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1.ª sessão: 1-3 de outubro de 2021, Estrasburgo 

Os painéis de cidadãos europeus são organizados pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho 
da UE e pela Comissão Europeia, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

O presente documento1 foi elaborado pelo grupo de deliberação (composto 
por Missions Publiques, Conselho Dinamarquês de Tecnologia, Deliberativa, ifok e Kantar) 
responsável pela metodologia e pelo lançamento dos painéis. Painel 3: "Alterações 
climáticas, ambiente / Saúde", 1.ª sessão, liderada conjuntamente por Missões Publiques e 
pelo Conselho Dinamarquês de Tecnologia. 
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A primeira sessão do terceiro painel de cidadãos europeus da Conferência sobre o Futuro 
da Europa teve lugar de 1 a 3 de outubro de 2021 nas instalações do Parlamento Europeu, 
em Estrasburgo. O painel foi consagrado ao grande tópico "Alterações climáticas e 
ambiente / Saúde". Dedica-se aos efeitos das alterações climáticas, às questões ambientais e 
aos novos desafios para a União Europeia em matéria de saúde. Estes temas estão igualmente 
relacionados com os objetivos e estratégias da UE, como a agricultura, os transportes e a 
mobilidade, a energia e a transição para sociedades pós-carbono, a investigação, os sistemas 
de saúde, as respostas a crises sanitárias, a prevenção e os estilos de vida saudáveis. 

 
1 Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não 

reflete os pontos de vista das instituições da UE. 

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

Durante a 1.ª sessão, os debates e o trabalho coletivo foram realizados em dois formatos: 

● Em subgrupos compostos por doze a catorze cidadãos. Em cada subgrupo eram 

faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua própria língua. O 

trabalho do subgrupo foi orientado por facilitadores profissionais selecionados pelo 

consórcio de prestadores de serviços externos. 

● Em plenário, com todos os participantes. As sessões plenárias foram conduzidas por 

dois facilitadores principais. 

O anexo I do presente documento contém uma panorâmica completa das principais fases e 

momentos da 1.ª sessão. 

 

2. Contexto da 1.ª sessão no processo do painel de cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência sobre 

o Futuro da Europa. Há quatro painéis de cidadãos europeus que estão organizados de 

modo a permitir aos cidadãos refletirem conjuntamente sobre o futuro que querem para 

a União Europeia. 

● Quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus provenientes dos 27 Estados-

-Membros, escolhidos por seleção aleatória; 

● Representativos da diversidade da UE: origem geográfica (nacionalidade e origem 

urbana/rural), género, idade, contexto socioeconómico e nível de educação; 

● Cada painel conta com a participação de pelo menos uma cidadã e um cidadão 

por Estado-Membro; 

● Um terço de cada painel é composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Foi criada uma 

ligação especial entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu da Juventude. 

Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude 

e desporto / Transformação digital" 

Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Painel 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde" 

Painel 4: "A UE no mundo / Migração" 
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Participam no Plenário da Conferência, apresentam os resultados dos seus debates e 

discutem as suas recomendações com os outros participantes vinte representantes de cada 

painel de cidadãos europeus, dos quais pelo menos um terço terá idade inferior a 25 anos. Os 

painéis devem ter em conta os contributos recolhidos no âmbito da Conferência através da 

plataforma digital multilingue, alimentando a reflexão que terá lugar no Plenário 

d  Conferência mediante a formulação de um conjunto de recomendações a que a União 

dará seguimento. 

 

3. Painel 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde", 1.ª sessão, contributo 

dos peritos 

A fim de apoiar os debates e o trabalho coletivo, o Secretariado Comum da Conferência 

convidou para a primeira sessão deste painel, em nome dos copresidentes 

do Conselho Executivo da Conferência, sete peritos de reconhecida competência. Os peritos 

apresentaram uma panorâmica dos aspetos mais relevantes relacionados com o grande 

tópico, bem como dos principais desafios atuais e futuros que se põem à UE no que diz 

respeito aos dois tópicos do bloco do painel: alterações climáticas e ambiente; Saúde. Os 

membros do painel receberam igualmente as partes pertinentes e os mapas conceptuais 

contidos no primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue. 

 

Peritos do tópico I do bloco: Alterações climáticas e ambiente 

• Jaroslaw Pietras, professor convidado do Colégio da Europa 

• Céline Charveriat, diretora executiva do Instituto para a Política Europeia do Ambiente 

• Jean-Pascal Van Ypersele, professor de climatologia da Universidade Católica 
de Lovaina (Bélgica) e antigo vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre 
as Alterações Climáticas (PIAC) 

• Valérie Masson-Delmotte, copresidente, Grupo de Trabalho I do PIAC 

 

Peritos do tópico II do bloco: Saúde 

• Xose M. Fernandez,biólogo computacional, Institut Curie 

• Walter Ricciardi, professor, Universidade del Sacro Cuore, Roma 

• Elizabeth Adams, presidente, Federação Europeia das Associações de Enfermeiros 

 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k3it3pidmpsz63wvmuq503hodeie?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.pt21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.pt21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T093312Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9cf9b05b4cb3968eed2f77434fa522959551ef2c07661311e9fbbda580d7aebc
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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As gravações em vídeo das sessões plenárias podem ser encontradas aqui: 

• Sessão plenária de 1 de outubro de 2021 

• Sessão plenária de 2 de outubro de 2021 com intervenções dos peritos em alterações 

climáticas e ambiente 

• Sessão plenária de 2 de outubro de 2021 com intervenções dos peritos em saúde 

• Sessão plenária de 3 de outubro de 2021, com o primeiro anúncio das vertentes 

• Sessão plenária de 3 de outubro de 2021, com a adoção final das vertentes e a 

designação dos vinte representantes 

 

4. Principais resultados da sessão 

No final da 1.ª sessão, os cidadãos deste painel adotaram cinco vertentes de trabalho com 

base nos tópicos que haviam abordado e debatido e a que tinham dado prioridade dentro do 

grande tópico do painel "Alterações climáticas e ambiente / Saúde". O quadro seguinte 

mostra as cinco vertentes e os respetivos grupos de tópicos incluídos em cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-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-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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Anexos 

 

Anexo I 

Panorâmica da 1.ª sessão 

1.ª sessão: Uma lógica passo-a-passo 

A 1.ª sessão dos quatro painéis de cidadãos europeus compreende as seguintes fases: 

· Fase 1: Expor o que a União Europeia significa para os cidadãos e desenvolver visões 

para o futuro da UE 

Os cidadãos começaram por expor o que a União Europeia hoje significa para eles na sua vida 

quotidiana e como se relacionam com a UE para apresentarem em seguida as suas visões 

pessoais para o futuro da UE até 2050. 

· Fase 2: Abordar e atribuir prioridades a tópicos relacionados com o grande tópico 

do painel 

Recorrendo às suas próprias experiências e conhecimentos, bem como ao contributo dos 

peritos, os cidadãos identificaram e atribuíram prioridades a tópicos relacionados com o 

grande tópico do painel. 
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Sexta-feira, 1/10/2021 

Sessão plenária 

Objetivo: Dar as boas-vindas aos cidadãos; explicar a razão da Conferência e os três "P" 

(plataforma, painel, plenário) da Conferência; apresentar a ordem de trabalhos para o fim 

de semana 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que os cidadãos se conhecessem e partilhassem o que a UE atualmente significa 

para eles e como se relacionam com a União na sua vida quotidiana 

 

Sábado, 2/10/2021 

Trabalho do subgrupo 1 

Objetivo: Que os cidadãos se projetassem no futuro e desenvolvessem visões para o futuro 

da UE 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico I do bloco: Alterações 

climáticas e ambiente. Foram descritos os principais contributos da plataforma digital 

multilingue e os peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos no 

primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue. 

Sessão plenária 2 

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico II do bloco: Saúde. 

Foram descritos os principais contributos da plataforma digital multilingue e os peritos 

comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos no primeiro relatório intercalar da 

plataforma digital multilingue. 
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Trabalho do subgrupo 2 

Objetivo: Que os cidadãos abordassem temas de que se tivessem lembrado ao refletirem 

sobre o bloco de tópicos mais abrangente a cargo do seu subgrupo. Cada subgrupo atribuiu 

prioridades a cinco tópicos e debateu os desafios e as questões que podem surgir no âmbito 

desses cinco tópicos quando os aprofundarem durante a segunda sessão. 

 

 

 

Domingo, 03/10/2021 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores explicasse o processo de agrupamento de vertentes 

e apresentasse as cinco vertentes propostas. 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores recolhesse as reações dos cidadãos sobre as 

vertentes; que os cidadãos assumissem a responsabilidade pelas vertentes e formulassem 

sugestões de mudança. 

Sessão plenária 2 

Objetivo 1: Que a equipa de facilitadores partilhasse as alterações propostas às vertentes; 

que os cidadãos aprovassem coletivamente as alterações e as cinco vertentes finais; que a 

equipa de facilitadores explicasse os próximos passos. 

Objetivo 2: Eleger os representantes do painel de entre os que se tinham apresentado para 

representar o painel no Plenário da Conferência. Houve 90 candidaturas, das quais foram 

selecionadas vinte. 
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Anexo II 

Como são determinadas as vertentes? 

Pela "determinação de vertentes" procurou-se identificar as vertentes de trabalho a partir 

dos diferentes tópicos abordados pelos membros do painel, a fim de racionalizar e dividir o 

trabalho entre os subgrupos dos painéis nas sessões seguintes dos painéis. Trata-se de um 

processo iterativo, que começa por abordar diferentes tópicos até à adoção das vertentes de 

trabalho finais, conduzido em seis etapas pela equipa editorial, terminando com a aprovação 

das vertentes de trabalho finais pelos cidadãos. A equipa editorial é composta por membros 

do consórcio de prestadores de serviços externos contratados pela Comissão para a 

organização dos painéis. O Secretariado Comum da Conferência supervisionou a conceção e 

a organização do processo. 

 

1. Os tópicos foram abordados pelos membros do painel durante o "debate sobre os 

tópicos", a nível dos subgrupos, e registados pelos facilitadores. Cada cidadão teve a 

oportunidade de abordar tópicos que considerasse importantes (dentro dos blocos 

genéricos dos tópicos do painel). Todos os tópicos foram automaticamente traduzidos 

para inglês e o facilitador verificou que a tradução respeitava o significado do tópico 

abordado pelo cidadão. 

2. Depois de consolidados, os tópicos foram hierarquizados na sessão seguinte do 

subgrupo. Cada cidadão tinha um máximo de 15 pontos a atribuir por ordem de 

preferência. Ao tópico com a maioria das preferências foram atribuídos cinco pontos, 

ao segundo tópico por ordem de preferências foram atribuídos quatro pontos e assim 

sucessivamente. Para o efeito, os cidadãos utilizaram fichas de prioridades (sob a 

forma de boletins de voto anónimos). 

3. O facilitador, juntamente com os cidadãos, contabilizou os pontos de cada tópico e 

classificou-os por ordem de pontuação. A classificação final foi exibida no ecrã e 

transmitida à equipa editorial. 
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4. Os cinco tópicos mais bem classificados por subgrupo (ou mais tópicos, em caso de 

"quintos classificados ex-aequo") foram depois utilizados para o processo de 

agrupamento. Em todos os subgrupos, a equipa editorial analisou e detetou tópicos 

que apresentavam semelhanças ou uma relação entre si. Os tópicos semelhantes e 

relacionados foram agrupados e os grupos identificados com uma cor e/ou com uma 

designação provisória. 

5. O passo seguinte consistiu em distribuir todos esses grupos por vertentes de trabalho 

diferentes mas coerentes (num máximo de cinco). Cada vertente foi 

designada/intitulada de acordo com os principais grupos e tópicos atribuídos a essa 

vertente. O objetivo era aproveitar termos já utilizados pelos cidadãos e, assim, 

propor títulos menos técnicos, mas com mais significado para os membros do painel. 

6. As vertentes foram então apresentadas sob a forma de uma proposta da equipa 

editorial na sessão plenária e perante os subgrupos. Os cidadãos puderam verificar se 

os tópicos do seu subgrupo tinham sido devidamente tidos em conta e solicitar 

alterações quanto à denominação, ao agrupamento e aos potenciais aditamentos. Se 

aprovadas nos subgrupos, estas alterações foram depois integradas nas vertentes 

propostas. Numa fase final, a distribuição das vertentes foi novamente apresentada 

na sessão plenária e aprovada por aclamação. Antes desta validação final, os cidadãos 

presentes na sessão plenária tiveram ainda a oportunidade de fazer pequenos 

ajustamentos (a aprovar igualmente em sessão plenária). 
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Anexo III 

Lista pormenorizada das vertentes, subtópicos e contributos, com 

base na classificação atribuída pelos cidadãos nos subgrupos 

Vertente 1: Melhores formas de vida 

Estilos de vida saudáveis 

- Alteração do comportamento quotidiano dos cidadãos e das empresas em relação ao 
ambiente. É necessária uma mudança na abordagem da natureza. Exemplo: 
sensibilizar os jovens através de atividades de sensibilização ambiental. O 
comportamento dos cidadãos tem de se tornar mais responsável pela via da 
educação. É absolutamente essencial sensibilizar os mais jovens. É igualmente 
importante responsabilizar as empresas. É necessário incentivar as mudanças de 
comportamento no que toca ao consumo poluente (os cidadãos, bem como as 
empresas, terão de fazer esse esforço) (subgrupo 7, classificação 1) 

- Promoção de estilos de vida saudáveis e prevenção de doenças (promoção da 
atividade física, etc.) (subgrupo 10, classificação 1) 

- Nutrição ‒ devemos comer comida saudável e procurar as causas profundas dos 
problemas. Para resolver este problema desde a primeira infância, estabelecer 
programas de formação para evitar problemas mais tarde. Temos de desenvolver uma 
formação que esclareça o que são estilos de vida saudáveis. Esta formação deve 
começar logo na primeira infância, mas também abranger os grupos etários mais 
velhos. Melhorar a formação a respeito das alterações climáticas e do seu impacto 
negativo sobre o ambiente social e a natureza. A formação é igualmente importante 
quando se fala de saúde humana. Saber mais sobre a prevenção ‒ o que é feito no 
sistema escolar, oferecer aulas de alimentação saudável para difundir conhecimentos 
a este respeito (subgrupo 8, classificação 1) 

- Dar formação sobre um estilo de vida saudável desde os primeiros anos (subgrupo 13, 
classificação 4) 

- Os Estados-Membros devem concentrar a sua atenção numa formação adequada e na 
promoção de um estilo de vida saudável (subgrupo 12, classificação 2) 

- Sistemas de prevenção de doenças (formação da população, por exemplo, nos 
domínios da saúde sexual, alimentação, bons hábitos; dedicar esforços, 
especialmente crianças, etc.). Dar formação de primeiros socorros à população 
(subgrupo 11, classificação 4) 

- Vamos pôr a tónica na alimentação e acabar com os aditivos alimentares. Os cuidados 
médicos relacionados com a contraceção, tanto para homens como para mulheres, 
deverão ser reembolsados. Todos os dados relacionados com as vacinas devem ser 
públicos e transparentes, a fim de evitar movimentos antivacinas (subgrupo 8, 
classificação 3) 

Educação ambiental 

- Como desenvolver a educação ambiental enquanto valor fundamental 
da União Europeia? (subgrupo 6, classificação 2) 
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- Programas educativos sobre ambiente desde a escola primária para compreender o 
que significa uma vida saudável, acelerar o processo de mudança e permitir que as 
crianças cresçam em contacto com a natureza (subgrupo 3, classificação 1) 

- Sensibilizar as crianças e os adultos para o impacto que têm sobre o ambiente e para 
o papel que podem desempenhar na sua preservação (subgrupo 5, classificação 5) 

- Investimento na educação e medidas. Tornar todos mais responsáveis. (subgrupo 2, 
classificação 4) 

- Informações mais claras e acessíveis em todas as línguas para alargar o público a que 
a Europa se dirige! (a partir da UE, embora a desinformação seja acentuada pelos 
meios de comunicação social) (subgrupo 7, classificação 5b) 

 

Vertente 2: Proteger o nosso ambiente e a nossa saúde 

Ambiente natural saudável 

- Energias mais sustentáveis, com prioridade para o tratamento das águas e a proteção 

dos lençóis freáticos (subgrupo 3, classificação 2) 

- Um ambiente natural saudável enquanto questão-chave para a saúde humana. "A 

nossa natureza é a nossa imunidade". Estratégias urbanas. Transformação de zonas 

urbanizadas (existentes) em bons locais para viver. Construção sensata de novos 

lugares para viver. Supressão da poluição luminosa, das emissões de gases, do ruído 

(subgrupo 13, classificação 2) 

- Redução da poluição atmosférica e sonora (melhoria da mobilidade dos ciclistas, 

redução dos combustíveis fósseis, utilização de energias limpas, etc.) (subgrupo 10, 

classificação 2) 

Proteger a nossa biodiversidade 

- Proteção da biodiversidade (animais em perigo ou afetados por pesticidas) 

(subgrupo 7, classificação 3) 

Alimentos seguros e saudáveis 

- Os impactos da agricultura, da pesca e da pecuária intensiva sobre a natureza 

(biodiversidade, qualidade dos solos, ar, água, etc.) (subgrupo 5, classificação 3) 

- As explorações intensivas e os alimentos produzidos a partir destas devem ser mais 

sustentáveis (por exemplo, utilizando menos antibióticos). Encontrar alternativas à 

pecuária industrial em grande escala (subgrupo 1, classificação 3) 

- Falta de conhecimentos sobre os antibióticos e a sua utilização racional; É necessária 

uma formação contínua, nomeadamente no que toca aos antibióticos emergentes. 

Desigualdade das políticas de prescrição de antibióticos. Utilização excessiva de 

antibióticos em animais, com impacto sobre os alimentos transformados pelo ser 

humano. Explorações biológicas, utilizando a menor quantidade possível de 

antibióticos (subgrupo 14, classificação 3) 
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- Ar, água, nutrição ‒ Estes três elementos afetam a nossa saúde. Além disso, deve 
prestar-se atenção aos aditivos alimentares que possam ter efeitos nocivos para a 
saúde. São necessários dados completos, exatos e científicos em que se baseiem as 
decisões na área da saúde. Devem ser postos em prática programas educativos 
destinados a transmitir informações sobre questões de saúde relacionadas com a 
alimentação, extremamente importantes, especialmente para a saúde das 
crianças. Formação relacionada com as escolhas alimentares ‒ Alimentação saudável 
para as crianças. A alimentação saudável deve ser vista como um investimento para o 
futuro (subgrupo 14, classificação 1) 

- Ênfase na prevenção e na prestação de informações claras e suficientes. Ênfase na 
qualidade dos serviços prestados, reduzir as diferenças de qualidade. O rastreio do 
nível de pesticidas está em relação direta com a qualidade dos produtos 
alimentares. Os produtos de plástico que poluem a natureza entram na cadeia 
alimentar. Devemos absolutamente prestar atenção à qualidade dos alimentos e dos 
produtos alimentares (subgrupo 8, classificação 2) 

- Qualidade dos alimentos produzidos. Regulamentação das alterações introduzidas nos 
produtos alimentares. (subgrupo 13, classificação 5) 

 

Vertente 3: Reorientar a nossa economia e o nosso consumo 

Regulação da sobreprodução e do consumo excessivo 

- Criar um rótulo de consumo (por exemplo, sob a forma de semáforos 
vermelho/amarelo/verde) baseado nos critérios da sustentabilidade, alterações 
climáticas, normas sociais e emissões para os bens de consumo (com base na 
legislação da UE relativa à cadeia de abastecimento) (subgrupo 1, classificação 4) 

- Redução dos resíduos (especialmente plásticos) e luta contra o desperdício de 
recursos. Estudar possíveis inovações tecnológicas no plano das embalagens 
(subgrupo 5, classificação 2) 

- Medida europeia e medidas públicas contra os comportamentos empresariais que 
incentivam o consumo exagerado. Alterações do estilo de vida (subgrupo 2, 
classificação 5) 

- Como regular a sobreprodução das empresas (subgrupo 3, classificação 4) 
- Como regular o volume de embalagens recorrendo à tecnologia (subgrupo 3, 

classificação 5) 
- Transparência do nível de poluição dos produtos (pegada de poluição); Os preços 

dos produtos deverão refletir o grau de poluição e de recursos consumidos, 
nomeadamente no caso dos produtos importados (subgrupo 15, classificação 2) 

Reduzir os resíduos 

- Problemas relacionados com o consumo (embalagens, em especial de plástico) e 
utilização mais duradoura (telemóveis, televisores, computadores, etc.) (subgrupo 2, 
classificação 2) 

- Mudança de comportamento dos consumidores: evitar o consumo, porque tudo o que 
não é consumido não produz resíduos. Para tal, é necessário repensar o setor da 
publicidade, uma vez que a publicidade promove o consumo e não a prevenção do 
consumo. Isto também afeta a compra de alimentos, uma vez que temos de evitar os 
excedentes alimentares. Só deverá ser legal a publicidade a produtos que não 
prejudiquem o ambiente. A publicidade a produtos nocivos para o ambiente deverá 
ser proibida. O consumo de carne e de leite deve ser reduzido para diminuir as 
emissões de CO2 e de metano (subgrupo 4, classificação 5). 
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- Redução dos resíduos da indústria (subgrupo 15, classificação 4) 

Produtos justos, igualdade de acesso e consumo justo 

- Economias de mercado sustentáveis: Precisamos de economias de mercado 
sustentáveis, ou seja, de um quadro jurídico sustentável e de um quadro para a 
economia, semelhante ao quadro social da economia social de mercado. É necessário 
criar um imposto sobre o CO2 e impor direitos aduaneiros às mercadorias com 
emissão intensiva de CO2 provenientes do estrangeiro. Deverá ser estabelecido um 
teste de sustentabilidade no processo de desenvolvimento do produto. Além dos 
impostos, são importantes outras medidas, por exemplo, esclarecer os consumidores 
quanto à sustentabilidade dos produtos e prestar-lhes informações. Ideia: criar uma 
pontuação de CO2 semelhante à pontuação dos perfis nutricionais dos bens (subgrupo 
4, classificação 4). 

- Mais defesa dos recursos e maior eficiência dos recursos, por exemplo, na produção 
alimentar, na indústria da moda. Menor consumo (de utilização única ou de produtos 
de baixa qualidade) e menor produção de resíduos. Fabrico e consumo sustentáveis, 
promoção da possibilidade de reparação de utensílios e reciclagem (subgrupo 1, 
classificação 5). 

- Redução das emissões de CO2 pelo setor industrial (subgrupo 3, classificação 5 ex-
-aequo) 

- Criação de um novo organismo europeu que financie produtos inovadores e 
sustentáveis. Numa fase inicial, estes produtos não são economicamente viáveis, pelo 
que necessitam de financiamento para arrancar (subgrupo 6, classificação 4). 

- Pensar num sistema económico compatível com a sustentabilidade (subgrupo 6, 
classificação 1) 

- Reduzir as desigualdades de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, 
mobilidade, energia) (subgrupo 6, classificação 3) 

- Apoiar a produção local e as pequenas empresas (subgrupo 15, classificação 5) 
- Alterar os nossos padrões de consumo. Estamos dispostos a alterar os nossos padrões 

de consumo e a abrandar o consumo excessivo? Existe uma necessidade real de 
sensibilização, a fim de explicar e esclarecer as pessoas a respeito de todos os modos 
de consumo (naquilo que comemos, como viajamos, na nossa cultura agrícola). O 
desafio é criar novos hábitos de consumo! (subgrupo 7, classificação 2) 

- O papel da regulamentação económica (normas) como instrumento para respeitar o 
ambiente e as condições sociais no comércio internacional (dentro e fora da UE) 
(subgrupo 5, classificação 4) 

 

Vertente 4: Vertente 4: Rumo a uma sociedade sustentável 

Energia renovável já 

- Aquisição de energia (energias renováveis, painéis solares, hidrogénio, especialmente 
por grandes agentes económicos) (subgrupo 2, classificação 3) 

- Reduzir as emissões de CO2 (subgrupo 2, classificação 1) 
- Como podemos investir na resiliência e na redução do consumo de energia (subgrupo 

6, classificação 5) 
- Investimento na produção sustentável de energia secundária (acabar com a energia 

nuclear e a extração de carvão) (subgrupo 1, classificação 2) 
- Transição energética: mudança para as energias renováveis, o mais rapidamente 

possível. Abreviar os procedimentos para aprovação de turbinas eólicas, parques 
fotovoltaicos, rodovias existentes e cabos subterrâneos. Temos de recorrer à 



16 

tecnologia do hidrogénio para substituir a energia primária (gás, carvão, etc.). Nem 
todas as pessoas querem parques eólicos na sua região, também para proteger o 
ambiente (salvar aves). É importante trocar impressões, mas é preciso agir 
rapidamente (subgrupo 4, classificação 2). 

- Utilização eficaz do excesso temporário de energia proveniente de fontes renováveis 
(por exemplo, produção de hidrogénio) (subgrupo 15, classificação 3) 

Apoio à mudança 

- Compromisso mundial em matéria de clima: Como podemos convencer a China e os 
EUA, por exemplo, a combater o aquecimento global? O diálogo é importante: A 
Europa tem de falar com a China e com os EUA sobre este tema. A função de modelo 
da Europa é boa, mas não suficiente. A proteção do clima deve também ser de 
interesse geral para os EUA e a China, pelo que se deverão salientar as vantagens e os 
ganhos da proteção do clima (subgrupo 4, classificação 1). 

- As medidas de proteção do ambiente deverão assumir a forma de incentivos 
(subgrupo 3, classificação 3) 

- Questionar e alterar o modelo de governação. O atual modo de governação é 
demasiado vertical e não permite uma boa relação entre os cidadãos e as esferas de 
decisão. Precisamos de um modelo de governação mais horizontal (subgrupo 7, 
classificação 5) 

Transportes respeitadores do ambiente 

- Transportes sustentáveis: Expansão dos transportes públicos sustentáveis também 
nas zonas rurais, mais linhas ferroviárias, especialmente nas zonas rurais. Devem ser 
reativadas as linhas ferroviárias fora de uso. O transporte de mercadorias deve ser 
transferido da rodovia para a ferrovia. Promoção da mobilidade elétrica, em especial 
das bicicletas elétricas. Nas cidades e nas zonas rurais, as ciclovias melhoram e 
promovem a partilha de bicicletas e as alternativas ao automóvel. A utilização da 
bicicleta deve ser promovida a todos os níveis. Compreensão da sociedade 
relativamente a uma maior demora dos transportes (subgrupo 4, classificação 3) 

- Soluções a longo prazo que permitam a mobilidade sustentável e transportes 
sustentáveis para todas as regiões (subgrupo 1, classificação 1) 

- Infraestruturas de transporte ecológico (como a bicicleta ou mesmo as caminhadas) 
(subgrupo 15, classificação 1) 

- Mobilidade: Inovação, investigação tecnológica e desenvolvimento nos transportes 
(automóvel, barco, avião, etc.) + Desenvolvimento de infraestruturas para uma maior 
utilização da bicicleta (a fim de alcançar os objetivos de redução das emissões de CO2 
e em matéria de saúde) (subgrupo 5, classificação 1) 

- Transportes mais limpos e mais respeitadores do ambiente que não sobrecarreguem 
a natureza (bicicletas elétricas, etc.). Recompensar os utentes que utilizam estes 
modos de transporte alternativos. Cabe à Europa facilitar a criação de infraestruturas 
para transportes alternativos. Precisamos também de transportes públicos gratuitos 
a nível local (subgrupo 7, classificação 4) 
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Vertente 5: Cuidar de todos 

Reforçar o sistema de saúde 

- Um sistema de cuidados de saúde estabilizado, de modo que seja atrativo trabalhar 
no setor da saúde. Melhores salários e condições de trabalho para os profissionais de 
saúde e novos desenvolvimentos em matéria de autodiagnóstico e autotratamento 
pelos doentes (subgrupo 9, classificação 4) 

- A União deverá investir mais na investigação no domínio da saúde (subgrupo 12, 
classificação 5) 

- Estatuto do pessoal médico e dos cuidados de saúde. O pessoal médico é prejudicado 
pelo facto de todos os procedimentos se estarem a tornar cada vez mais rigorosos. Os 
médicos transformam-se em robôs e, muitas vezes, perdem a ligação humana com os 
doentes. Há uma escassez de pessoal médico. Muitos médicos foram despedidos por 
não se terem vacinado. Trata-se de uma violação dos direitos humanos tanto dos 
próprios médicos como, em certa medida, dos doentes. As condições de trabalho dos 
médicos são más em muitos países da UE, o que se tornou evidente durante a 
pandemia de COVID-19. Não podem ser cortados recursos aos hospitais públicos 
(subgrupo 8, classificação 4) 

- Um sistema uniforme em toda a UE com operações em todos os países (subgrupo 9, 
classificação 5) 

- Reforçar a cooperação dos países europeus no domínio da saúde (por exemplo, 
através da criação de um centro de saúde a nível europeu para determinados 
problemas, como as doenças raras, a digitalização) (subgrupo 10, classificação 4) 

- O seguro de saúde é um processo multifaseado, que vai desde a prevenção até à 
disponibilização de um sistema de medicina de emergência. Cada uma das etapas é 
importante e requer apoio para o desenvolvimento e a execução (subgrupo 14, 
classificação 4) 

- Sistema europeu de cuidados de saúde (normas, qualidade idêntica dos cuidados 
médicos; por exemplo, em certos países, não estão assegurados os cuidados corretos, 
os hospitais estão mais interessados em aspetos económicos – na realidade, os 
hospitais são registados como entidades comerciais) (subgrupo 11, classificação 3) 

Uma compreensão mais ampla da saúde 

- A degradação da saúde física também provoca a degradação da saúde mental 
(subgrupo 14, classificação 5) 

- É necessário aumentar as despesas com a saúde mental e a atenção que se lhe dedica 
(subgrupo 12, classificação 4) 

- Saúde mental (eliminar tabus, "normalizar" as doenças mentais, tratamentos, de que 
maneira a poluição afeta a saúde mental, escassez de apoio às doenças mentais, etc.) 
(subgrupo 11, classificação 2) 

- Saúde sexual e reprodutiva com acesso equitativo e justo. É importante que as 
doenças do sistema reprodutivo feminino sejam tratadas como verdadeiros 
problemas médicos. Os produtos de higiene para as mulheres são biologicamente 
necessários e não produtos de luxo. Melhor informação sobre os efeitos e os efeitos 
secundários da contraceção. Mais educação sexual para crianças e jovens, abordando 
tanto a saúde sexual biológica como a saúde mental (subgrupo 9, classificação 3) 

- Temos de nos assegurar que as pessoas levam uma vida suficientemente saudável 
para que o recurso aos cuidados de saúde seja o mais raro possível e gere os menores 
custos possíveis. Os serviços de saúde dedicados à saúde mental devem ser dos 
melhores. Precisamos de eliminar uma série de barreiras relacionadas com a saúde 
mental, especialmente no que toca ao acesso a serviços especializados (subgrupo 14, 
classificação 2) 
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- Melhoria do sistema de saúde mental (acessível a todos, com educação emocional, 
etc.) (subgrupo 10, classificação 5) 

- Especial atenção ao contexto social e psicológico das pessoas (para além do físico) 
(subgrupo 11, classificação 5) 

Igualdade de acesso à saúde para todos 

- Igualdade de acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados dentários enquanto direito 

de todos os cidadãos da UE, tanto nas cidades como nas zonas rurais (subgrupo 9, 

classificação 1) 

- Melhorar a formação das crianças e dos jovens nas escolas nas seguintes matérias: 

saúde mental e física, saúde sexual, nutrição, tabaco e primeiros socorros (incluindo 

primeiros socorros mentais) (subgrupo 9, classificação 2) 

- Ter em conta a igualdade de acesso aos serviços médicos para todas as pessoas, 

independentemente do género. Ter em consideração a diferença biológica, sem se 

concentrar no corpo masculino (subgrupo 13, classificação 3) 

- Disponibilizar recursos financeiros para o tratamento e o acesso aos cuidados médicos 

para todos (subgrupo 13, classificação 1) 

- Acessibilidade do sistema de saúde (é desigual em diferentes locais, por exemplo, em 

certos países há pequenos grupos de população rural afastados dos centros de saúde; 

desigualdade de acesso em função dos recursos disponíveis; relação entre os recursos 

disponíveis e os hábitos de vida e de saúde (subgrupo 11, classificação 1) 

- Acesso universal aos serviços sanitários (subgrupo 10, classificação 3) 

- Os cuidados de saúde básicos geridos pelo Estado deverão ser melhorados e iguais 

para todos (subgrupo 12, classificação 1) 

- A União Europeia deve refletir sobre a privatização dos cuidados de saúde para as 

pessoas dispostas a pagar mais (subgrupo 12, classificação 3) 

- Melhorar os cuidados prestados aos doentes, independentemente do seu estatuto 

socioeconómico. (subgrupo 8, classificação 5) 
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Anexo IV 

Lista completa dos contributos dos subgrupos na língua original da tomada de notas 

NB: Notas dos facilitadores que descrevem os tópicos. Cada facilitador tomou notas na sua própria língua. 

Tópico I do bloco: "Alterações climáticas e ambiente" 

Língua original 

Grupo 1 
(alemão) 

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. 

Grupo 2 
(alemão) 

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) 

Grupo 3 
(espanhol) 

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. 

Grupo 4 
(alemão) 

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. 

Grupo 5 
(francês) 

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 

Grupo 6 
(português) 

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 

Grupo 7 
(francês) 

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 

Grupo 9 
(dinamarquês) 

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. 

Grupo 10 
(espanhol) 

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 
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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) 
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) 

Grupo 11 
(espanhol) 

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) 

Grupo 12 
(polaco) 

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 
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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 
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 

Grupo 13 
(polaco) 

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. 

Grupo 14 
(romeno) 

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. 



 

Painel 3, 1.ª sessão – 8 

Painel de cidadãos europeus 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde" 

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 
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, 

 

 

 


