het 

gebied van klimaatverandering, milieu 

• Plenaire vergadering van 2 oktober 2021 met bijdragen van deskundigen op het 

gebied van gezondheid 

• Plenaire vergadering van 3 oktober 2021 met de eerste bekendmaking van de 

werkgebieden 

• Plenaire vergadering van 3 oktober 2021 met de definitieve goedkeuring van de 

werkgebieden en de loting van de 20 vertegenwoordigers 

 

4. Belangrijkste resultaten van de sessie 

Aan het eind van sessie 1 hebben de burgers van dit panel vijf werkgebieden vastgesteld op 

basis van de thema's die zij met betrekking tot het overkoepelend thema "klimaat-

verandering, milieu/gezondheid" hebben geagendeerd, besproken en geprioriteerd. De vijf 

werkgebieden staan in de tabel hieronder, samen met de respectieve themaclusters. 

 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
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-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
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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Bijlagen 

 

Bijlage I 

Overzicht van sessie 1 

Sessie 1: logische stappen 

Sessie 1 van elk van de vier Europese burgerpanels bestaat uit de volgende fasen: 

· Stap 1: Delen wat de Europese Unie betekent voor burgers, en visies voor de toekomst 

van de EU ontwikkelen 

De burgers hebben de besprekingen aangevat met een discussie over wat op dit moment de 

Europese Unie voor hen betekent in hun dagelijks leven, en over hoe zij tegenover de EU 

staan. Daarna werden persoonlijke visies ontwikkeld over hoe de EU er in 2050 zou moeten 

uitzien. 

· Stap 2: Onderwerpen in verband met het overkoepelende thema van het panel aan de 

orde stellen en prioriteren 

Op basis van hun eigen ervaringen en kennis en de bijdrage van deskundigen hebben burgers 

thema’s in verband met het overkoepelende thema van het panel vastgesteld en 

geprioriteerd. 
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Vrijdag 1/10/2021 

Plenaire vergadering 

Doel: de burgers verwelkomen; uitleggen wat het doel van de conferentie is, en de drie P's 

daarvan toelichten (platform, panel, plenaire); agenda van het weekend presenteren. 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: burgers leren elkaar kennen en vertellen elkaar wat de EU momenteel voor hen 

betekent en hoe zij in hun dagelijks leven tegenover de EU staan. 

 

Zaterdag 2/10/2021 

Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: burgers blikken vooruit en ontwikkelen visies voor de toekomst van de EU. 

Plenaire vergadering 1 

Doel: de deskundigen delen hun mening over themablok 1: klimaatverandering, milieu. De 

belangrijkste bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht en de 

deskundigen leverden commentaar op de relevante mindmaps in het eerste tussentijdse 

verslag van het meertalige digitale platform. 

Plenaire vergadering 2 

Doel: de deskundigen delen hun mening over themablok 2: gezondheid. De belangrijkste 

bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht en de deskundigen 

leverden commentaar op de relevante mindmaps in het eerste tussentijdse verslag van het 

meertalige digitale platform. 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel: burgers stellen thema's aan de orde die bij hen opkomen in verband met het bredere 

themablok dat in hun subgroep wordt behandeld. Elke subgroep heeft vijf thema’s 
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geprioriteerd en de uitdagingen en vragen besproken die uit deze vijf thema's kunnen 

voortvloeien bij de nadere uitwerking ervan tijdens sessie 2. 

 

Zondag 3/10/2021 

Plenaire vergadering 1 

Doel: het team van gespreksleiders licht toe hoe de themaclusters werkgebieden worden, 

en presenteert de vijf voorgestelde werkgebieden. 

Werkzaamheden van de subgroep 

Doel: het team van gespreksleiders verzamelt feedback van burgers over de werkgebieden. 

De burgers nemen de verantwoordelijkheid voor de werkgebieden op zich en formuleren 

wijzigingsvoorstellen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel 1: het team van gespreksleiders deelt de voorstellen tot wijziging van de werk-

gebieden; de burgers keuren de wijzigingen en de vijf werkgebieden collectief goed; het 

team van gespreksleiders licht de volgende stappen toe. 

Doel 2: uit de vrijwilligers die het panel in de plenaire vergadering van de conferentie willen 

vertegenwoordigen, worden vertegenwoordigers geloot. Er waren 90 kandidaten, waaruit 

20 vertegenwoordigers zijn geloot. 
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BIJLAGE II: 

Hoe worden de werkgebieden bepaald? 

Uit de verschillende door de panelleden aan de orde gestelde thema's worden werkgebieden 

gedistilleerd om de werkzaamheden te stroomlijnen en te verdelen over de subgroepen van 

de panels in de panelsessies die daarop volgen. Het proces, dat gaandeweg steeds verder 

werd verfijnd, begon bij het vaststellen van verschillende thema's en eindigde bij de 

goedkeuring van de definitieve werkgebieden. Het werd in zes stappen in goede banen geleid 

door het redactieteam, en de definitieve werkgebieden werden door de burgers 

goedgekeurd. Het redactieteam bestaat uit leden van het consortium van externe 

dienstverleners waarmee de Commissie een overeenkomst heeft gesloten voor de 

organisatie van de panels. Het gemeenschappelijk secretariaat van de conferentie hield 

toezicht op de opzet en de organisatie van het proces. 

 

1. Tijdens de bespreking van thema's in de subgroepen brachten de panelleden thema's 

aan, die door de gespreksleiders werden genoteerd. Elke burger kon voor hem/haar 

belangrijke thema's (binnen het algemene themablok van het panel) aan de orde 

stellen. Alle thema's werden automatisch naar het Engels vertaald en de 

gespreksleiders controleerde of de vertaling recht deed aan de betekenis van het door 

de burger aangekaarte thema. 

2. Na het bundelen van de thema's werden die in de volgende sessies van de subgroep 

geprioriteerd. Elke burger beschikte over maximaal 15 punten die hij naar eigen 

voorkeur kon verdelen. Het voorkeursthema kreeg vijf punten, dat erna vier, 

enzovoort. Hiervoor gebruikten de burgers prioriteitenfiches (als anonieme 

stembiljetten). 

3. De gespreksleider telde de scores van alle thema's samen en rangschikte die samen 

met de burgers. De definitieve rangschikking verscheen op het scherm en werd aan 

het redactieteam gezonden. 
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4. De vijf hoogst gerangschikte thema's per subgroep (of meer in het geval van ex aequo's 

op de vijfde plaats) werden vervolgens gebruikt voor het clusterproces. Over alle 

subgroepen heen bepaalde het redactieteam welke thema's gelijkaardig waren of met 

elkaar verband hielden. Gelijkaardige of verwante thema's kwamen in één cluster 

terecht en kregen een specifieke kleur en/of voorlopige naam. 

5. De volgende stap bestond erin al deze clusters in verschillende maar samenhangende 

(maximaal vijf) werkgebieden onder te brengen. De benaming/titel van elk werk-

gebied werd gebaseerd op die van de belangrijkste clusters en thema's ervan. Doel 

hiervan bestond erin termen te gebruiken die de burgers al naar voren hadden 

gebracht en derhalve titels voor te stellen die voor de panelleden minder technisch 

maar wel zinvoller waren. 

6. Vervolgens werden de werkgebieden als voorstel van het redactieteam aan de 

plenaire vergadering en de subgroepen voorgelegd. De burgers konden nagaan of hun 

in de subgroep behandelde thema’s voldoende in overweging waren genomen en 

konden verzoeken doen tot wijziging van benamingen of clusters, dan wel tot 

mogelijke aanvullingen. Na goedkeuring in de subgroepen werden de wijzigingen in 

de voorgestelde werkgebieden opgenomen. Als laatste stap werd de verdeling over 

de werkgebieden opnieuw aan de plenaire vergadering voorgelegd en bij acclamatie 

goedgekeurd. Tot de definitieve goedkeuring konden burgers in de plenaire 

vergadering nog kleine aanpassingen doorvoeren (die ook in plenaire vergadering 

moesten worden goedgekeurd). 
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BIJLAGE III 

Gedetailleerde lijst van werkgebieden, subthema's en bijdragen, op 

basis van de door de burgers in subgroepen opgestelde 

rangschikking 

Werkgebied 1: Een beter leven 

Gezonde levensstijlen 

- Veranderingen in het dagelijks gedrag van burgers en bedrijven ten aanzien van het 
milieu. De natuur moet anders worden benaderd. Voorbeeld: jongeren bewuster 
maken door bewustmakingsactiviteiten op milieugebied. De burgers meer verant-
woordelijkheidszin bijbrengen door onderwijs. Het van essentieel belang het 
bewustzijn van jongeren te vergroten. Daarnaast moeten ook bedrijven verant-
woording afleggen. We moeten mensen aanzetten tot gedragswijzigingen wat betreft 
consumptie die tot verontreiniging leidt, (burgers, maar ook bedrijven, moeten een 
inspanning doen (groep 7, 1e plaats) 

- Gezonde levensstijlen en ziektepreventie bevorderen (fysieke activiteiten stimuleren, 
enz.) (groep 10, 1e plaats) 

- Voeding. We moeten gezond eten en naar de dieperliggende oorzaken van problemen 
kijken. Dit probleem moet van jongs af aan worden opgelost, en er moeten opleidings-
programma's komen om problemen in een latere fase te voorkomen. We moeten 
onderwijs over gezonde levensstijlen opzetten. Dit soort onderwijs moet al in de prille 
kindertijd beginnen, maar moet ook oudere leeftijdsgroepen bestrijken. Beter 
onderwijs over klimaatverandering en over de schadelijke gevolgen ervan voor de 
samenleving en de natuur. Ook voor de menselijke gezondheid is onderwijs van 
belang. Meer kennis over preventie. Wat wordt in het onderwijsstelsel gedaan rond 
lessen over gezond eten, zodat er op dit gebied kennis wordt opgebouwd? (groep 8, 
1e plaats) 

- Gezonde levensstijl als onderdeel van de opvoeding vanaf het prille begin (groep 13, 
4e plaats) 

- De lidstaten moeten zich op het juiste onderwijs richten en een gezonde levensstijl 
aanmoedigen (groep 12, 2e plaats) 

- Stelsels voor ziektepreventie (bevolking, onderwijs, bv. seksuele gezondheid, 
voedingsmiddelen, goede gewoonten, inspanningen doen, vooral voor kinderen, de 
bevolking eerste hulp en opleiding verstrekken (groep 11, 4e plaats) 

- Laat ons de nadruk op voeding leggen, en stoppen met levensmiddelenadditieven. 
Medische zorg op het gebied van contraceptie voor mannen en vrouwen moet 
terugbetaalbaar worden. Alle informatie over vaccins moet publiek en transparant zijn 
om antivaxbewegingen te vermijden (groep 8, 3e plaats) 

Onderwijs op milieugebied 

- Hoe moeten we het onderwijs op milieugebied ontwikkelen als een fundamentele 
waarde van de Europese Unie (groep 6, 2e plaats) 
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- Vanaf de basisschool milieuprogramma's om duidelijk te maken wat een gezond leven 

betekent, het veranderingsproces te versnellen en kinderen in contact met de natuur 

te laten opgroeien (groep 3, 1e plaats) 

- Kinderen en volwassenen bewuster maken van hun impact op het milieu en van de rol 

die zij kunnen vervullen in milieubehoud (groep 5, 5e plaats) 

- Investeren in onderwijs en maatregelen. Ervoor zorgen dat mensen meer hun 

verantwoordelijkheid nemen (groep 2, 4e plaats) 

- Duidelijker en toegankelijker informatie in alle talen, zodat Europa meer mensen 

bereikt! (mensen in de EU; de media zetten verkeerde informatie extra in de verf) 

(groep 7, plaats 5b) 

 

Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen 

Een gezonde natuurlijke omgeving 

- Meer duurzame energie, met voorrang voor waterbehandeling en het beschermen 

van het grondwaterpeil (groep 3, 2e plaats) 

- Een gezonde natuurlijke omgeving als kernelement van de menselijke gezondheid. 

"Onze natuur vormt ons immuniteitsstelsel". Strategieën voor steden. (Bestaande) 

Verstedelijkte gebieden omvormen tot plekken waar het goed leven is. (Nieuwe) 

intelligente gebouwen als woonplaats. Geen lichtverontreiniging, emissies of 

lawaaihinder meer (groep 13, 2e plaats) 

- Minder luchtverontreiniging en lawaaihinder (mobiliteit voor fietsers verbeteren, 

minder fossiele brandstoffen, gebruik van schone energie, enz.) (groep 10, 2e plaats) 

Onze biodiversiteit beschermen 

- De biodiversiteit beschermen (bedreigde of door pesticiden aangetaste diersoorten) 

(groep 7, 3e plaats) 

Veilig en gezond voedsel 

- De gevolgen van landbouw, visserij en intensieve kweek voor de natuur (biodiversiteit, 

bodemkwaliteit, lucht, water, ...) (groep 5, 3e plaats) 

- Intensieve veehouderij en de producten daarvan moeten verduurzamen (bijvoorbeeld 

minder antibiotica). Alternatieven vinden voor de grootschalige vee-industrie (groep 

1, 3e plaats) 

- Te weinig kennis van antibiotica en het rationele gebruik ervan; permanente opleiding 

hiervoor is noodzakelijk, ook wat pas op de markt gebrachte antibiotica betreft. Het 

voorschrijfbeleid inzake antibiotica is niet homogeen. Overmatig gebruik van 

antibiotica bij dieren, met gevolgen voor door mensen verwerkte voedingsmiddelen. 

Biologische landbouwbedrijven die zo min mogelijk antibiotica gebruiken (groep 14, 

3e plaats) 
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- Lucht, water en voeding. Al deze drie elementen bepalen onze gezondheid. Er moet ook 
worden stilgestaan bij levensmiddelenadditieven die de gezondheid kunnen schaden. Er 
is volledig, accuraat en wetenschappelijk bewijs nodig om gezondheidsrelevante 
beslissingen op te baseren. Er moeten onderwijsprogramma's die gericht zijn op 
voorlichting over voedselgerelateerde kwesties, worden uitgevoerd; die zijn van groot 
belang, met name voor de gezondheid van kinderen. Het verband tussen onderwijs en 
eetgewoonten - gezonde voeding voor kinderen. Gezonde voeding moet worden gezien 
als een investering in de toekomst (groep 14, 1e plaats) 

- Nadruk leggen op preventie en op het verstrekken van voldoende informatie en 
duidelijkheid. Nadruk leggen op de kwaliteit van de dienstverlening, verschillen in 
kwaliteitsniveau wegwerken. Monitoring van het pesticideniveau houdt verband met de 
kwaliteit van voedingsmiddelen. Plastics die de natuur vervuilen, komen in de 
voedselketen terecht. We moeten duidelijk aandacht besteden aan de kwaliteit van 
voeding en voedingsmiddelen (groep 8, 2e plaats) 

- De kwaliteit van de voedselproductie. Het reguleren van de wijzigingen die aan 
voedselproducten worden aangebracht (groep 13, 5e plaats) 

 

Werkgebied 3: Onze economie en consumptie heroriënteren 

Overproductie en overconsumptie reguleren 

- Een consumentenkeur invoeren (bv. in de vorm van verkeerslichten - rood, oranje en 
groen) op basis van de volgende criteria: duurzaamheid, klimaatverandering, sociale 
normen en emissienormen voor consumentengoederen (op basis van de EU-wetgeving 
voor de bevoorradingsketen (groep 1, 4e plaats) 

- Afvalvermindering (vooral plastics) en verspilling van hulpbronnen bestrijden. Mogelijke 
technologische vernieuwingen op verpakkingsgebied overwegen (groep 5, 2e plaats) 

- Europese en overheidsmaatregelen ter beteugeling van het gedrag van bedrijven die 
overmatige consumptie aanmoedigen. Wijzigingen in de levensstijl (groep 2, 5e plaats). 

- Hoe moet de overproductie van bedrijven worden gereguleerd (groep 3, 4e plaats)? 
- Hoe kunnen we met technologie de hoeveelheid verpakking verminderen? (groep 3, 5e 

plaats) 
- Het verontreinigingsniveau van producten transparant maken (verontreinigings-

voetafdruk); in de prijs van een product zou tot uitdrukking moeten komen hoeveel het 
product verontreinigt en hoeveel hulpbronnen het verbruikt, ook voor ingevoerde 
producten (groep 15, 2e plaats). 

Afvalvermindering 

- Problemen inzake verbruik (productverpakkingen, met name plastic) en langere 
levensduur van producten (mobiele telefoons, televisies, computers, enz.) (groep 2, 2e 
plaats) 

- Het gedrag van consumenten veranderen: consumptie vermijden, want alles wat niet 
geconsumeerd wordt, genereert geen afval. Daarom moet ook de reclamesector anders 
gaan denken want reclame bevordert consumptie in plaats van consumptie te 
voorkomen. Dit beïnvloedt ook de aankoop van voedingsmiddelen, en we moeten immers 
voedseloverschotten vermijden. Wettelijk moet het zo worden geregeld dat alleen 
reclame voor milieuvriendelijke producten is toegelaten. Reclame voor producten die 
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schadelijk zijn voor het milieu, zou verboden moeten zijn. Consumptie van vlees en melk 
moeten naar beneden, om de emissies van CO2 en methaan te verminderen (groep 4, 5e 
plaats). 

- Minder afval in de bedrijfssector (groep 15, 4e plaats) 

Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie 

- Duurzame markteconomieën: er is behoefte aan duurzame markteconomieën, met andere 
woorden, een duurzaam rechtskader en economisch kader zoals het sociale kader in de sociale 
markteconomie. We moeten een CO2-heffing invoeren, en accijnzen op CO2 -intensieve 
goederen uit het buitenland. Er moet een duurzaamheidstest komen in het ontwikkelings-
proces van producten. Naast heffingen zijn ook andere maatregelen van belang, zoals 
consumenten voorlichten over de duurzaamheid van producten en hun informatie 
verstrekken. Idee: een CO2-score zoals de Nutri-Score voor goederen (groep 4, 4e plaats) 

- Hulpbronnen meer beschermen, en zorgen voor hulpbronnenefficiëntie, bijvoorbeeld bij de 
productie van voedingsmiddelen en in de modesector. Minder consumeren (goederen voor 
eenmalig gebruik of goederen van lage kwaliteit) en minder afval produceren. Duurzame 
productie en consumptie, aanmoedigen dat gebruiksvoorwerpen kunnen worden hersteld en 
recycling stimuleren (groep 1, 5e plaats) 

- CO2-emissies van de industrie verminderen (groep 3, plaats 5 bis). 
- Een nieuw Europees orgaan oprichten voor het financieren van innovatieve en duurzame 

producten. Die producten zijn aanvankelijk vanuit economisch oogpunt niet levensvatbaar en 
hebben dus financiering nodig om op gang te geraken (groep 6, 4e plaats) 

- Nadenken over een economisch systeem dat verenigbaar is met duurzaamheid (groep 6, 1e 
plaats) 

- De ongelijke toegang tot duurzamere goederen terugdringen (voedingsmiddelen, mobiliteit, 
energie) (groep 6, 3e plaats) 

- Lokale productie en kleine ondernemingen ondersteunen (groep 15, 5e plaats) 
- Onze consumptiepatronen veranderen. Zijn we bereid onze consumptiepatronen te 

veranderen en overconsumptie af te bouwen? Er moet daadwerkelijk een groter bewustzijn 
komen en daarvoor moet de bevolking informatie en voorlichting worden verstrekt over alle 
mogelijke wijzen van consumptie (wat eten we, hoe reizen we, hoe doen we aan landbouw). 
Het creëren van nieuwe consumptiegewoontes vormt een uitdaging (groep 7, 2e plaats) 

- De rol van economische regulering (normen) als instrument voor het naleven van ecologische 
en sociale voorschriften in de internationale handel (in en buiten de EU) (groep 5, 4e plaats) 

 

Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame samenleving 

Nu hernieuwbare energie 

- Energie (hernieuwbare energie, zonnepanelen, waterstof, vooral door grote economische 
spelers) (groep 2, 3e plaats) 

- CO2-emissies verminderen (groep 2, 1e plaats). 
- Hoe kunnen we investeren in veerkracht en minder in energieconsumptie (groep 6, 5e 

plaats)? 
- Investeren in duurzame secundaire energieproductie (kernenergie en de winning van 

steenkool stopzetten) (groep 1, 2e plaats) 

- Energietransitie: zo snel mogelijk overstappen naar hernieuwbare energiebronnen. Kortere 
goedkeuringsprocedures voor de bouw en aanleg van windturbines, zonne-energieparken, 
elektrische wegen en ondergrondse kabels. We hebben waterstoftechnologie nodig ter 
vervanging van de primaire energie (gas, kolen, enz.). Niet iedereen wil windenergieparken in 
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eigen regio, ook ter bescherming van het milieu (vogelbescherming). We moeten 
blijven praten, maar de zaken moeten evenzeer snel worden behandeld (groep 4, 2e 
plaats) 

- Tijdelijke overschotten van hernieuwbare energie moeten daadwerkelijk worden 
gebruikt (bv. productie van waterstof) (groep 15, 3e plaats) 

Verandering ondersteunen 

- Mondiale toezeggingen op klimaatgebied: hoe kunnen we bijvoorbeeld China en de 
VS ervan overtuigen om de opwarming van de aarde te bestrijden? Dialoog is van 
belang: Europa moet dit thema met China en de VS bespreken. Europa als model is 
goed, maar niet voldoende. De bescherming van het klimaat zou ook in het algemeen 
belang van de VS en China moeten zijn; daarom moeten de voordelen en baten van 
klimaatbescherming worden benadrukt (groep 4, 1e plaats) 

- Maatregelen ter bescherming van het milieu moeten de vorm van prikkels aannemen 
(groep 3, 3e plaats). 

- Het governancemodel ter discussie stellen en veranderen. Het huidige governance-
stelsel is te verticaal en biedt geen ruimte voor goede betrekkingen tussen burgers en 
besluitvormers. We hebben behoefte aan een horizontaal governancemodel (groep 7, 
5e plaats) 

Milieuvriendelijk vervoer 

- Duurzaam vervoer: duurzaam openbaar vervoer uitbreiden, ook op het platteland, 
meer spoorwegen, vooral op het platteland. Buiten gebruik gestelde spoorlijnen 
opnieuw bedrijfsklaar maken. Goederenvervoer over de weg verplaatsen naar vervoer 
per spoor. Elektrische mobiliteit bevorderen, vooral elektrische fietsen. In steden en 
op het platteland zorgen betere fietspaden voor het delen van fietsen en vormen zij 
een alternatief voor de auto. Fietsen moet op alle niveaus gestimuleerd worden. 
Inzien dat vervoer in de samenleving meer tijd gaat kosten (groep 4, 3e plaats) 

- Langetermijnoplossingen voor een duurzame mobiliteit en vervoer in alle regio's 
(groep 1, 1e plaats) 

- Groene vervoersinfrastructuur (bijvoorbeeld fietsen of wandelen (groep 15, 1e plaats) 
- Mobiliteit: innovatie, technologisch onderzoek en ontwikkeling in de vervoerssector 

(voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen) + infrastructuur ontwikkelen om het 
fietsgebruik te laten groeien (zodat de CO2-emissiereductiedoelen worden gehaald en 
ter wille van de gezondheid) (groep 5, 1e plaats) 

- Schoner en milieuvriendelijker vervoer dat de natuur niet onder druk zet (elektrische 
fietsen bijvoorbeeld). Gebruikers van deze alternatieve vervoerswijzen belonen. 
Europa heeft een rol te spelen bij het faciliteren van infrastructuur voor alternatieve 
vervoerswijzen. We hebben ook behoefte aan gratis openbaar vervoer op lokaal 
niveau (groep 7, 4e plaats) 
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Werkgebied 5: Zorg voor iedereen 

Het gezondheidszorgstelsel versterken 

- Een stabiele gezondheidszorg, en een gezondheidssector met aantrekkelijke banen. 
Betere lonen en betere arbeidsomstandigheden voor gezondheidswerkers, en verdere 
ontwikkeling van zelftesten en zelfbehandeling (groep 9, 4e plaats) 

- De Unie moet meer investeren in gezondheidsonderzoek (groep 12, 5e plaats) 
- De status van medisch personeel en de zorgsector. Het medisch personeel wordt 

belemmerd door steeds strikter wordende procedures. Medici worden robots en 
verliezen vaak het menselijk contact met de patiënt. Er is een tekort aan medisch 
personeel. Vele zorgmedewerkers zijn ontslagen omdat ze zich niet lieten vaccineren. Dit 
is een schending van de mensenrechten van de zorgmedewerkers zelf, en, in zekere mate, 
van die van de patiënten. In veel EU-landen zijn de arbeidsomstandigheden in de zorg 
slecht, wat tijdens de COVID-19-pandemie duidelijk is geworden. Er mag niet worden 
bezuinigd op de middelen van publieke en andere ziekenhuizen (groep 8, 4e plaats) 

- Een uniform systeem in de hele EU, dat werkzaam is over de grenzen heen (groep 9, 5e 
plaats) 

- De samenwerking in de zorg tussen de Europese landen versterken (bijvoorbeeld door 
een gezondheidscentrum op Europees niveau in het leven te roepen voor bepaalde zaken 
als zeldzame aandoeningen, digitalisering) (groep 10, 4e plaats) 

- Ziekteverzekering bestaat uit meerdere fasen: van preventie tot een zorgsysteem voor 
noodsituaties. Elke fase is van belang en vereist ondersteuning ten bate van ontwikkeling 
en implementering (groep 14, 4e plaats) 

- Een Europees zorgstelsel (normen, gelijke zorgkwaliteit; in bepaalde landen bijvoorbeeld 
wordt geen correcte zorg verstrekt, zijn ziekenhuizen vooral bezig met economische 
aspecten en worden zij feitelijk als commerciële entiteiten beschouwd) (groep 11, 3e 
plaats) 

De zorg beter begrijpen 

- Een slechte fysieke gezondheid werkt ook mentale gezondheidsproblemen in de hand 
(groep 14, 5e plaats) 

- De mentale zorg moet meer middelen en meer aandacht krijgen (groep 12, 4e plaats) 
- Mentale gezondheid (taboes doorbreken, mentale aandoeningen niet langer als 

abnormaal beschouwen, behandelingen, nagaan hoe verontreiniging de mentale gezond-
heid aantast, de schaarste in de ondersteuning van mentale zorg, enz.) (groep 11, 2e 
plaats) 

- Een gelijke en billijke toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Aandoeningen 
met betrekking tot het reproductiesysteem van vrouwen moeten daadwerkelijk als 
medisch probleem worden behandeld. Hygiëneproducten voor vrouwen zijn een fysieke 
noodzaak en geen luxeproducten. Betere voorlichting over de effecten en neven-
werkingen van voorbehoedsmiddelen. Meer seksuele opvoeding voor kinderen en 
jongeren, zowel wat fysieke als mentale seksuele gezondheid betreft (groep 9, 3e plaats) 

- We moeten ervoor zorgen dat mensen voldoende gezond leven, zodat ze zo min mogelijk 
beroep moeten doen op de zorg en derhalve zo min mogelijk ziektekosten hebben. De 
gezondheidsdiensten met betrekking tot de mentale zorg moeten tot de beste behoren. 
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We moeten een aantal belemmeringen op het gebied van mentale gezondheid 
wegwerken, vooral wat betreft de toegang tot speciale diensten (groep 14, 2e plaats) 

- Een betere mentale gezondheidszorg (toegang voor iedereen, voorlichting met betrekking 
tot emoties, enz.) (groep 10, 5e plaats) 

- Bijzondere aandacht voor de sociale en psychische context van mensen (niet louter 
fysieke aspecten) (groep 11, 5e plaats) 

Gelijke toegang tot zorg voor iedereen 

- Gelijke toegang tot de gezondheidszorg en de tandheelkundige zorg als een recht voor 

alle EU-burgers, zowel in de stad als op het platteland (groep 9, 1e plaats). 

- Beter onderwijs op school voor kinderen en jongeren met betrekking tot: mentale en 

fysieke gezondheid, seksuele gezondheid, voeding, tabak en eerste hulp (ook eerste 

hulp bij psychische problemen) (groep 9, 2e plaats) 

- Rekening houden met gelijke toegang tot medische diensten voor iedereen, ongeacht 

het geslacht. Biologische verschillen in acht nemen, en niet uitsluitend aandacht 

besteden aan mannen (groep 13, 3e plaats) 

- Financiële middelen verstrekken voor de behandeling en de toegang tot medische 

zorg voor iedereen (groep 13, 1e plaats) 

- Toegankelijkheid van het zorgstelsel (is op verschillende plaatsen ongelijk, 

bijvoorbeeld in bepaalde landen met kleine plattelandsgemeenschappen ver 

verwijderd van medische centra; ongelijke toegang, afhankelijk van de beschikbare 

middelen; verband tussen beschikbare middelen en leefgewoonten en gezondheid 

(groep 11, 1e plaats) 

- Universele toegang tot sanitaire diensten (groep 10, 3e plaats) 

- Basisgezondheidszorg die de overheid biedt moet beter en moet voor iedereen 

dezelfde zijn (groep 12, 1e plaats) 

- De Europese Unie moeten nadenken over de privatisering van de gezondheidszorg 

voor diegenen die daarvoor extra willen betalen (groep 12, 3e plaats) 

- Een betere zorg voor de patiënt, ongeacht zijn of haar sociaal-economische positie 

(groep 8, 5e plaats) 
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BIJLAGE IV 

Volledige lijst van bijdragen van de subgroepen, in de oorspronkelijke taal van de notulist 

NB: Nota's van de gespreksleiders met een beschrijving van de thema's. Elke gespreksleider heeft aantekeningen in zijn/haar eigen taal 

gemaakt. 

Themablok I: Klimaatverandering en milieu 

Oorspronkelijke taal 

Groep 1 
(Duits) 

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. 

Groep 2 
(Duits) 

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) 

Groep 3 
(Spaans) 

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. 

Groep 4 
(Duits) 

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. 

Groep 5 
(Frans) 

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 

Groep 6 
(Portugees) 

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 

Groep 7 
(Frans) 

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 

Groep 15 
(Roemeens) 

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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Themablok II: Gezondheid 

Oorspronkelijke taal 

Groep 8 
(Bulgaars) 

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. 

Groep 9 
(Deens) 

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. 

Groep 10 
(Spaans) 

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) 

Groep 11 
(Spaans) 

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) 

Groep 12 
(Pools) 

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 

Groep 13 
(Pools) 

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. 

Groep 14 
(Roemeens) 

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 



 

Panel 3 - sessie 1 - 10 

Europees burgerpanel 3: Klimaatverandering en milieu/gezondheid: 

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, 

 

 


