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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 

Raportti: Paneelin 3 "Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys" 

ensimmäinen istunto 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3:"Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys" 

 

1. istunto: 1.–3. lokakuuta 2021, Strasbourg 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja 
Euroopan komissio järjestävät eurooppalaisia kansalaispaneeleja. 

Tämän asiakirjan1 on laatinut työryhmä, jonka jäseninä ovat Missions Publiques, Tanskan 
teknologialautakunta, Deliberativa, Ifok ja Kantar. Työryhmä vastaa paneelien 
työskentelymenetelmistä ja toteuttamisesta. Paneelin 3 "Ilmastonmuutos ja ympäristö / 
Terveys" ensimmäisen istunnon vetäjänä toimi Missions Publiques ja toisena vetäjänä 
Tanskan teknologialautakunta. 

 

Sisällysluettelo 

1. Menetelmät 

2.  Taustaa: Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin ensimmäinen istunto 

3.  Paneeli 3: "Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys", ensimmäinen istunto: 
Asiantuntijoiden näkemykset 

4.  Istunnon tärkeimmät tulokset 

 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä järjestettävän kolmannen eurooppalaisen 
kansalaispaneelin ensimmäinen istunto pidettiin 1.–3. lokakuuta 2021 Euroopan 
parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Paneelin yleisaiheena on "Ilmastonmuutos ja ympäristö 

/ Terveys". Paneeli liittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ympäristökysymyksiin ja 
Euroopan unionin uusiin terveyshaasteisiin. Nämä aiheet liittyvät myös EU:n tavoitteisiin ja 
strategioihin, kuten maatalouteen, liikenteeseen ja liikkuvuuteen, energiaan ja siirtymiseen 
hiilen jälkeisiin yhteiskuntiin, tutkimukseen, terveydenhuoltojärjestelmiin, terveyskriiseihin 
vastaamiseen, ehkäiseviin toimiin ja terveellisiin elämäntapoihin. 

 

 
1  Vastuuvapauslauseke: Laatijat ovat yksin vastuussa tästä raportista, eikä se ilmennä EU:n toimielinten 

näkemyksiä. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=fi%20
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=fi
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1. Menetelmät 

Ensimmäisessä istunnossa keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kahdessa muodossa: 

● Alaryhmissä, joihin kuuluu 12–14 kansalaista. Kussakin alaryhmässä puhuttiin 

neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään. 

Alaryhmien työtä ohjasivat ulkoisten palveluntarjoajien yhteenliittymän valitsemat 

ammattitaitoiset keskustelunvetäjät. 

● Täysistunnossa, johon kaikki osallistuivat. Täysistuntoja johti kaksi 

keskustelunvetäjää. 

Tämän asiakirjan liitteessä I on kattava katsaus ensimmäisen istunnon työvaiheisiin ja 

pääkohtiin. 

 

2. Taustaa: Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin ensimmäinen istunto 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä 

järjestetään neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden he 

haluavat Euroopan unionille. 

●  Paneeleja on neljä, ja niissä kussakin on 200 satunnaisesti valittua Euroopan 

kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta. 

●  Paneelit kuvastavat EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja 

kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 

näkökulmasta. 

●  Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen 

kansalainen kustakin jäsenvaltiosta. 

● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä on 

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

Paneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, 

kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio" 

Paneeli 2: "Eurooppalainen demokratia / Eurooppalaiset arvot ja oikeudet, 

oikeusvaltioperiaate, turvallisuus" 

Paneeli 3: "Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys" 

Paneeli 4: "EU maailmassa / Muuttoliike" 
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20 edustajaa kustakin eurooppalaisesta kansalaispaneelista, vähintään kolmasosa alle  

25-vuotiaita, osallistuu konferenssin täysistuntoon, jossa he esittelevät keskustelujensa 

tuloksia ja pohtivat suosituksiaan muiden osallistujien kanssa. Paneelit kokoavat 

konferenssin yhteydessä monikielisen digitaalisen foorumin kautta kerättyjä kannanottoja ja 

antavat panoksensa konferenssin täysistunnolle laatimalla kannanottojen perusteella 

suosituksia unionille jatkotoimia varten. 

 

3. Paneeli 3: "Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys", ensimmäinen istunto: 

Asiantuntijoiden näkemykset 

Keskustelujen ja kollektiivisen työn tueksi konferenssin yhteinen sihteeristö kutsui 

johtokunnan yhteispuheenjohtajien puolesta seitsemän tunnustettua asiantuntijaa paneelin 

ensimmäiseen istuntoon. Asiantuntijat esittivät katsauksen paneelin yleisaiheeseen 

liittyvistä tärkeimmistä näkökohdista sekä EU:n suurimmista haasteista nyt ja 

tulevaisuudessa paneelin kahden aihekokonaisuuden – Ilmasto ja ympäristö ja Terveys – 

kannalta. Paneelin osanottajille jaettiin myös monikielisen digitaalisen foorumin 

ensimmäisen väliraportin asiaankuuluvat kohdat ja miellekartat. 

 

Ensimmäinen aihekokonaisuus "Ilmastonmuutos ja ympäristö" – asiantuntijat 

• Jaroslaw Pietras, vieraileva professori, College of Europe 

• Céline Charveriat, Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin toiminnanjohtaja 

• Jean-Pascal Van Ypersele, ilmastotieteen professori, UCL Louvain (Belgia) ja 

ilmastonmuutospaneelin (IPCC) entinen varapuheenjohtaja 

• Valérie Masson-Delmotte, IPCC:n työryhmän I puheenjohtaja 

 

Toinen aihekokonaisuus "Terveys" – asiantuntijat 

• Xose M. Fernandez, tietokonebiologi, Institut Curie 

• Walter Ricciardi, professori, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rooma 

• Elizabeth Adams, puheenjohtaja, Euroopan sairaanhoitajaliittojen järjestö 

 

 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctgoalr7j8k8ktik544p80zsfix3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211028%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211028T140136Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=916d705f48c154496ae87267df28cfd729bf896ef417bbee0c78ebcf551b7937
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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Täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

• Täysistunto 1. lokakuuta 2021 

• Täysistunto 2.lokakuuta 2021: asiantuntijoiden puheenvuorot (Ilmastonmuutos ja 

ympäristö) 

• Täysistunto 2. lokakuuta 2021: asiantuntijoiden puheenvuorot (Terveys) 

• Täysistunto 3. lokakuuta 2021: osa-alueiden julkistaminen 

• Täysistunto 3. lokakuuta 2021: osa-alueiden vahvistaminen ja 20 edustajan arvonta 

 

4. Istunnon tärkeimmät tulokset 

Ensimmäisen istunnon päätteeksi paneelin osanottajat hyväksyivät työlleen viisi osa-aluetta. 

Ne valittiin osanottajien esille nostamien aiheiden, keskustelunaiheiden ja niiden aiheiden 

pohjalta, joita osanottajat pitivät tärkeimpinä suhteessa paneelikeskustelun yleisaiheeseen 

"Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys". Seuraavassa taulukossa esitetään nämä viisi osa-

aluetta ja kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät aiheklusterit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Liitteet 

 

Liite I 

Yleiskatsaus ensimmäisestä istunnosta 

Ensimmäinen istunto: vaiheittainen toimintatapa 

Kaikkien neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin ensimmäinen istunto sisältää seuraavat 

vaiheet: 

· Vaihe 1: Keskustellaan siitä, mitä Euroopan unioni merkitsee kansalaisille, ja 

hahmotellaan visioita EU:n tulevaisuudesta 

Osanottajat keskustelivat aluksi siitä, mitä Euroopan unioni nykyisellään merkitsee heidän 

jokapäiväisessä elämässään ja miten he suhtautuvat EU:hun. Sen jälkeen he hahmottelivat 

henkilökohtaisia visioitaan EU:n tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. 

· Vaihe 2: Paneelin yleisaiheeseen liittyvät kysymykset ja niiden priorisointi 

Osanottajat yksilöivät ja priorisoivat omien kokemustensa ja tietämyksensä sekä 

asiantuntijoiden panoksen perusteella kysymyksiä, jotka liittyvät paneelin yleisaiheeseen. 
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Perjantai 1.10.2021 

Täysistunto 

Sisältö: osanottajat toivotettiin tervetulleiksi; selvitettiin konferenssin järjestämisen 

tarkoitus ja esiteltiin konferenssin kolme lohkoa (foorumi, paneeli, täysistunto); esiteltiin 

viikonlopun asialista 

Työskentely alaryhmissä 

Sisältö: osanottajat tutustuivat toisiinsa ja keskustelivat EU:n merkityksestä itselleen tällä 

hetkellä ja siitä, miten he suhtautuvat siihen jokapäiväisessä elämässään 

 

Lauantai 2.10.2021 

Työskentely alaryhmissä 1 

Sisältö: osanottajat käyttivät mielikuvitustaan ja kehittelivät visioita EU:n tulevaisuudesta 

Täysistunto 1 

Sisältö: asiantuntijat jakoivat näkemyksiään ensimmäisestä aihekokonaisuudesta 

"Ilmastonmuutos ja ympäristö". Esiteltiin monikielisen digitaalisen foorumin kautta saadut 

tärkeimmät kannanotot; asiantuntijat kommentoivat monikielisen digitaalisen foorumin 

ensimmäisessä väliraportissa esitettyjä miellekarttoja. 

Täysistunto 2 

Sisältö: asiantuntijat jakoivat näkemyksiään toisesta aihekokonaisuudesta "Terveys". 

Esiteltiin monikielisen digitaalisen foorumin kautta saadut tärkeimmät kannanotot; 

asiantuntijat kommentoivat monikielisen digitaalisen foorumin ensimmäisessä 

väliraportissa esitettyjä miellekarttoja. 

Työskentely alaryhmissä 2 

Sisältö: osanottajat käsittelivät ajatuksia, joita alaryhmän käsittelemä laajempi 

aihekokonaisuus heissä herätti. Kukin alaryhmä valitsi viisi tärkeintä aihetta ja keskusteli 
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näihin aiheisiin liittyvistä haasteista ja kysymyksistä, joita saattaa nousta esille, kun niitä 

käsitellään yksityiskohtaisemmin toisessa istunnossa. 

 

 

 

Sunnuntai 3.10.2021 

Täysistunto 1 

Sisältö: keskustelunvetäjät selittivät osa-alueista ja klustereista koostuvaa prosessia ja 

esittelivät ehdotetut viisi osa-aluetta. 

Työskentely alaryhmissä 

Sisältö: keskustelunvetäjät keräsivät osanottajilta palautetta osa-alueista; osanottajat 

käsittelivät osa-alueita ja tekivät muutosehdotuksia. 

Täysistunto 2 

Sisältö 1: keskustelunvetäjät esittelivät osa-alueisiin tehdyt muutosehdotukset; 

osanottajat hyväksyivät yhdessä muutokset ja lopulliset viisi osa-aluetta; 

keskustelunvetäjät selvittivät seuraavia vaiheita. 

Sisältö 2: vapaaehtoisten joukosta arvottiin paneelin edustajat konferenssin 

täysistuntoon. Ehdokkaita oli 90, joista 20 valittiin. 
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Liite II 

Miten osa-alueet muodostetaan? 

Osa-alueita muodostettaessa pyritään yksilöimään työskentelyn osa-alueita osanottajien 

esiin tuomista eri aiheista. Näin työskentelyä voidaan virtaviivaistaa ja jakaa paneelin 

alaryhmien kesken paneelin seuraavissa istunnoissa. Prosessissa on monta vaihetta aiheiden 

erittelystä lopullisten työskentelyn osa-alueiden hyväksymiseen. Toimitustiimi toteutti 

prosessin kuudessa vaiheessa, ja paneelin osanottajat hyväksyivät lopulliset työskentelyn 

osa-alueet. Toimitustiimin jäsenet kuuluvat ulkopuolisten palveluntarjoajien 

yhteenliittymään, jonka kanssa komissio on tehnyt sopimuksen paneelien organisoinnista. 

Konferenssin yhteinen sihteeristö valvoi prosessin suunnittelua ja organisointia. 

 

1. Paneelien jäsenet esittivät aiheita alaryhmissä käydyissä keskusteluissa, ja 

keskustelunvetäjät merkitsivät ne muistiin. Jokaisella osanottajalla oli tilaisuus ottaa 

esiin itselleen tärkeitä aiheita (paneelin yleisten aihekokonaisuuksien puitteissa). 

Kaikki aiheet käännettiin automaattisesti englanniksi, ja keskustelunvetäjä tarkisti, 

että käännökset olivat ehdotetun aiheen merkityksen mukaisia. 

2. Kun aiheet oli koottu yhteen, ne asetettiin tärkeysjärjestykseen seuraavassa 

alaryhmän kokouksessa. Jokainen osanottaja sai jakaa 15 pistettä tärkeimpinä 

pitämilleen aiheille. Tärkeimmälle aiheelle annettiin viisi pistettä, toiseksi 

tärkeimmälle neljä pistettä ja niin edelleen. Tätä varten osanottajat täyttivät 

priorisointilomakkeen (nimettömänä). 

3. Keskustelunvetäjä laski pisteet yhteen ja asetti ne järjestykseen pistemäärän 

mukaisesti yhdessä paneelin osanottajien kanssa. Lopullinen järjestys näkyi näytöllä 

ja välitettiin toimitustiimille. 
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4. Klusteriprosessiin otettiin viisi parhaiten sijoittunutta aihetta kustakin alaryhmästä 

(tai useampia aiheita, jos kyse oli "jaetusta viidennestä sijasta"). Toimitustiimi piti 

silmällä eri alaryhmissä ehdotettuja aiheita, jotka olivat samankaltaisia tai liittyivät 

toisiinsa. Samankaltaisista ja toisiinsa liittyvistä aiheista muodostettiin klustereita, 

jotka merkittiin väreillä tai väliaikaisilla nimillä. 

5. Seuraavassa vaiheessa klusterit jaoteltiin johdonmukaisiksi työskentelyn eri osa-

alueiksi (enintään viisi). Kukin osa-alue nimettiin sen tärkeimpien klusterien ja 

aiheiden mukaan. Tavoitteena oli käyttää paneelin osanottajien käyttämiä sanoja ja 

ehdottaa näin vähemmän teknisiä mutta panelistien kannalta merkityksellisempiä 

otsikoita. 

6. Tämän jälkeen toimitustiimi esitteli ehdotukset täysistunnossa ja alaryhmissä. 

Osanottajat pystyivät tarkistamaan, oliko heidän alaryhmänsä aiheet otettu 

asianmukaisesti huomioon, pyytämään muutoksia otsikoihin tai klusterien 

ryhmittelyyn ja esittämään mahdollisia lisäyksiä. Jos muutokset hyväksyttiin 

alaryhmissä, ne sisällytettiin ehdotettuihin osa-alueisiin. Viimeisessä vaiheessa osa-

alueiden jakautuminen esiteltiin uudelleen täysistunnossa ja hyväksyttiin 

avoäänestyksellä. Ennen lopullista vahvistamista osanottajilla oli vielä mahdollisuus 

tehdä pienimuotoisia mukautuksia (jotka hyväksyttiin täysistunnossa). 
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Liite III 

Paneelin osanottajien alaryhmissä laatimaan priorisointiin 

perustuva yksityiskohtainen luettelo osa-alueista, alateemoista ja 

kannanotoista 

Osa-alue 1: Parempi elämäntapa 

Terveelliset elintavat 

− Kansalaisten ja yritysten on muutettava käytöstään ympäristöön nähden. 

Suhtautumisen luontoon on muututtava. Lisätään nuorten tietoisuutta 

ympäristötietoisuutta edistävien toimien avulla. Kansalaiset on saatava omaksumaan 

vastuullisempi käytös koulutuksen avulla. On tärkeää lisätä nuorten tietoisuutta. On 

tärkeää, että myös yritykset toimivat vastuullisesti. On tärkeää kannustaa muutosta 

pois saastuttavasta kulutuksesta (tarvitaan kansalaisten ja yritysten toimia) (ryhmä 7, 

1. sija) 

− Edistetään terveellisiä elintapoja ja sairauksien ennaltaehkäisyä (edistetään fyysistä 

aktiivisuutta jne.) (ryhmä 10, 1. sija) 

− Ravitsemus – meidän on syötävä terveellisesti ja puututtava ongelmien perimmäisiin 

syihin. Ongelmiin on puututtava lapsuudesta lähtien, otetaan käyttöön 

koulutusohjelmia, joiden ansiosta voidaan välttää ongelmat myöhemmässä 

vaiheessa. Kehitetään terveellisiin elintapoihin liittyvää opetusta. Se on aloitettava 

varhaislapsuudessa, mutta sen on katettava myös vanhemmat ikäryhmät. Opetusta 

ilmastonmuutoksesta ja sen haitallisista vaikutuksista yhteiskuntaan ja luontoon. 

Lisäksi tarvitaan terveyskasvatusta. Lisätään tietämystä sairauksien 

ennaltaehkäisystä, kouluihin terveellistä ravitsemusta käsitteleviä oppitunteja, jotta 

aiheesta tiedettäisiin enemmän. (ryhmä 8, 1. sija) 

− Terveellisiä elintapoja koskevaa opetusta varhaislapsuudesta alkaen (ryhmä 13, 

4. sija) 

− Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava asianmukaisesta opetuksesta ja terveellisten 

elintapojen edistämisestä (ryhmä 12, 2. sija) 

− Sairauksien ennaltaehkäisy (väestölle suunnattu koulutus esim. sellaisista aiheista 

kuin seksuaaliterveys, ravitsemus, terveelliset elintavat, ensiapukurssit) (ryhmä 11, 

4. sija) 

− Aiempaa enemmän huomiota ravitsemukseen, lopetetaan lisäaineiden käyttö 

elintarvikkeissa. Raskauden ehkäisyyn liittyvä hoito olisi korvattava sekä miehille että 

naisille. Rokotteisiin liittyvän tiedon on oltava julkista ja avointa, jotta vältetään 

rokotevastaiset liikkeet. (ryhmä 8, 3. sija) 

Ympäristökasvatus 
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− Ympäristökasvatuksen kehittäminen Euroopan unionin perusarvona (ryhmä 6, 2. sija) 

− Ympäristökasvatusta alakoulusta lähtien, jotta ymmärrettäisiin, mitä terveellinen 

elämä tarkoittaa, voitaisiin nopeuttaa muutosprosessia ja antaa lapsille mahdollisuus 

kasvaa yhteydessä luontoon (ryhmä 3, 1. sija) 

− Lisätään lasten ja aikuisten tietoisuutta siitä, miten he vaikuttavat ympäristöön ja 

mitä he voivat tehdä ympäristön suojelemiseksi (ryhmä 5, 5. sija) 

− Koulutusinvestoinnit ja -toimet. Lisätään kaikkien vastuuntuntoa (ryhmä 2, 4. sija) 

− Selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää tietoa kaikilla kielillä suuremman yleisön 

saavuttamiseksi (EU:n toimesta; media levittää virheellistä tietoa) (ryhmä 7, 5 b. sija) 

 

Osa-alue 2: Ympäristön ja terveyden suojelu 

Terve luonnonympäristö 

− Kestävämpiä energiamuotoja, etusijalle veden käsittely ja pohjavesien suojelu 

(ryhmä 3, 2. sija) 

− Terveen luonnonympäristön merkitys ihmisten terveydelle. "Luonto on 

immuunijärjestelmämme". Kaupunkistrategiat. Olemassa olevien kaupunkialueiden 

muuttaminen hyviksi asuinsijoiksi. Viisasta rakentamista uusien asuinsijojen 

luomiseksi. Valosaasteen, kaasupäästöjen ja melun eliminoiminen (ryhmä 13, 2. sija) 

− Vähennetään ilman pilaantumista ja melua (parannetaan pyöräilijöiden liikkumista, 

vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, käytetään puhdasta energiaa jne.) 

(ryhmä 10, 2. sija) 

Biodiversiteetin suojelu 

− Suojellaan luonnon monimuotoisuutta (uhanalaiset eläimet, tuholaismyrkkyjen 

vaikutukset) (ryhmä 7, 3. sija) 

Turvallinen ja terveellinen ruoka 

− Maatalouden, kalastuksen ja eläinten tehotuotannon vaikutukset luontoon 

(biodiversiteettiin, maaperään, ilmaan, vesiin...) (ryhmä 5, 3. sija) 

− Eläinten tehotuotannon ja siihen perustuvan elintarviketuotannon on oltava 

kestävämpää (esim. vähemmän antibiootteja). Laajamittaiselle eläinten 

tehotuotannolle on löydettävä vaihtoehtoja (ryhmä 1, 3. sija) 

− Liian vähän tietoa antibiooteista ja niiden järkevästä käytöstä. Tarvitaan jatkuvasti 

uutta tietoa mm. uusista antibiooteista. Antibiootteja määrätään epätasaisesti. 

Antibioottien liikakäyttö eläimillä ja sen vaikutukset ihmisille tarkoitettuun ruokaan. 

Luomumaatalous, mahdollisimman vähäinen antibioottien käyttö (ryhmä 14, 3. sija) 
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− Ilma, vesi, ravitsemus – kaikki kolme vaikuttavat terveyteen. Olisi kiinnitettävä 

huomiota elintarvikkeiden lisäaineisiin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti terveyteen. 

Terveyteen liittyvät päätökset olisi tehtävä täydellisten, tarkkojen ja tieteellisesti 

varmennettujen tietojen pohjalta. Tarvitaan opetusta ravitsemukseen liittyvistä 

terveysongelmista. Ne ovat erityisen tärkeitä etenkin lasten terveyden kannalta. 

Ravitsemukseen liittyvät vaihtoehdot – terveellistä ruokaa lapsille. Terveellinen 

ravitsemus olisi nähtävä investointina tulevaisuuteen (ryhmä 14, 1. sija) 

− Panostetaan ennaltaehkäisyyn sekä riittävään tiedon jakamiseen ja selkeyteen. 

Panostetaan palvelujen laatuun ja pienennetään laatueroja. Torjunta-aineiden 

käytön seuranta on yhteydessä elintarvikkeiden laatuun. Luontoa saastuttava muovi 

päätyy ravintoketjuun. Olisi ehdottomasti kiinnitettävä huomiota ravitsemuksen ja 

elintarvikkeiden laatuun (ryhmä 8, 2. sija) 

− Elintarvikkeiden laatu. Elintarvikkeisiin tehtyjen muutosten sääntely (ryhmä 13, 

5. sija) 

 

Osa-alue 3: Talouden ja kulutuksen uusi suunta 

Ylituotannon ja ylikulutuksen säätely 

− Otetaan käyttöön kuluttajien valintoja helpottavia merkintöjä (esim. "liikennevalot": 

punainen, keltainen, vihreä), jotka perustuvat tuotteen kestävyyteen, 

ilmastovaikutuksiin, tuotantoon liittyviin sosiaalinormeihin ja päästöihin (EU:n 

lainsäädännön pohjalta) (ryhmä 1, 4. sija) 

− Vähennetään jätteitä (erityisesti muovia) ja torjutaan luonnonvarojen tuhlaamista. 

Pohditaan pakkauksiin liittyviä teknologisia innovaatioita (ryhmä 5, 2. sija) 

− EU:n ja valtioiden tason toimia, joilla torjutaan ylenmääräiseen kuluttamiseen 

kannustavia yritysten toimia. Elintapojen muuttaminen (ryhmä 2, 5. sija) 

− Yritysten ylituotannon säätely (ryhmä 3, 4. sija) 

− Vähennetään pakkauksien määrää teknologian avulla (ryhmä 3, 5. sija) 

− Avoimuus siitä, kuinka paljon tuotteet saastuttavat (saastejalanjälki). Tuotteiden 

hintojen määrittämisessä olisi otettava huomioon tuotteen saastejalanjälki ja 

käytetyt luonnonvarat, myös tuontituotteiden osalta (ryhmä 15, 2. sija) 

Vähemmän jätteitä 

− Kuluttamiseen (pakkaukset, erityisesti muovi) ja pidempään käyttöaikaan (kännykät, 
televisiot, tietokoneet jne.) liittyvät ongelmat (ryhmä 2, 2. sija) 

− Kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen: Vältetään kuluttamista, sillä jos ei kuluteta, 
ei synny jätettä. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelutapaa mainosalalla, koska 
mainonta edistää kuluttamista sen sijaan että se vähentäisi sitä. Tämä koskee myös 
elintarvikkeiden ostamista, koska ylijäämäelintarvikkeita on vältettävä. Ainoastaan 
sellaisten tuotteiden mainonta saisi olla laillista, jotka eivät vahingoita ympäristöä. 
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Ympäristölle haitallisten tuotteiden mainonta olisi kiellettävä. Lihan ja maidon 
kulutusta olisi vähennettävä CO2- ja metaanipäästöjen vähentämiseksi (ryhmä 4, 
5. sija) 

− Teollisuuden jätteitä olisi vähennettävä (ryhmä 15, 4. sija) 

Reilun kaupan tuotteet, yhtäläinen saatavuus ja oikeudenmukainen kuluttaminen 

− Kestävä markkinatalous: Tarvitaan kestävä markkinatalous, eli kestävä oikeudellinen 
kehys ja kehys taloutta varten samaan tapaan kuin on olemassa sosiaaliseen 
markkinatalouteen liittyvä sosiaalinen kehys. Tarvitaan CO2-vero ja tullit EU:n 
ulkopuolelta tuoduille korkean CO2-intensiteetin tuotteille. Tuotteiden 
kehitysprosessissa olisi oltava kestävyystesti. Verojen lisäksi tarvitaan muitakin 
toimia, esim. kuluttajia on valistettava tuotteiden kestävyydestä ja tietoa on 
jaettava. Idea: Tuotteita varten voisi olla CO2-pisteytysjärjestelmä Nutri-Scoren 
tapaan (ryhmä 4, 4. sija) 

− Luonnonvarojen suojeluun ja resurssitehokkuuteen olisi kiinnitettävä aiempaa 
enemmän huomiota esim. elintarviketuotannossa ja tekstiiliteollisuudessa. 
Vähennetään (kertakäyttötuotteiden ja huonolaatuisten tuotteiden) kulutusta ja 
jätettä. Edistetään kestävää valmistusta ja kulutusta, korjausmahdollisuuksia ja 
kierrätystä. 

− Vähennetään teollisuuden CO2-päästöjä (ja muita kasvihuonekaasupäästöjä) (ryhmä 
3, 5 a. sija) 

− Perustetaan uusi eurooppalainen elin, joka rahoittaisi innovatiivisia ja kestäviä 
tuotteita. Nämä tuotteet eivät ole alkuvaiheessa taloudellisesti kestäviä, minkä 
vuoksi tällöin tarvitaan rahoitusta (ryhmä 6, 4. sija) 

− Kehitetään talousjärjestelmä, joka on sopusoinnussa kestävyyden kanssa (ryhmä 6, 
1. sija) 

− Vähennetään eriarvoisuutta kestävämpien tuotteiden (ruoka, liikkuminen, energia) 
saannissa (ryhmä 6, 3. sija) 

− Tuetaan paikallista tuotantoa ja pienyrityksiä (ryhmä 15, 5. sija) 
− Kulutustottumusten muuttaminen. Olemmeko valmiita muuttamaan 

kulutustottumuksiamme ja hidastamaan ylikulutusta? On lisättävä tietoisuutta ja 
valistettava ja koulutettava ihmisiä kaikista kulutuksen muodoista (mitä syömme, 
miten matkustamme, minkälaista maataloutta harjoitetaan). Haasteena on saada 
aikaan uusia kulutustottumuksia! (ryhmä 7, 2. sija) 

− Käytetään taloudellista säätelyä (vaatimuksia) keinona edistää ympäristön ja 
elinolojen huomioon ottamista kansainvälisessä kaupassa (EU:n sisällä ja 
ulkopuolella) (ryhmä 5, 4. sija) 

 

Osa-alue 4: Osa-alue 4: Kohti kestävää yhteiskuntaa 

Uusiutuvaa energiaa nyt 

− Energian hankinta (uusiutuvat energiamuodot, aurinkopaneelit, vety, etenkin 
merkittävien talouden toimijoiden osalta) (ryhmä 2, 3. sija) 

− Vähennetään CO2-päästöjä (ryhmä 2, 1. sija) 
− Resilienssiä ja alhaisempaa energian kulutusta edistävät investoinnit (ryhmä 6, 

5. sija) 
− Investoinnit kestävään energian sekundäärituotantoon (pois ydinvoimasta ja 

kivihiilen louhinnasta) (ryhmä 1, 2. sija) 
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− Energiasiirtymä: siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin mahdollisimman pian. 
Lyhennetään tuulivoimaloiden, aurinkovoimaloiden, sähköä tuottavien maanteiden 
ja maasähkökaapeleiden hyväksymismenettelyjä. Otetaan käyttöön vetyteknologia, 
jonka avulla voidaan korvata primäärienergian (maakaasu, kivihiili jne.) käyttö. Kaikki 
eivät halua tuulipuistoja esim. ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä (lintujen 
suojelu). On tärkeää käydä vuoropuhelua, mutta asiat on käsiteltävä nopeasti 
(ryhmä 4, 2. sija) 

− Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan ylijäämäenergian tehokas käyttö (esim. 
vedyn tuotanto) (ryhmä 15, 3. sija) 

Tuetaan muutosta 

− Globaalit ilmastotoimet: Miten esim. Kiina ja USA saadaan mukaan torjumaan 
ilmaston lämpenemistä? Vuoropuhelun merkitys: EU:n on käytävä tästä aiheesta 
vuoropuhelua Kiinan ja USA:n kanssa. EU näyttää hyvää esimerkkiä, mutta se ei riitä. 
Ilmastonsuojelun on oltava USA:n ja Kiinan kannalta kiinnostavaa, joten on 
korostettava ilmastonsuojelusta koituvia hyötyjä ja voittoja (ryhmä 4, 1. sija) 

− Ympäristönsuojelutoimiin on liitettävä kannustimia (ryhmä 3, 3. sija) 
− Kyseenalaistetaan hallintomalli ja muutetaan sitä. Nykyinen hallintomalli on liian 

vertikaalinen eikä se mahdollista hyviä suhteita kansalaisten ja päätöksentekijöiden 
välillä. Tarvitsemme horisontaalisemman hallintomallin (ryhmä 7, 5. sija) 

Ympäristöystävällinen liikenne 

− Kestävä liikenne: Laajennetaan kestävää julkista liikennettä myös maaseutualueilla, 
ja lisätään rautatielinjoja erityisesti maaseutualueilla. Käytöstä poistetut 
rautatielinjat olisi otettava uudelleen käyttöön. Rahtiliikenne pitäisi siirtää 
maanteiltä takaisin rautateille. Edistetään sähköistä liikkumista, erityisesti 
sähköpyöriä. Pyörätiet parantavat ja edistävät polkupyörien yhteiskäyttöä ja muita 
vaihtoehtoisia liikkumismuotoja sekä kaupungeissa että maaseutualueilla. 
Polkupyörien käyttöä on edistettävä kaikilla tasoilla. Yhteiskunnan on opittava 
hyväksymään pidemmät matkustusajat (ryhmä 4, 3. sija) 

− Pitkän aikavälin ratkaisuja kestävän liikkumisen ja liikenteen mahdollistamiseksi 
kaikilla alueilla (ryhmä 1, 1. sija) 

− Vihreä liikenneinfrastruktuuri (esim. polkupyörät ja jopa kävely) (ryhmä 15, 1. sija) 
− Liikkuminen: Innovointi, tutkimus ja teknologian kehittäminen liikenteen alalla 

(autot, laivat, lentokoneet jne.) sekä infrastruktuurin kehittäminen pyöräilyn 
edistämiseksi (jotta voitaisiin saavuttaa CO2-päästöjen vähennystavoitteet ja edistää 
terveyttä) (ryhmä 5, 1. sija) 

− Puhtaampi ja ympäristöystävällisempi liikenne, joka ei rasita luontoa (sähköpyörät 
jne.). Palkitaan vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttäjiä. EU:n on tuettava 
vaihtoehtoisten liikennemuotojen infrastruktuuria. Ilmainen julkinen paikallisliikenne 
(ryhmä 7, 4. sija) 

 

Osa-alue 5: Hoivaa kaikille 

Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää 
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− Vakaa terveydenhuoltojärjestelmä, joka houkuttelee töihin terveysalalle. Parempaa 
palkkaa ja paremmat työolot terveysalan ammattilaisille sekä kehittyneempää 
itsetestausta ja itsehoitoa potilaille (ryhmä 9, 4. sija) 

− Enemmän EU:n investointeja terveysalan tutkimukseen (ryhmä 12, 5. sija) 
− Terveydenhuollon henkilöstön ja terveydenhuoltoalan arvostus. Terveydenhuollon 

henkilöstön työ vaikeutuu, koska kaikki menettelyt tiukentuvat. Terveydenhuollon 
henkilöstön jäsenistä on tullut robotteja, ja usein inhimillinen yhteys potilaisiin 
puuttuu. Terveydenhuollon henkilöstöstä on pulaa. Terveydenhuollon henkilöstöä 
on irtisanottu, koska he eivät ottaneet rokotetta. Näin rikotaan sekä 
terveydenhuollon henkilöstön että jossain määrin potilaiden ihmisoikeuksia. 
Terveysalan työolot ovat huonot monissa EU-maissa, mikä on tullut ilmi 
koronapandemian aikana. Sairaaloiden resursseja ei missään tapauksessa saisi 
vähentää (ryhmä 8, 4. sija) 

− Yhtenäinen järjestelmä koko EU:ta varten ja toimia kaikissa maissa (ryhmä 9, 5. sija) 
− Vahvistetaan EU-maiden välistä yhteistyötä terveysalalla (esim. EU:n tason keskus 

tiettyjä aiheita, kuten harvinaisia sairauksia ja digitalisaatiota varten (ryhmä 10, 
4. sija) 

− Terveyden varmistaminen on monivaiheinen prosessi ennaltaehkäisystä 
akuuttilääketieteen järjestelmiin. Jokainen vaihe on tärkeä ja niiden kehittämistä ja 
toteuttamista on tuettava (ryhmä 14, 4. sija) 

− EU:n tason terveydenhuoltojärjestelmä (samat vaatimukset ja sama hoidon laatu; 
joissakin maissa asianmukaisen hoidon saaminen ei ole varmaa, sairaalat ovat 
kiinnostuneempia taloudellisista näkökohdista ja sairaalat nähdään kaupallisina 
yrityksinä) (ryhmä 11, 3. sija) 

Laajempi terveyskäsitys 

− Mielenterveysongelmien taustalla voi olla fyysisen terveyden ongelmia (ryhmä 14, 
5. sija) 

− Mielenterveyteen on myönnettävä enemmän määrärahoja ja siihen on kiinnitettävä 
enemmän huomiota (ryhmä 12, 4. sija) 

− Mielenterveys (poistetaan tabuja, normalisoidaan mielenterveyteen liittyvät 
ongelmat ja hoitomuodot; saasteiden vaikutus mielenterveyteen, tuen puute jne.) 
(ryhmä 11, 2. sija) 

− Yhtäläinen ja oikeudenmukainen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen 
saatavuus. Naisen sukuelinten sairauksiin olisi suhtauduttava todellisina 
lääketieteellisinä haasteina. Naisten hygieniatuotteet ovat 
välttämättömyyshyödykkeitä eivätkä ylellisyystuotteita. Parempaa tietoa 
raskaudenehkäisyn vaikutuksista ja sivuvaikutuksista. Enemmän seksuaalikasvatusta 
lapsille ja nuorille sekä biologisesta että mentaalisesta seksuaaliterveydestä 
(ryhmä 9, 3. sija) 

− Huolehditaan siitä, että ihmiset elävät riittävän terveellisesti siten, että 
terveydenhuollon palveluja tarvitaan mahdollisimman harvoin ja niistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän kustannuksia. Mielenterveyteen liittyvien terveyspalvelujen 
on oltava huippuluokkaa. Mielenterveyspalveluihin liittyviä esteitä on poistettava, 
erityisesti erityistason palvelujen saatavuuden osalta (ryhmä 14, 2. sija) 

− Parannetaan mielenterveyspalveluja (kaikkien saatavilla, emotionaalista kasvatusta 
jne.) (ryhmä 10, 5. sija)  

− Kiinnitetään huomiota sosiaalisiin ja psykologisiin näkökohtiin (fyysisen terveyden 
lisäksi) (ryhmä 11, 5. sija) 
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Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin 

− Kaikille EU:n kansalaisille yhtäläinen pääsy terveydenhoitoon ja hammashoitoon niin 

kaupungeissa kuin maaseudulla (ryhmä 9, 1. sija) 

− Lapsille ja nuorille koulussa enemmän tietoa mielenterveydestä ja fyysisestä 

terveydestä, seksuaaliterveydestä, ravitsemuksesta, tupakasta ja ensiavusta (myös 

mielenterveyden osalta) (ryhmä 9, 2. sija) 

− Kaikille yhtäläinen terveyspalvelujen saatavuus sukupuolesta riippumatta. Otetaan 

huomioon biologiset eroavaisuudet eikä keskitytä vain miehiin (ryhmä 13, 3. sija) 

− Riittävät taloudelliset resurssit, jotta hoito ja terveyspalvelut olisivat kaikkien 

saatavilla (ryhmä 13, 1. sija) 

− Eriarvoisuus terveyspalvelujen saatavuudessa (joissakin maissa on pieniä maaseudun 

väestöryhmiä, jotka asuvat kaukana terveyskeskuksista; eriarvoisuus käytettävissä 

olevien resurssien osalta; käytettävissä olevien resurssien vaikutus elintapoihin ja 

terveyteen) (ryhmä 11, 1. sija) 

− Saniteettipalvelujen yleinen saatavuus (ryhmä 10, 3. sija) 

− Valtion hallinnoimaa perusterveydenhuoltoa on parannettava ja sen on oltava 

samalla tavalla kaikkien saatavilla (ryhmä 12, 1. sija) 

− EU:n olisi pohdittava terveydenhuollon yksityistämistä niitä varten, jotka ovat 

halukkaita maksamaan siitä enemmän (ryhmä 12, 3. sija) 

− Parempaa hoitoa kaikille potilaille sosioekonomisesta asemasta riippumatta 

(ryhmä 8, 5. sija) 
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Liite IV 

Täydellinen luettelo alaryhmien kannanotoista muistiinpanojen tekemiskielellä 

Huom.: Aiheita kuvaavat keskustelunvetäjien muistiinpanot. Keskustelunvetäjät tekivät muistiinpanoja omalla kielellään. 

Aihekokonaisuus I: "Ilmastonmuutos ja ympäristö" 

Alkuperäinen kieli 

Ryhmä 1 
(saksa) 

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. 

Ryhmä 2 
(saksa) 

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) 

Ryhmä 3 
(espanja) 

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. 

Ryhmä 4 
(saksa) 

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. 

Ryhmä 5 
(ranska) 

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 

Ryhmä 6 
(portugali) 

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 

Ryhmä 7 
(ranska) 

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. 



 

Paneeli 3, istunto 1 – 5 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: "Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys" 

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 

Ryhmä 15 
(romania) 

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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Aihekokonaisuus II: "Terveys" 

Alkuperäinen kieli 

Ryhmä 8 
(bulgaria) 

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. 

Ryhmä 9 
(tanska) 

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. 

Ryhmä 10 
(espanja) 

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) 

Ryhmä 11 
(espanja) 

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) 

Ryhmä 12 
(puola) 

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

Ryhmä 13 
(puola) 

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. 

Ryhmä 14 
(romania) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


