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Conferința privind viitorul Europei 

Raport: Prima sesiune a grupului 3: „Schimbări climatice și 

mediu/sănătate” 

Grupul de dezbatere 3 al cetățenilor europeni: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

 

Sesiunea 1: 1-3 octombrie 2021, Strasbourg 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, 

Consiliul UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

Prezentul document1 a fost pregătit de grupul de deliberări, care este alcătuit din Missions 

Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok și Kantar, responsabile cu 

metodologia și cu lansarea lucrărilor grupurilor de dezbatere. Prima sesiune a grupului 3: 

„Schimbări climatice și mediu/sănătate” a fost condusă de Missions Publiques în colaborare 

cu Danish Board of Technology. 

 

Cuprins 

1. Metodologie 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni 

3. Prima sesiune a grupului 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate”: contribuția 
experților 

4. Principalele rezultate ale sesiunii 

 

Prima sesiune a celui de al treilea grup de dezbatere al cetățenilor europeni din cadrul 

Conferinței privind viitorul Europei a avut loc la sediul Parlamentului European de la 

Strasbourg, în perioada 1-3 octombrie 2021. Grupul este dedicat subiectului general 

„Schimbări climatice și mediu/sănătate”. Grupul de dezbatere se ocupă de efectele 

schimbărilor climatice, de problemele de mediu și de noile provocări în materie de sănătate 

pentru Uniunea Europeană. Aceste subiecte se referă, de asemenea, la obiectivele și 

 
1 Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport ține de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 

reflectă opiniile instituțiilor UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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strategiile UE, cum ar fi agricultura, transportul și mobilitatea, energia și tranziția către 

societăți post-carbon, cercetarea, sistemele de sănătate, răspunsurile la crizele sanitare, 

prevenirea și stilurile de viață sănătoase. 

 

 

 

1. Metodologie 

În cursul primei sesiuni, discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în două formate: 

● în subgrupuri formate din doisprezece până la paisprezece cetățeni. În fiecare 

subgrup s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean putând vorbi în 

propria limbă. Activitatea de la nivel de subgrup a fost ghidată de mediatori 

profesioniști selectați de consorțiul de furnizori de servicii externi; 

● în plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi facilitatori 

principali. 

Anexa I la prezentul document conține o prezentare generală completă a etapelor și a 

momentelor principale ale primei sesiuni. 

 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială a 

Conferinței privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale 

cetățenilor europeni pentru a le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul pe 

care îl doresc pentru Uniunea Europeană. 

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin selecție 

aleatorie, din cele 27 de state membre; 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE: originea geografică 

(naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul socioeconomic și nivelul 

de educație; 

● Din fiecare grup de dezbatere fac parte cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare stat 

membru; 



4 

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). A fost 

creată o legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului 

european. 

Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, 

cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

Grupul 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

Grupul 4: „UE în lume/migrație” 

20 de reprezentanți din cadrul fiecărui grup de dezbatere al cetățenilor europeni, dintre 

care cel puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, participă la adunarea plenară a conferinței, 

prezintă rezultatele discuțiilor lor și dezbat recomandările lor cu alți participanți. Grupurile 

de dezbatere iau în considerare contribuțiile adunate în cadrul conferinței prin intermediul 

platformei digitale multilingve, aducându-și contribuția la plenul conferinței prin formularea 

unui set de recomandări pe baza cărora Uniunea ar trebui să întreprindă acțiuni ulterioare. 

 

3. Prima sesiune a grupului 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate”: contribuția 

experților 

Pentru a sprijini discuțiile și lucrările colective, Secretariatul comun al conferinței, în numele 

copreședinților Comitetului executiv al conferinței, a invitat șapte experți recunoscuți la 

prima sesiune a acestui grup de dezbatere. Experții au oferit o imagine de ansamblu a celor 

mai relevante aspecte legate de tema generală, precum și a principalelor provocări actuale 

și viitoare cu care se confruntă UE în ceea ce privește cele două „blocuri tematice” ale 

grupului: schimbări climatice, mediu; sănătate. Participanții au primit, de asemenea, părțile 

relevante și hărțile conceptuale cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma 

digitală multilingvă. 

 

Experți pentru primul bloc tematic: schimbări climatice, mediu 

• Jaroslaw Pietras, profesor invitat la Colegiul Europei 

• Céline Charveriat, directoarea executivă a Institutului pentru politica europeană de 

mediu 

• Jean-Pascal Van Ypersele, profesor de climatologie la UCL Louvain (Belgia) și fost 

vicepreședinte al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) 

• Valérie Masson-Delmotte, copreședinta Grupului de lucru I al IPCC 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFlIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eae0a127bbce60ca6c1c2e3098d50eeb8cf48cce/sn03411-re01.ro21.Graphs_fixed.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/
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Experți pentru al doilea bloc tematic: sănătate 

• Xose M. Fernandez, expert în biologie computațională, Institutul Curie 

• Walter Ricciardi, profesor, Universitatea Sacro Cuore, Roma 

• Elizabeth Adams, președintă, Asociația Europeană a Asistenților Medicali 

 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare sunt disponibile aici: 

• Sesiunea plenară din 1 octombrie 2021 

• Sesiunea plenară din 2 octombrie 2021, cu intervenții ale experților în materie de 

schimbări climatice și mediu 

• Sesiunea plenară din 2 octombrie 2021, cu intervenții ale experților privind sănătatea 

• Sesiunea plenară din 3 octombrie 2021, cu prima anunțare a direcțiilor de lucru 

• Sesiunea plenară din 3 octombrie 2021, cu adoptarea finală a direcțiilor de lucru și 

tragerea la sorți a celor 20 de reprezentanți 

 

4. Principalele rezultate ale sesiunii 

La sfârșitul primei sesiuni, cetățenii acestui grup au adoptat cinci direcții de lucru pe baza 

temelor pe care le-au abordat, discutat și ordonat după prioritate în legătură cu tema 

generală a grupului „Schimbări climatice și mediu/sănătate”. Tabelul următor prezintă cele 

cinci direcții de lucru și grupurile de teme incluse în fiecare direcție de lucru: 

 

  

https://institut-curie.org/actualite/innovation/xose-fernandez-putting-data-work-help-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
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-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-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Anexe 

 

Anexa I 

Prezentare generală a primei sesiuni 

Prima sesiune: descriere etapă cu etapă 

Prima sesiune a tuturor celor patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni cuprinde 

următoarele etape: 

· Etapa 1: Împărtășirea a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană pentru cetățeni și 

dezvoltarea unor viziuni pentru viitorul UE 

Cetățenii au început prin a discuta ce înseamnă Uniunea Europeană în viața lor de zi cu zi și 

cum se raportează la UE, înainte de a elabora viziuni personale pentru viitorul UE până în 

2050. 

· Etapa 2: Formularea temelor legate de tema generală a grupului de dezbatere și 

stabilirea priorității acestora 

Utilizându-și propriile experiențe și cunoștințe, precum și contribuțiile experților, cetățenii 

au identificat subiecte legate de tema generală a grupului și au stabilit prioritatea acestora. 
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Vineri, 1.10.2021 

Sesiune plenară 

Obiectiv: întâmpinarea cetățenilor; explicarea rațiunilor conferinței și a celor trei 

„concepte de bază” ale conferinței (platformă, grup de dezbatere, plen); prezentarea 

ordinii de zi pentru weekend 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: cetățenii au ocazia de a se cunoaște și de a împărtăși ce înseamnă în prezent UE 

pentru ei și modul în care se raportează la aceasta în viața lor de zi cu zi 

 

Sâmbătă, 2.10.2021 

Activitatea la nivel de subgrup - 1 

Obiectiv: cetățenii și-au folosit imaginația și au elaborat viziuni pentru viitorul UE 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 1: Schimbări 

climatice, mediu. Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma digitală 

multilingvă, iar experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante 

cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă. 

Sesiune plenară - partea a 2-a 

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 2: Sănătate. Au fost 

descrise principalele contribuții de pe platforma digitală multilingvă, iar experții au 

formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante cuprinse în primul raport 

intermediar referitor la platforma digitală multilingvă. 

Activitatea la nivel de subgrup - 2 

Obiectiv: cetățenii au adus în discuție teme care li se par relevante atunci când se gândesc 
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la blocul tematic mai larg pe care îl tratează subgrupul lor. Fiecare subgrup a ales cinci 

teme prioritare și a discutat provocările și întrebările care pot apărea în jurul acestor cinci 

teme atunci când le vor trata mai în detaliu în cursul sesiunii 2. 

 

Duminică, 3.10.2021 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: echipa de facilitare a explicat procesul de grupare a subiectelor în direcții de 

lucru și a prezentat cele cinci direcții de lucru propuse. 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: echipa de facilitare a colectat feedback din partea cetățenilor cu privire la 

direcțiile de lucru; cetățenii au preluat controlul asupra direcțiilor de lucru și au formulat 

sugestii de modificări. 

Sesiune plenară - partea a 2-a 

Obiectivul 1: echipa de facilitare a propus modificări la direcțiile de lucru; cetățenii au 

aprobat împreună modificările și cele cinci direcții de lucru definitive; echipa de facilitare a 

explicat etapele următoare. 

Obiectivul 2: sunt trași la sorți reprezentanți ai grupului de dezbatere din rândul 

persoanelor care s-au oferit să reprezinte grupul de dezbatere în plenul conferinței. Au 

fost prezentate 90 de candidaturi, dintre care s-au selectat 20 de reprezentanți. 
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Anexa II 

Cum sunt generate direcțiile de lucru? 

„Generarea direcțiilor de lucru” urmărește să identifice direcții de lucru din diferitele 

subiecte abordate de participanții la dezbatere, pentru a raționaliza și a împărți activitatea 

între subgrupurile din cadrul grupurilor de dezbatere pentru următoarele sesiuni ale 

grupurilor. Acesta este un proces iterativ desfășurat de echipa editorială în șase etape, 

începând de la discutarea diferitelor teme și până la adoptarea direcțiilor de lucru definitive, 

cetățenii fiind cei care aprobă direcțiile de lucru definitive. Echipa editorială este alcătuită 

din membri ai consorțiului de prestatori de servicii externi contractați de Comisie pentru 

organizarea grupurilor de dezbatere. Secretariatul comun al conferinței a supravegheat 

conceperea și organizarea procesului. 

 

1. În timpul „discuției temelor”, în cadrul subgrupurilor participanții au propus subiecte, 

care au fost înregistrate de către moderatori. Fiecare cetățean a avut posibilitatea de 

a menționa teme care i se par importante (în limitele blocurilor tematice generale 

ale grupului de dezbatere). Toate temele au fost traduse automat în limba engleză, 

iar facilitatorul a verificat dacă traducerea respectă sensul temei menționate de 

către cetățean. 

2. După ce au fost consolidate, în următoarea sesiune a subgrupului subiectele au 

primit o ordine de prioritate. Fiecare cetățean a dispus de maximum 15 puncte care 

au putut fi distribuite în ordinea preferințelor. Temei preferate i s-au acordat cinci 

puncte, celei de a doua teme în ordinea preferințelor i s-au acordat patru puncte și 

așa mai departe. În acest scop, cetățenii au utilizat fișe de stabilire a priorităților (ca 

buletine de vot anonime). 

3. Facilitatorul a calculat punctajele tuturor subiectelor și le-a clasificat în ordinea 

„punctajului obținut”, împreună cu cetățenii. Clasamentul final a fost afișat pe ecran 

și transmis echipei editoriale. 
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4. Temele de pe primele cinci locuri pentru fiecare subgrup (sau mai multe în cazul în 

care mai multe teme s-au clasat pe locul cinci) au fost apoi utilizate pentru procesul 

de grupare. În cadrul tuturor subgrupurilor, echipa editorială a analizat și a identificat 

temele similare sau cu legături între ele. Temele similare și conexe au constituit 

grupuri care au fost marcate cu o culoare și/sau au primit o etichetă provizorie. 

5. Următorul pas a fost alocarea tuturor acestor grupuri în diverse (nu mai mult de 

cinci) direcții de lucru coerente. Fiecărei direcții de lucru i s-a pus o 

denumire/etichetă în funcție de principalele grupuri și teme care i-au fost alocate. 

Scopul a fost de a utiliza cuvinte deja aduse în discuție de cetățeni și, prin urmare, de 

a propune titluri care sunt mai puțin tehnice, dar care au mai multă semnificație 

pentru participanți. 

6. Direcțiile de lucru au fost apoi prezentate sub formă de propunere de echipa 

editorială în plen și în subgrupuri. Cetățenii au avut posibilitatea de a verifica dacă 

temele lor din subgrupuri au fost luate în considerare în mod corespunzător și de a 

putea solicita modificări în ceea ce privește etichetarea lor, gruparea lor și eventuale 

adăugiri. Dacă au fost aprobate în cadrul subgrupurilor, aceste modificări au fost 

apoi integrate în direcțiile de lucru propuse. Într-o etapă finală, distribuția pe direcții 

de lucru a fost prezentată din nou în plen și aprobată prin aclamare. Înainte ca 

validarea finală să aibă loc, cetățenii din plen au avut încă o dată ocazia de a efectua 

ajustări minore (care urmează să fie, de asemenea, aprobate în plen). 
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Anexa III 

Lista detaliată a direcțiilor de lucru, a subtemelor și a contribuțiilor, 

pe baza clasamentului stabilit de cetățeni în subgrupuri 

Direcția 1: Moduri de viață mai bune 

Stiluri de viață sănătoase 

- Schimbarea comportamentului zilnic al cetățenilor și al întreprinderilor față de 

mediu. Este necesară o schimbare în modul în care ne raportăm la natură. Exemplu: 

sensibilizarea tinerilor prin activități de evidențiere a problematicii de mediu. 

Comportamentul cetățenilor trebuie să devină mai responsabil prin educație. Este 

absolut esențial ca cei mai tineri să fie sensibilizați. De asemenea, este important ca 

întreprinderile să fie trase la răspundere. Este necesar să se încurajeze schimbările în 

ceea ce privește consumul poluant (cetățenii trebuie să depună eforturi, dar și 

întreprinderile) (sala 7, locul 1) 

- Promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea bolilor (promovarea activității 

fizice etc.) (sala 10, locul 1) 

- Nutriția – ar trebui să consumăm alimente sănătoase și să căutăm cauzele care stau 

la baza problemelor. Pentru a rezolva această problemă de la o vârstă fragedă, ar 

trebui introduse programe de formare pentru a evita problemele într-o etapă 

ulterioară. Trebuie să dezvoltăm educația privind stilurile de viață sănătoase. Această 

educație trebuie să înceapă din cea mai fragedă copilărie, dar trebuie să acopere și 

grupele de vârstă mai înaintată. Îmbunătățirea educației privind schimbările 

climatice și impactul negativ al acestora asupra mediului social și a naturii. Și în ceea 

ce privește sănătatea umană, educația este importantă. Pentru a afla mai multe 

despre prevenire – ce se face în sistemul școlar, pentru a avea cursuri de alimentație 

sănătoasă, astfel încât să existe cunoștințe în acest sens. (sala 8, locul 1) 

- Educația în ceea ce privește un stil de viață sănătos încă din primii ani. (sala 13, locul 4) 

- Statele membre ar trebui să se concentreze pe o educație adecvată și pe 

promovarea unui stil de viață sănătos (sala 12, locul 2) 

- Sisteme de prevenire a bolilor (educația populației, de exemplu în materie de 

sănătate sexuală, alimentație, obiceiuri sănătoase, depunerea de eforturi, în special 

în cazul copiilor). Formarea populației în materie de prim ajutor. (sala 11, locul 4) 

- Să punem accentul pe alimentație, să terminăm cu aditivii alimentari. Serviciile 

medicale legate de contracepție, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, ar trebui 

rambursate. Toate datele referitoare la vaccinuri trebuie să fie publice și 

transparente pentru a evita mișcările antivaccinare. (sala 8, locul 3) 
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Educația în domeniul mediului 

- Cum se poate dezvolta educația în domeniul mediului ca valoare fundamentală a 

Uniunii Europene? (sala 6, locul 2) 

- Programe educaționale privind mediul, începând cu școala primară, pentru a înțelege 

ce înseamnă o viață sănătoasă, pentru a accelera procesul de schimbare și pentru a 

le permite copiilor să crească în contact cu natura (sala 3, locul 1) 

- Sensibilizarea copiilor și a adulților cu privire la impactul lor asupra mediului și la 

rolul pe care îl pot juca în conservarea mediului. (sala 5, locul 5) 

- Investiții în educație și în formare. Responsabilizarea tuturor. (sala 2, locul 4) 

- Informații mai clare și mai accesibile în toate limbile pentru a lărgi publicul căruia i se 

adresează Europa! (din partea UE, dar răspândirea de informații eronate este 

accentuată de mass-media). (sala 7, locul 5b) 

 

Direcția 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre 

Un mediu natural sănătos 

- Surse de energie mai durabile, cu prioritate în tratarea apei și în protejarea pânzei 

freatice. (sala 3, locul 2) 

- Un mediu natural sănătos ca aspect esențial pentru sănătatea umană. „Natura 

noastră este imunitatea noastră”. Strategii urbane. Transformarea zonelor 

urbanizate (existente) ca spațiu de calitate pentru viață. Construcția înțeleaptă a 

noilor locuințe. Lichidarea poluării luminoase, a emisiilor de gaze, a zgomotului (sala 

13, locul 2) 

- Reducerea poluării atmosferice și a zgomotului (îmbunătățirea mobilității bicicliștilor, 

reducerea combustibililor fosili, utilizarea surselor curate de energie etc.) (sala 10, 

locul 2) 

Protejarea biodiversității 

- Protecția biodiversității (animale pe cale de dispariție sau afectate de pesticide) (sala 

7, locul 3) 

Alimente sigure și sănătoase 

- Impactul agriculturii, al pescuitului și al creșterii intensive a animalelor asupra naturii 

(biodiversitate, calitatea solului, aer, apă etc.) (sala 5, locul 3) 

- Creșterea animalelor pe scară largă și alimentele obținute pe această cale trebuie să 

fie mai durabile (de exemplu, mai puține antibiotice). Să găsim alternative la 

creșterea animalelor pe scară largă în ferme zootehnice (sala 1, locul 3) 
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- Prea puține cunoștințe despre antibiotice și despre utilizarea rațională a acestora; 

este necesară o educație continuă, inclusiv pentru antibioticele nou apărute. Politica 

inegală în materie de prescriere a antibioticelor. Utilizarea excesivă a antibioticelor 

pentru animale, cu impact asupra alimentelor prelucrate de oameni. Ferme 

ecologice, care utilizează cât mai puține antibiotice. (sala 14, locul 3) 

- Aer, apă, nutriție – Toate aceste trei elemente ne afectează sănătatea. De asemenea, 

ar trebui să se acorde atenție aditivilor alimentari care pot avea efecte nocive asupra 

sănătății. Este necesară o informare completă, corectă și bazată pe dovezi științifice 

care să susțină deciziile factorilor de răspundere din domeniul sănătății. Trebuie 

implementate programe educaționale care să vizeze informarea cu privire la 

problemele de sănătate legate de alimentație; acestea sunt extrem de relevante, în 

special pentru sănătatea copiilor. Educație legată de opțiunile alimentare – alimente 

sănătoase pentru copii. Alimentele sănătoase ar trebui percepute ca o investiție 

pentru viitor. (sala 14, locul 1) 

- Axarea pe prevenire și pe furnizarea de informații suficiente și de claritate. 

Concentrarea asupra calității serviciilor furnizate, atenuarea diferențelor în ceea ce 

privește nivelul de calitate. Urmărirea nivelului de pesticide este legată de calitatea 

produselor alimentare. Produsele din plastic care poluează natura intră în lanțul 

alimentar. Ar trebui să acordăm cu siguranță atenție calității alimentelor și a 

produselor alimentare. (sala 8, locul 2) 

- Calitatea alimentelor produse. Reglementarea modificărilor aduse produselor 

alimentare. (sala 13, locul 5) 

 

Direcția 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru 

Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv 

- Introducerea unei etichete de consum (de exemplu, sub forma codificării ca semafor 

roșu/galben/verde) pe baza criteriilor: durabilitate, schimbări climatice, standarde 

sociale și emisii pentru bunurile de consum (pe baza legislației UE privind lanțul de 

aprovizionare) (sala 1, locul 4) 

- Reducerea deșeurilor (în special a materialelor plastice) și combaterea risipei de 

resurse. Luarea în considerare a unor eventuale inovații tehnologice în materie de 

ambalare. (sala 5, locul 2) 

- Măsuri europene și la nivel de stat membru împotriva comportamentelor 

întreprinderilor care încurajează consumul exagerat. Schimbări în stilurile de viață 

(sala 2, locul 5) 

- În ce fel poate fi reglementată supraproducția întreprinderilor (sala 3, locul 4) 

- Modalități de reducere a volumului de ambalaje cu ajutorul tehnologiei (sala 3, locul 5) 
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- Transparența nivelului de poluare a produselor (amprenta de poluare); Prețurile 

produselor ar trebui să reflecte gradul de poluare și resursele consumate, inclusiv în 

cazul produselor importate (sala 15, locul 2) 

Reducerea deșeurilor 

- Probleme de consum (ambalarea produselor, în special plastic) și timp de utilizare 
mai lung (telefon mobil, televizor, calculator etc.) (sala 2, locul 2) 

- Schimbarea comportamentului consumatorilor: Evitarea consumului, deoarece tot 
ceea ce nu este consumat nu generează deșeuri. Acest lucru necesită, de asemenea, 
o regândire a sectorului publicității, deoarece publicitatea promovează consumul, și 
nu prevenirea lui. Acest lucru afectează, de asemenea, achiziționarea de alimente, 
deoarece trebuie să evităm surplusul de alimente. Ar trebui să fie legală numai 
reclama la produse care nu dăunează mediului. Publicitatea pentru produsele 
dăunătoare mediului ar trebui interzisă. Consumul de carne și de lapte trebuie redus 
pentru a reduce emisiile de CO2 și de metan (sala 4, locul 5). 

- Reducerea deșeurilor în industrie (sala 15, locul 4) 

Produse echitabile, acces egal și consum echitabil 

- Economii de piață durabile: Avem nevoie de economii de piață durabile, adică de un 
cadru juridic durabil și de un cadru pentru economie, similare cadrului social din 
economia socială de piață. Trebuie să introducem o taxă pe CO2 și taxe vamale 
pentru bunurile produse cu emisii ridicate de CO2 provenite din străinătate. Ar trebui 
să existe un test de durabilitate în procesul de dezvoltare a produsului. Pe lângă taxe, 
sunt importante și alte măsuri, de exemplu, trebuie să sensibilizăm consumatorii cu 
privire la durabilitatea produselor și trebuie furnizate informații. Idee: Introducerea 
unui scor CO2 similar scorului de nutriție pentru bunuri (sala 4, locul 4). 

- O mai bună protecție a resurselor și o utilizare mai eficientă a resurselor, de exemplu 
în producția de alimente, în industria modei. Reducerea consumului (de bunuri de 
utilizare unică sau de slabă calitate) și reducerea generării de deșeuri. Producție și 
consum durabile, promovarea posibilității de reparare a uneltelor casnice și de 
reciclare (sala 1, locul 5). 

- Reducerea emisiilor de CO2 în sectorul industrial (sala 3, locul 5bis) 
- Crearea unui nou organism european care să finanțeze produse inovatoare și durabile. 

Aceste produse, într-o fază inițială, nu sunt sustenabile din punct de vedere economic 
și, prin urmare, au nevoie de finanțare pentru a fi demarate (sala 6, locul 4) 

- Gândiți-vă la un sistem economic compatibil cu durabilitatea (sala 6, locul 1) 
- Reducerea inegalității de acces la bunuri mai durabile (alimente, mobilitate, energie) 

(sala 6, locul 3) 
- Sprijinirea producției locale și a întreprinderilor mici (sala 15, locul 5) 
- Schimbări la nivelul modelelor noastre de consum. Suntem pregătiți să ne schimbăm 

modelele de consum și să încetinim consumul excesiv? Există o nevoie reală de 
sensibilizare pentru a le explica oamenilor și a îi educa cu privire la toate modurile de 
consum (în ceea ce mâncăm, în modul în care călătorim, în cultura noastră agricolă). 
Provocarea este de a crea noi obiceiuri de consum! (sala 7, locul 2) 

- Rolul reglementării economice (standarde) ca instrument de respectare a mediului și a 
condițiilor sociale în comerțul internațional (în interiorul și în afara UE) (sala 5, locul 4) 
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Direcția 4: Direcția 4: Către o societate durabilă 

Energie din surse regenerabile acum 

- Achiziții de energie (energie din surse regenerabile, panouri solare, hidrogen, în 
special de către marii actori economici) (sala 2, locul 3) 

- Reducerea emisiilor de CO2 (sala 2, locul 1) 
- Cum putem investi în reziliență și în reducerea consumului de energie (sala 6, locul 5) 
- Investiții în producția durabilă de energie secundară (încheierea producției de 

energie nucleară și a extracției cărbunelui) (sala 1, locul 2) 
- Tranziția energetică: trecerea cât mai rapid posibil la energia din surse regenerabile. 

Scurtarea procedurilor de aprobare pentru turbinele eoliene, parcurile fotovoltaice, 
pentru traseele cablurilor de curent de înaltă tensiune și pentru cablurile subterane. 
Trebuie să valorificăm tehnologia hidrogenului pentru a înlocui energia primară (gaz, 
cărbune etc.). Nu toate persoanele doresc parcuri eoliene în regiunea lor, inclusiv din 
rațiuni de protecție a mediului (salvarea păsărilor). Este important să vorbim unii cu 
alții, dar problema trebuie să fie tratată rapid (sala 4, locul 2). 

- Utilizarea eficace a excedentului temporar de energie din surse regenerabile (de 
exemplu, prin producția de hidrogen) (sala 15, locul 3) 

Sprijinirea schimbării 

- Angajamentul în domeniul climei la nivel mondial: Cum putem convinge China și 
SUA, de exemplu, să combată încălzirea globală? Dialogul este important: Europa 
trebuie să discute cu China și SUA pe această temă. Funcția de model a Europei este 
bună, dar nu suficientă. Protecția climei trebuie să fie, de asemenea, în general 
interesantă pentru SUA și China, ca atare ar trebui să evidențiați beneficiile și 
avantajele aduse de protecția climei (sala 4,locul 1). 

- Măsurile de protecție a mediului ar trebui să ia forma unor stimulente (sala 3, locul 3) 
- Să chestionăm și să modificăm modelul de guvernanță. Modelul actual de 

guvernanță este prea vertical și nu permite o relație bună între cetățeni și factorii de 
decizie. Avem nevoie de un model de guvernanță mai orizontal. (sala 7, locul 5) 

Transporturi ecologice 

- Transportul durabil: Extinderea transportului public durabil și în zonele rurale, mai 
multe linii de cale ferată, în special în zonele rurale. Liniile feroviare dezafectate ar 
trebui repuse în funcțiune. Transportul de mărfuri ar trebui să fie transferat dinspre 
transportul rutier la cel feroviar. Promovarea mobilității electrice, în special a 
bicicletelor electrice. În orașe și în zonele rurale, pistele pentru biciclete 
îmbunătățesc și promovează utilizarea în comun a bicicletelor și utilizarea de 
alternative la autoturisme. Utilizarea bicicletelor trebuie promovată la toate 
nivelurile. Cultivarea înțelegerii în societate față de creșterea timpului de transport. 
(sala 4, locul 3) 

- Soluții pe termen lung care să permită mobilitatea și transportul durabile pentru 
toate regiunile (sala 1, locul 1) 
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- Infrastructura verde de transport (cum ar fi bicicletele sau chiar mersul pe jos) (sala 
15, locul 1) 

- Mobilitate: Inovare, cercetare tehnologică și dezvoltare în domeniul transporturilor 
(automobile, nave, avioane...) + dezvoltarea de infrastructuri pentru o utilizare mai 
intensă a bicicletelor (în vederea atingerii obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 
și a sănătății) (sala 5, locul 1) 

- Transport mai curat și mai ecologic, care nu afectează natura (biciclete electrice 
etc.). Recompensarea utilizatorilor care utilizează aceste moduri de transport 
alternative. Europa are rolul de a facilita infrastructura pentru transportul alternativ. 
De asemenea, avem nevoie de transport public gratuit la nivel local (sala 7, locul 4) 

 

Direcția 5: Îngrijirea tuturor 

Consolidarea sistemului de sănătate 

- Un sistem de sănătate stabilizat și un sector al sănătății cu condiții atractive de 
muncă. Condiții mai bune de remunerare și de muncă pentru profesioniștii din 
domeniul sănătății și pași înainte în ceea ce privește autotestarea și 
autoadministrarea de tratamente în rândul pacienților. (sala 9, locul 4) 

- Uniunea ar trebui să investească mai mult în cercetarea în domeniul sănătății (sala 
12, locul 5) 

- Statutul personalului medical și al asistenței medicale. Munca personalului medical 
este îngreunată de faptul că toate procedurile devin din ce în ce mai stricte. Medicii 
se transformă în roboți și adesea pierd legătura umană cu pacienții. Există un deficit 
de personal medical. Mulți medici au fost concediați deoarece nu s-au vaccinat. 
Aceasta este o încălcare a drepturilor omului atât în cazul medicilor înșiși, cât și, într-
o anumită măsură, în cazul pacienților. Condițiile de muncă în rândul medicilor sunt 
precare în multe țări din UE, lucru care a devenit evident în timpul pandemiei de 
COVID-19. Nu ar trebui reduse resursele spitalelor și cele ale spitalelor de stat. (sala 
8, locul 4) 

- Un sistem uniform în întreaga UE, cu operații între țări (sala 9, locul 5) 
- Consolidarea cooperării dintre țările europene în domeniul sănătății (de exemplu, 

prin crearea unui centru de sănătate la nivel european, pentru anumite aspecte 
precum bolile rare, digitalizarea) (sala 10, locul 4) 

- Asigurarea sănătății este un proces cu etape multiple; de la prevenție la asigurarea 
unui sistem de medicină de urgență. Fiecare dintre etape este importantă și necesită 
sprijin pentru dezvoltare și implementare (sala 14, Rank 4) 

- Un sistem european de asistență medicală (standarde, aceeași calitate a asistenței 
medicale, de exemplu, în anumite țări, nu este asigurată o îngrijire corectă, spitalele 
sunt mai interesate de aspectele economice, de fapt spitalele sunt înregistrate ca 
entități comerciale) (sala 11, locul 3) 

Un concept mai larg al sănătății 

- Degradarea sănătății mintale este generată și de degradarea sănătății fizice (sala 14, 
locul 5) 
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- Este necesar să se majoreze atât cheltuielile, cât și atenția acordată sănătății mintale 
(sala 12, locul 4) 

- Sănătatea mintală (eliminarea tabuurilor, normalizarea atitudinilor față de bolile 
mentale, tratamente, modul în care poluarea afectează sănătatea mintală, 
insuficiența sprijinului pentru bolile psihice...) (sala 11, locul 2) 

- Sănătate sexuală și reproductivă cu acces egal și echitabil. Este important ca bolile 
din sistemul reproductiv feminin să fie tratate ca provocări medicale reale. Produsele 
de igienă pentru femei sunt necesare din punct de vedere biologic și nu produse de 
lux. O mai bună informare cu privire la efectele primare și secundare ale 
contracepției. O mai bună educație sexuală pentru copii și tineri, atât în ceea ce 
privește sănătatea sexuală din punct de vedere biologic, cât și din punct de vedere 
mintal. (sala 9, locul 3) 

- Trebuie să ne asigurăm că oamenii duc o viață suficient de sănătoasă, astfel încât 
accesul la asistență medicală să fie necesar cât mai rar posibil și să rezulte în 
cheltuieli aferente cât mai mici. Serviciile de sănătate axate pe sănătatea mintală 
trebuie să fie cât mai bune. Trebuie să eliminăm o serie de obstacole legate de 
sănătatea mintală, în special în ceea ce privește accesul la servicii specializate. (sala 
14, locul 2) 

- Îmbunătățirea sistemului de sănătate mintală (accesibil tuturor, cu educație 
emoțională etc.) (sala 10, locul 5) 

- O atenție specială acordată contextului social și psihologic al persoanelor (dincolo de 
cel fizic) (sala 11, locul 5) 

Acces egal la sănătate pentru toți 

- Accesul egal la asistență medicală și stomatologică ca drept pentru toți cetățenii UE, 

atât în orașe, cât și în mediul rural. (sala 9, locul 1) 

- O mai bună educație a copiilor și tinerilor în școli cu privire la: sănătatea fizică și 

mintală, sănătatea sexuală, nutriție, tutun și primul ajutor (inclusiv primul ajutor 

mintal). (sala 9, locul 2) 

- Luarea în considerare a accesului egal la servicii medicale pentru toate persoanele, 

indiferent de gen. Să se țină seama de diferențele biologice, iar atenția să nu se 

concentreze asupra bărbaților (sala 13, locul 3) 

- Furnizarea de resurse financiare pentru tratament și accesul la asistență medicală 

pentru toți. (sala 13, locul 1) 

- Accesibilitatea sistemului de sănătate (este inegală în diferite locuri, de exemplu, în 

anumite țări există populații mici în zone rurale, departe de centrele de sănătate; 

inegalitatea accesului în funcție de resursele disponibile; relația dintre resursele 

disponibile și obiceiurile de viață și sănătate. (sala 11, locul 1) 

- Accesul universal la serviciile sanitare (sala 10, locul 3) 

- Asistența medicală de bază gestionată de stat ar trebui să fie îmbunătățită și să fie 

aceeași pentru toți (sala 12, locul 1) 

- Uniunea Europeană ar trebui să reflecteze asupra privatizării asistenței medicale 

pentru cei care sunt dispuși să plătească sume suplimentare (sala 12, locul 3) 
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- Îmbunătățirea îngrijirii pacienților, indiferent de statutul socioeconomic al 

pacientului. (sala 8, locul 5) 
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Anexa IV 

Lista completă a contribuțiilor din partea subgrupurilor în limba originală a procesului-verbal 

N.B.: Notițele facilitatorilor în care aceștia descriu temele. Fiecare facilitator a luat notițe în limba sa maternă. 

Blocul tematic I: „Schimbările climatice și mediul” 

Limba originală 

Grupul 1 
(germană) 

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. 

Grupul 2 
(germană) 

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 



 

Grupul 3, prima sesiune – 2 

Grupul de dezbatere 3 al cetățenilor europeni: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

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) 

Grupul 3 
(spaniolă) 

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. 

Grupul 4 
(germană) 

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. 

Grupul 5 
(franceză) 

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 

Grupul 6 
(portugheză) 

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 

Grupul 7 
(franceză) 

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 

Grupul 15 
(română) 

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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Blocul tematic II: „Sănătate” 

Limba originală 

Grupul 8 
(bulgară) 

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. 

Grupul 9 
(daneză) 

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. 

Grupul 10 
(spaniolă) 

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) 

Grupul 11 
(spaniolă) 

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) 

Grupul 12 
(poloneză) 

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 



 

Grupul 3, prima sesiune – 9 

Grupul de dezbatere 3 al cetățenilor europeni: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

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 

Grupul 13 
(poloneză) 

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. 

Grupul 14 
(română) 

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 



 

Grupul 3, prima sesiune – 10 

Grupul de dezbatere 3 al cetățenilor europeni: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

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, 

 

 


