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1. Podsumowanie sesji 3 

W dniach 7–9 stycznia 161 losowo wybranych obywateli europejskich w różnym wieku, z różnych 

środowisk, pochodzących z całej Unii Europejskiej spotkało się po raz trzeci, aby rozmawiać na tematy 

„Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” i kontynuować dyskusje prowadzone podczas sesji 1 i 2. 

Uczestnicy ostatniej sesji trzeciego panelu zgromadzili się w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz 

w Pałacu Kultury i Nauki, przy wsparciu miasta Warszawy. Możliwe było także uczestnictwo online. Na 

podstawie wskazówek wypracowanych podczas sesji 2 obywatele opracowali i zatwierdzili 51 zaleceń 

końcowych, które zostaną przedstawione i omówione na sesji plenarnej Konferencji. 41 spośród 161 

uczestników wzięło udział i wypowiadało się zdalnie. 

Dyskusje i prace grupowe prowadzono w trzech formatach: 

● W podgrupach. W skład każdej z 15 podgrup wchodziło od dziesięciu do trzynastu obywateli. 

W każdej podgrupie posługiwano się czterema lub pięcioma językami, przy czym każdy 

obywatel mógł wypowiadać się w swoim własnym języku lub w języku, w którym czuł się 

                                                
1Zastrzeżenie prawne: odpowiedzialność za niniejsze sprawozdanie ponoszą wyłącznie jego autorzy i nie odzwierciedla ono 
poglądów instytucji UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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swobodnie. Dla każdej z podgrup wyznaczono profesjonalnego facylitatora z grupy 

organizacyjnej lub innych usługodawców zewnętrznych. Aby wesprzeć facylitatorów, 

Kolegium Europejskie wyznaczyło dla każdej podgrupy jedną osobę sporządzającą notatki. 

● W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne prowadziło 

dwóch głównych moderatorów z grupy organizacyjnej, z tłumaczeniem na 24 języki urzędowe 

UE, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Przy wsparciu ekspertów i weryfikatorów faktów, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie, 

a także w ramach dyskusji, obywatele rozpoczęli analizę wszystkich wskazówek opracowanych przez 

panel podczas sesji 22 w formie „otwartego forum”. Uczestnicy panelu otrzymali wsparcie 

merytoryczne oraz pomoc facylitatorów prac w podgrupach. Każdy obywatel miał do dyspozycji 

pięćdziesiąt naklejek (dziesięć zielonych służących wskazaniu wątku 1, dziesięć czerwonych służących 

wskazaniu wątku 2, dziesięć niebieskich służących wskazaniu wątku 3, dziesięć żółtych służących 

wskazaniu wątku 4, dziesięć pomarańczowych służących wskazaniu wątku 5) i przystąpił do określenia 

kolejności ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdego wątku. Obywatelom przydzielono czarne 

naklejki, w zależności od liczby wskazówek w ich strumieniu, aby ustalić priorytety wskazówek 

opracowanych przez ich własną podgrupę. Po ustaleniu priorytetów na poziomie panelu obywatele 

zostali przypisani do tych samych podgrup, w których pracowali podczas sesji 2, i wspólnie określili, 

które spośród wskazówek opracowanych przez ich grupy zostały uznane za priorytetowe przez resztę 

panelu oraz przez członków ich własnej podgrupy.  

Każdą z podgrup poinformowano, że liczba zaleceń, które należy opracować, powinna wynosić od 

jednego do trzech, a maksymalna liczba zaleceń może wynosić pięć. Aby określić priorytet ważności 

wskazówek na poziomie podgrupy, obywatele zastosowali system oceniania. W pierwszej kolejności 

rozpoczęli prace dotyczące tej wskazówki w ramach przypisanej poddziedziny, która uzyskała 

największe poparcie panelu. Następnie odnieśli się do tej wskazówki, która uzyskała największe 

poparcie w ich własnej podgrupie, itd. 

W dalszej kolejności podgrupy skupiły się na opracowaniu zaleceń na podstawie wskazówek. W tym 

celu obywatele posłużyli się formularzem dotyczącym zaleceń:  

 Opis Maksymalna liczba 
znaków w języku 
angielskim 

Zalecenie końcowe Zalecamy, aby …. 1000 

Ostateczne uzasadnienie Zalecamy to, ponieważ ….  300 

Elementy/pytania, na które grupa musiała odpowiedzieć (nie był to bezwzględny obowiązek, lecz 
zdecydowane zalecenie) przy formułowaniu uzasadnień zaleceń:  
 

1. Dlaczego to zalecenie jest ważne i istotne z punktu widzenia tematyki panelu? 
2. Dlaczego ważne jest podjęcie działań na szczeblu UE? 
3. Jakie są niepożądane skutki/kompromisy związane z tym zaleceniem i dlaczego mimo to 

uważamy, że jest ono ważne? 
 

                                                
2 Sprawozdanie z sesji 2 panelu 3 jest dostępne na stronie: Panel 3 – Sesja 2 – Sprawozdanie 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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W toku pracy w podgrupach zorganizowano cztery sesje informacyjne z udziałem różnych podgrup, 

trwające około 30 minut, aby dać uczestnikom możliwość zapoznania się z pracami prowadzonymi 

w innych podgrupach i uzupełnienia zaleceń własnej podgrupy. W celu przeprowadzenia takich sesji 

informacyjnych jeden uczestnik z każdej podgrupy przenosił się do innego pomieszczenia. Uczestnik 

ten przedstawiał dotychczasowe propozycje zaleceń przygotowane przez jego grupę i notował 

komentarze pozostałych uczestników. Osoba sporządzająca notatki wpisywała informacje zwrotne do 

arkusza online, aby podgrupa, która opracowała projekt zaleceń, mogła się z nimi zapoznać, 

w uzupełnieniu informacji przekazanych ustnie przez przedstawiciela grupy. 

Następnie, w niedzielę 9 stycznia, odbyło się głosowanie nad zaleceniami każdej z podgrup. Przed 

głosowaniem wszyscy uczestnicy otrzymali dokument zawierający wszystkie projekty zaleceń 

opracowane dzień wcześniej, aby mogli zapoznać się z nimi we własnym języku (tłumaczenie 

automatyczne z języka angielskiego). Głosowanie odbywało się za pośrednictwem formularza 

internetowego. Głosowanie zostało podzielone na pięć części odpowiadających pięciu wątkom, 

których dotyczył panel. Zalecenia prezentowano w podziale na poszczególne wątki w 30-minutowych 

przedziałach czasowych i rozpoczynały się od podzielenia się przez jednego obywatela z każdej 

podgrupy uwagami na temat pracy wykonanej w ciągu weekendu. Główny facylitator odczytywał 

każde z zaleceń dla danej dziedziny w języku angielskim, aby umożliwić obywatelom wysłuchanie 

tłumaczenia symultanicznego. Wszyscy uczestnicy głosowali kolejno nad poszczególnymi zaleceniami. 

Wszyscy tłumacze ustni otrzymali z wyprzedzeniem pisemny projekt zaleceń w języku angielskim, aby 

zapewnić możliwie najwyższą jakość tłumaczenia podczas głosowania. 

Na podstawie wyników końcowych głosowań zalecenia uszeregowano w następujący sposób:  

- Zalecenia, które otrzymały co najmniej 70 % oddanych głosów, zostały przyjęte przez panel.  
- Zalecenia, które nie uzyskały wymaganego progu, zostały uznane za niezatwierdzone przez 

panel i zostały przedstawione w załączniku III do niniejszego sprawozdania. 

Nagrania wideo z sesji plenarnych panelu można obejrzeć pod adresem: 

● Sesja plenarna panelu w dniu 7 stycznia 

● Sesja plenarna panelu w dniu 9 stycznia 

 

2. Kontekst sesji 3 w procesie europejskich paneli obywatelskich 

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele obywatelskie, aby umożliwić 

obywatelom wspólne zastanowienie się nad przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej. 

● 4 panele liczą po około 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących z 27 

państw członkowskich. 

● Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem: pochodzenia geograficznego (narodowość 

oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-społecznego i poziomu wykształcenia. 

● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden mężczyzna 

z każdego państwa członkowskiego. 

● Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25 lat). Utworzono 

specjalne powiązania pomiędzy tą grupą a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Każdy panel spotyka się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r. Sesja 1 odbyła się 

w Strasburgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sesja 2 została przeprowadzona online, za 

pośrednictwem Interactio, tj. narzędzia online umożliwiającego wielojęzyczne spotkania 

z tłumaczeniem symultanicznym w 24 językach. Sesja 3 odbędzie się w czterech różnych państwach 

członkowskich: Panel 1 w Dublinie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich oraz na 

Zamku Dublińskim, panel 2 we Florencji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, panel 3 w Natolinie 

w Kolegium Europejskim i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a panel 4 w Maastricht 

w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Maastricht oraz 

w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Maastricht. 

Pierwsza sesja miała charakter wprowadzający, a jej celem było opracowanie wizji, określenie planu 

działania i uszeregowanie tematów, na których obywatele zamierzają się skupić. Podczas sesji 2 

przeprowadzono pogłębioną analizę tematów i opracowano wskazówki. Celem sesji 3 było 

przygotowanie wkładu na sesję plenarną konferencji przez sformułowanie szeregu zaleceń dla 

instytucji Unii, które powinny podjąć dalsze działania. 

 

3. Główne wyniki sesji: zalecenia przyjęte przez panel (do przekazania zgromadzeniu 

plenarnemu) 

 
Wątek 1: Lepsze modele życia  
 
Podwątek 1.1 Zdrowy styl życia  
 
1. Zalecamy, aby UE zapewniała dotacje dla rolnictwa ekologicznego, w tym zachęty do stosowania 
pestycydów ekologicznych, w celu zwiększenia przystępności cenowej produktów ekologicznych. 
Ponadto UE musi wspierać edukację rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego 
i zrównoważonego. Należy także unikać rolnictwa monokulturowego. Małym gospodarstwom 
ekologicznym, gospodarstwom nieintensywnym i gospodarstwom o krótkich łańcuchach dostaw 
należy zaoferować wsparcie, by mogły stać się bardziej konkurencyjne.  
 
Subsydiowanie produktów ekologicznych zwiększyłoby ich przystępność cenową. Powinniśmy 
pomagać supermarketom o krótszych łańcuchach dostaw i wspierać mniejszych rolników w zakresie 
sprzedaży ich produktów. Zapewnia to dostęp do świeższych produktów. Co więcej, niskie ceny 
produktów nieekologicznych nie odzwierciedlają wyrządzanej przez nie szkody. 
 
 
2. Zalecamy, aby innowacje w rolnictwie wertykalnym były wspierane przez inwestycje z UE. 
 
Rolnictwo wertykalne pozwala nam zaoszczędzić przestrzeń, którą można wykorzystać na przykład na 
potrzeby leśnictwa. Nie wymaga ono również stosowania pestycydów, co pozwala nam produkować 
więcej żywności ekologicznej. Ponadto nie mają na nie wpływu złe warunki pogodowe, które są coraz 
bardziej powszechne w wyniku zmiany klimatu. Pozwala ono także na skrócenie łańcuchów dostaw.  
 
 
3. UE powinna ustanowić normy minimalne dotyczące jakości żywności, a także dotyczące 
identyfikowalności żywności i stosowania żywności sezonowej w stołówkach szkolnych. Należy 
zatem wprowadzić dotacje na zdrowe składniki dla stołówek szkolnych, w celu zapewnienia 
uczniom przystępnej cenowo żywności o wysokiej jakości.  
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Nawyki, które kształtują nasze nastawienie do zdrowia, wyrabiamy w młodym wieku. Dobre nawyki 
należy więc promować w szkołach, a stamtąd uczniowie mogą je przenieść do swoich domów. Jest to 
również kwestia sprawiedliwości społecznej: każdy mieszkaniec UE powinien mieć prawo do dobrej 
żywności w szkole.  
 
 
4. Zalecamy inwestowanie w nowe pasy ruchu dla rowerów oraz w poprawę istniejących ścieżek, 
aby uczynić jazdę rowerem bezpieczną i atrakcyjną. Należy zapewnić, aby szkolenia w zakresie 
przepisów ruchu drogowego dla wszystkich grup wiekowych były szeroko dostępne w całej Europie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o rowery elektryczne i osoby, które nie posiadają prawa jazdy. Producenci 
rowerów elektrycznych powinni być zobowiązani do dostarczania informacji na temat korzystania 
z rowerów elektrycznych i związanych z tym zagrożeń. Należy zapewnić rowerzystom ochronę 
prawną w razie wypadków z udziałem pojazdów (zob. przepisy niderlandzkie). Popieramy 
tworzenie specjalnych stref wolnych od samochodów w miastach (bez szkody dla stref 
handlowych). Ogólnie rzecz biorąc, należy przyznać pierwszeństwo i dalsze prawa rowerzystom 
i pieszym w stosunku do pojazdów silnikowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  
 
Jest to ważne, ponieważ jazda rowerem przynosi korzyści dla zdrowia indywidualnego i publicznego, 
a także wpływa pozytywnie na jakość powietrza, poziom hałasu, klimat i wewnętrzny ruch miejski. 
Rowerzyści i piesi muszą czuć się bezpiecznie, również w kontekście zwiększonego wykorzystania 
rowerów elektrycznych. Czasami brakuje pasów ruchu dla rowerów lub ich jakość jest zła.  
 
 
5. Zalecamy włączenie produkcji żywności do edukacji publicznej. Należy dofinansowywać 
i wspierać tworzenie ogródków w szkołach, tam gdzie jest to wykonalne, oraz projekty w zakresie 
ogrodnictwa miejskiego w przestrzeni publicznej i prywatnej. Potrzeba zapewnienia przestrzeni, 
wody i infrastruktury wspierającej musi być częścią ram planowania urbanistycznego. Na przykład 
można by zazieleniać dawne parkingi, wykorzystywać fasady budynków do ogrodnictwa 
pionowego, lub też wprowadzić konieczność uwzględnienia terenów zielonych w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę. Należy zapewnić wymianę innowacyjnych i najlepszych praktyk między 
wszystkimi państwami członkowskimi. 
 
Projekty ogrodnicze promują odporność miast i mieszkańców, łącząc ludzi należących do różnych grup 
wiekowych i społecznych. Więcej terenów zielonych poprawia jakość życia, jakość powietrza, zdrowie 
psychiczne i fizyczne oraz wpływa pozytywnie na środowisko.  
 
 
Podwątek 1.2 Edukacja ekologiczna  
 
6. Zalecamy, aby UE przyjęła dyrektywę wprowadzającą wymóg, by programy rozwoju obszarów 
miejskich spełniały konkretne wymogi środowiskowe, tak aby miasta stały się bardziej ekologiczne. 
Dyrektywa ta musi mieć zastosowanie do obiektów i przestrzeni prywatnych i publicznych, takich 
jak nowo budowane budynki. Dyrektywa ta musi wprowadzać normy minimalne w celu 
zagwarantowania, że budynki i przestrzenie będą jak najbardziej ekologiczne. Pojęcie „ekologiczne” 
odnosi się tutaj do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszonego zużycia energii, 
niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla oraz włączenia roślin do projektów architektonicznych. 
 
Bardziej ekologiczne miasta aktywnie przyczyniają się do ograniczania skutków zmiany klimatu 
i redukcji emisji substancji takich jak dwutlenek węgla i ozon, które mają negatywny wpływ na zdrowie 
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mieszkańców. Inwestycje w bardziej ekologiczne miasta przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
społeczności, który przynosi długoterminowe korzyści gospodarcze i społeczne. 
 
 
7. Zalecamy, by z pomocą państw członkowskich UE opracowała, przyjęła i wdrożyła wspólną 
europejską kartę poświęconą kwestiom środowiskowym, z uwzględnieniem ich złożoności. Karta ta 
zapewni państwom członkowskim ramy opracowywania regularnych kampanii informacyjnych 
i szkoleniowych, rozpowszechnianych za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów 
medialnych i specjalnego nowego portalu informacyjnego. Kampanie te powinny być prowadzone 
w całej UE i na wszystkich szczeblach, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród 
wszystkich obywateli.  
 
Brak koordynacji między państwami członkowskimi negatywnie odbija się na skuteczności 
prowadzonych kampanii i spowalnia wysiłki na rzecz walki z globalnym wyzwaniem, jakim jest zmiana 
klimatu. Wspólna karta będzie sprzyjać synergii między planami działania państw członkowskich, co 
sprawi, że podejmowane wysiłki będą bardziej skuteczne. Ponadto pozwoliłaby ona zapewnić, aby 
obywatele otrzymywali spójne i konsekwentne informacje na temat wpływu codziennych działań, 
takich jak wybór środka transportu i przetwarzanie odpadów. 
 
  

 
 
Wątek 2: Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia  
 
Podwątek 2.1 Zdrowe środowisko naturalne  
 
8. Zalecamy ujednolicony system etykietowania oparty na klasach i pokazujący cały ślad ekologiczny 
każdego dostępnego produktu zakupionego w UE. Produkty sprowadzane spoza UE muszą być 
w przejrzysty sposób zgodne z tym systemem etykietowania. System ten powinien opierać się na 
jasnych kryteriach etykietowania samych produktów i wykorzystywać na przykład kody QR, 
pozwalające uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danego produktu.  
 
Te informacje na temat cyklu życia produktu mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich obywateli w 
UE w kontekście wzmocnienia pozycji konsumentów w ich działaniach zakupowych. Dzięki nim 
obywatele UE będą podejmować odpowiedzialne decyzje, aby przyczyniać się do ochrony ich 
środowiska. 
 
 
9. Zalecamy zwiększenie poziomu inwestycji finansowych w znalezienie nowych przyjaznych dla 
środowiska źródeł energii, a do tego czasu dodatkowe inwestycje w istniejące optymalne 
rozwiązania w zakresie produkcji energii. Zalecamy również informowanie i edukowanie 
mieszkańców Europy o konkretnych źródłach energii w sposób zapewniający pełną przejrzystość. 
Zdecydowanie zalecamy rozważenie wszystkich ekologicznych i społecznych skutków procesu 
produkcji energii dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
 
Poziomy emisji dwutlenku węgla i innych toksycznych substancji pochodzących z produkcji energii są 
bardzo wysokie, co ma negatywny wpływ na klimat i jakość powietrza. Aby zapewnić zgodność 
z dyrektywami europejskimi i zaleceniami zawartymi w sprawozdaniach IPCC oraz celami COP26, 
należy przeprowadzić dalsze badania i inwestycje w celu osiągnięcia neutralnej dla klimatu produkcji 
energii. 
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Podwątek 2.2 Ochrona naszej różnorodności biologicznej  
 
10. Zalecamy drastyczne ograniczenie stosowania nawozów i pestycydów chemicznych we 
wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych za sprawą egzekwowania stosowania wyższych 
wspólnych norm, przyspieszenia badań nad naturalnymi alternatywami oraz wspierania 
przyjmowania nowych rozwiązań, w tym szkoleń dla rolników.  
 
Chociaż poczyniono postępy w zakresie alternatywnych nawozów i pestycydów, większość z nich nie 
nadaje się jeszcze do wykorzystania przez duże gospodarstwa rolne. W związku z tym konieczne są 
bardziej spójne wysiłki w celu stworzenia nowych rozwiązań. Badania te powinny być wspierane 
zarówno za pośrednictwem wydatków publicznych, jak i za pomocą wyższych norm stosowania 
pestycydów i nawozów. Wyniki tych badań należy szybko rozpowszechnić w skali UE. 
 
 
11. Zalecamy rozszerzenie obszarów chronionych w celu ochrony różnorodności biologicznej (w tym 
ssaków, ptaków, owadów i roślin) oraz wzmocnienie praworządności w odniesieniu do interwencji 
człowieka na tych obszarach. Dzięki zharmonizowanym normom unijnym obszary chronione będą 
postrzegane nie tylko jako wyspy, ale również jako stanowiące pewną ciągłą całość z bardziej 
ekologicznymi obszarami miejskimi. 
 
Wylesianie ma duży negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Jednym z głównych sposobów 
ochrony różnorodności biologicznej obszarów lądowych jest tworzenie obszarów chronionych. 
Trudno jest jednak utrzymywać obszary chronione w pobliżu zanieczyszczonych miast, czy też unikać 
ingerencji człowieka, gdy otoczenie nie jest przyjazne dla przyrody. Musimy sprawić, by tereny 
mieszkalne stały się bardziej ekologiczne i zintegrowane z otaczającą je przyrodą. 
 
 
12. Zalecamy przekierowanie dotacji ogólnych dla rolnictwa przede wszystkim na projekty związane 
z rozwojem zrównoważonego rolnictwa, w tym z poszanowaniem przyrody i pracowników. 
Beneficjenci powinni być zobowiązani do przestrzegania jasnych norm środowiskowych i powinni 
być ściśle monitorowani. 
 
Uważamy, że zachęty powinny dotyczyć jedynie zrównoważonego rolnictwa, co oznacza 
przekierowanie środków obecnie wykorzystywanych na dotacje ogólne. Ponadto skoncentrowanie się 
na projektach transformacyjnych i innowacyjnych rozwiązaniach, a nie na płatnościach rocznych, 
pozwoliłoby zwiększyć skuteczność przyznawanych funduszy. Należy lepiej monitorować wpływ 
działalności rolniczej i projektów na środowisko. Prawa człowieka przysługujące pracownikom 
również należy uznawać za część zrównoważonego rozwoju.  
 
 
13. Zalecamy, aby UE zapewniła uczciwą konkurencję w sferze przyjaznych dla środowiska 
produktów rolnych, ustanawiając bardziej rygorystyczne normy dla produktów unijnych i dla tych 
pochodzących spoza Unii, zapewniając ich identyfikowalność, etykietowanie i kontrolę jakości. 
 
Niższa wydajność zrównoważonych produktów rolnych ma wpływ na ich poziom konkurencyjności 
kosztowej. Produkty importowane powinny spełniać te same surowe normy dotyczące wpływu ich 
produkcji na środowisko. Potrzebujemy organów, które będą w stanie zapewnić identyfikowalność 
importowanych produktów rolnych. 
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14. Zalecamy szybkie i zakrojone na bardzo dużą skalę zalesianie w UE, oparte na maksymalizacji 
wykorzystania gruntów. Szczególny nacisk należy przy tym położyć na ponowne zalesianie 
wyeksploatowanych lub zniszczonych lasów oraz na zalesianie terenów zdegradowanych. Należy 
promować nowe, bardziej odpowiedzialne rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie 
drewna, np. zastępowanie tworzyw sztucznych i innych materiałów chemicznych, zapewnienie 
większej efektywności energetycznej biomasy, recykling produktów drzewnych. 
 
Ponowne zalesianie ma wyraźny pozytywny wpływ na środowisko i szeroko pojętą różnorodność 
biologiczną. Musimy spalać mniej drewna, ale jednocześnie drewno ma zasadnicze znaczenie 
w wytwarzaniu produktów o wysokiej wartości dodanej, na przykład w sferze zamienników tworzyw 
sztucznych. 
 
 
Podwątek 2.3 Bezpieczna i zdrowa żywność 
 
15. Zalecamy szybkie i stopniowe wyeliminowanie niezrównoważonych form opakowań żywności, 
w tym opakowań z tworzyw sztucznych i innych materiałów nieulegających biodegradacji. 
Proponujemy osiągnięcie tego celu poprzez zapewnienie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw, 
które przechodzą na opakowania w pełni ulegające biodegradacji, inwestowanie w badania nad 
rozwiązaniami alternatywnymi oraz wprowadzenie kar dla przedsiębiorstw, które nie stosują 
opakowań ulegających biodegradacji. 
 
Odpady z tworzyw sztucznych, w szczególności mikrodrobiny plastiku, są coraz liczniejsze i rozkładają 
się powoli. Ich spożycie szkodzi jakości i bezpieczeństwu żywności, a jednocześnie zagraża zdrowiu 
ludzi i zwierząt. Co więcej, istniejące przepisy europejskie mające na celu ograniczenie wykorzystania 
opakowań nieulegających biodegradacji są niewystarczające.  
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16. Zalecamy stopniowe wycofywanie intensywnej hodowli zwierząt, w tym zapewnienie, by 
zwierzęta nie były trzymane w niegodnych warunkach. Proponujemy wprowadzenie wspólnych 
norm dotyczących hodowli zwierząt (np. maksymalna liczba zwierząt, odpowiednia przestrzeń 
zewnętrzna) oraz zwiększenie inwestycji w metody nieintensywne (hodowla ekstensywna 
i zrównoważona) poprzez zapewnienie zachęt finansowych i szkoleń dla gospodarstw w celu 
wsparcia tej zmiany. 
 
Stopniowe wycofywanie hodowli intensywnej zmniejszy poziom zanieczyszczenia środowiska 
i zwiększy ochronę środowiska naturalnego. Ponadto stopniowe wycofywanie intensywnej hodowli 
zwierząt zmniejszy ilość leków niezbędnych do zwalczania chorób zwierząt i podniesie jakość naszej 
żywności. W intensywnej hodowli zwierząt nie bierze się również pod uwagę dobrostanu zwierząt. 
Istnieją bardziej zrównoważone formy hodowli, takie jak hodowla ekstensywna, jednak by rolnicy 
mogli je stosować, potrzebują wsparcia w formie dotacji. 
 
 
17. Zalecamy zaostrzenie kontroli w zakresie przestrzegania zakazu zbędnego stosowania 
antybiotyków i innych leków zwierzęcych w dodatkach paszowych dla zwierząt: zakaz ten musi stać 
się rzeczywistością. Proponujemy, aby stosowanie antybiotyków w hodowli było dozwolone tylko 
wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, a nie w celach 
zapobiegawczych. Ponadto konieczne jest dalsze inwestowanie w badania nad bardziej wydajnymi 
antybiotykami, opracowywanie rozwiązań alternatywnych przy jednoczesnym wykorzystaniu 
istniejących badań nad antybiotykami. 
 
Odporność na antybiotyki u ludzi zmniejsza się w wyniku spożywania żywności pochodzącej od 
zwierząt, którym podawano antybiotyki. Ponadto na stworzenie odpowiednich alternatyw dla 
istniejących antybiotyków oraz zapewnienie, aby rolnicy byli świadomi ich istnienia i gotowi do ich 
stosowania, potrzeba czasu. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją dyrektywy europejskie w sprawie 
antybiotyków, ale nie zostały one wdrożone w ten sam sposób we wszystkich państwach 
członkowskich. Co więcej, leki dla zwierząt są stosowane niezgodnie z przeznaczeniem w celach 
dopingowych, a zatem bardziej rygorystyczne prawodawstwo w tej dziedzinie przyczyni się do 
poprawy dobrostanu zwierząt i poprawy ich jakości życia. 
 
  
18. Zalecamy, aby prawodawstwo europejskie wymagało deklarowania zastosowania substancji 
hormonalnych i substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w produkcji 
żywności w zakresie typu, ilości i ekspozycji produktu końcowego. Opakowania wszystkich 
produktów spożywczych zawierających te substancje muszą być opatrzone etykietami 
przedstawiającymi szczegółowo te informacje i powody zastosowania tych substancji. Ponadto 
musimy przyspieszyć badania nad wpływem substancji hormonalnych i substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego na zdrowie ludzi. 
 
Obecnie mamy do czynienia z brakiem identyfikowalności produktów spożywczych, zwłaszcza 
w odniesieniu do substancji hormonalnych i substancji zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego. Uważamy, że przejrzystość produkcji żywności jest niezbędna do zapewnienia 
rozliczalności. Ponadto konsumenci powinni znać pełen skład swojej żywności i mieć możliwość 
swobodnego wyboru tego, co jedzą. Co więcej, dotychczasowe badania nad wpływem, jaki ma na ludzi 
spożywanie produktów spożywczych zawierających substancje hormonalne i substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego (i nad potencjalnymi zagrożeniami z tym związanymi), są 
niewystarczające. 
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19. Zalecamy zniechęcanie do spożywania żywności przetworzonej poprzez opodatkowanie 
niezdrowej żywności i inwestowanie tak zgromadzonych środków w zdrową żywność. Proponujemy 
wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu punktacji dla zdrowej żywności, opartego na 
stosowanych w państwach członkowskich najlepszych praktykach w zakresie etykietowania 
żywności i informowania konsumentów o właściwościach zdrowotnych żywności.  
 
Zgromadzone dzięki temu środki można wykorzystać do opracowywania działań uświadamiających 
i kampanii promocyjnych, priorytetowego traktowania zdrowej żywności w edukacji oraz 
zmniejszenia widoczności niezdrowej żywności w supermarketach. Ponadto inwestowanie w zdrową 
żywność zwiększa ogólny stan zdrowia ludności, zmniejszając tym samym poziom wydatków 
publicznych potrzebnych do rozwiązywania problemów zdrowotnych wynikających z niezdrowego 
odżywiania. Ponadto uważamy, że opodatkowanie i dotacje zachęcą przedsiębiorstwa do produkcji 
zdrowszych produktów spożywczych. 
 
  

Wątek 3: Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji 
 
Podwątek 3.1 Regulacja nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji  
 
20. Zalecamy, aby UE podjęła więcej działań, które zachęcą konsumentów do dłuższego korzystania 
z produktów i im to umożliwią. UE powinna zwalczać celowe postarzanie produktów poprzez 
wydłużenie gwarancji na produkty i ustalenie maksymalnej ceny części zamiennych po okresie 
gwarancji. Wszystkie państwa członkowskie powinny wprowadzić ulgę podatkową w odniesieniu 
do usług naprawczych, tak jak ma to miejsce w Szwecji. Producenci powinni być zobowiązani do 
deklarowania przewidywanego okresu użytkowania ich produktów. UE powinna za pomocą 
platformy internetowej i poprzez edukację przekazywać informacje o tym, jak ponownie 
wykorzystywać i naprawiać produkty. 
 
Społeczeństwo oparte na jednorazowym użyciu i wyrzucaniu produktów nie jest zrównoważone, 
ponieważ generuje zbyt duże ilości odpadów. Wdrażając proponowane środki, będziemy zmierzać 
w kierunku modelu społeczeństwa, które ogranicza liczbę konsumowanych produktów, ponownie je 
wykorzystuje i naprawia, ograniczając tym samym nadmierną konsumpcję. 
 
 
21. Zalecamy, aby UE egzekwowała bardziej rygorystyczne środowiskowe normy produkcji 
i zapewniała sprawiedliwe warunki pracy w całym łańcuchu produkcji. Unijne normy produkcji 
powinny być bardziej zrównoważone, zharmonizowane we wszystkich państwach członkowskich 
i stosowane do towarów importowanych. Powinny one również obejmować standardy społeczne, 
takie jak płaca zapewniająca pracownikom produkującym towary utrzymanie na minimalnym 
poziomie oraz dobre standardy pracy w fabrykach. Wobec produktów, które nie spełniają tych 
norm, powinny być wyciągane konsekwencje. 
 
Należy ustanowić w Europie jednolite normy środowiskowe i standardy społeczne, aby zapewnić 
zrównoważoną produkcję wszystkich oferowanych produktów. Środki te mają kluczowe znaczenie dla 
przekierowania naszej gospodarki i zmiany wzorców produkcji przedsiębiorstw. 
 
 
22. Zalecamy, by UE i państwa członkowskie wprowadziły środki ograniczające reklamowanie 
produktów szkodliwych dla środowiska. Wszystkie formy reklamy produktów o niskim wskaźniku 
zrównoważoności powinny obowiązkowo zawierać informację, że produkty te są szkodliwe dla 
środowiska. W przypadku produktów, które w ogóle nie są zrównoważone, UE powinna zakazać ich 
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reklamy. 
 
Reklamy promują konsumpcję, a produkty, które szkodzą środowisku naturalnemu, nie powinny być 
promowane. W ten sposób ludzie będą mniej skłonni kupować produkty szkodliwe dla środowiska.  
 
 
23. Zalecamy, aby UE wprowadziła i rozszerzyła w jednolity sposób w całej UE infrastrukturę 
systemów kaucyjnych dla wszystkich opakowań podstawowych wykonanych ze szkła, tworzyw 
sztucznych, aluminium itd. W miarę możliwości producenci powinni ponownie wykorzystywać 
zwrócone pojemniki, zapewniając ich sterylizację, a nie tylko dokonywać ich recyklingu. Oprócz 
pojemników na żywność i napoje system ten powinien obejmować również inne rodzaje butelek 
i pojemników, takich jak butelki po szamponach. 
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Obecnie konsumenci wyrzucają zbyt dużo opakowań, które zanieczyszczają i niszczą nasze 
ekosystemy. Systemy kaucyjne przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, motywując obywateli 
do zwracania opakowań zamiast ich wyrzucania. Dzięki rozszerzeniu systemu wykorzystujemy mniej 
zasobów i zmniejszamy ilość wytwarzanych przez nas odpadów. 
 
 
Podwątek 3.2 Zmniejszenie ilości odpadów 
 
24. Zalecamy promowanie na szczeblu europejskim intensywniejszego wdrażania zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i obywateli, w formie zachęt 
finansowych dla tych, którzy przestrzegają tych zasad. 
 
Gdy przedsiębiorstwa produkcyjne redukują liczbę pracowników, a nawet zalegają z płatnościami czy 
się zamykają, wiele osób staje się bezrobotnych. Przekwalifikowując bezrobotnych, będziemy 
promować praktyki bezpieczne dla środowiska, ograniczając jednocześnie bezrobocie i promując 
modernizację zróżnicowanej gospodarki. 
 
 
25. Zalecamy, aby UE uregulowała kwestię stosowania opakowań bezpiecznych dla środowiska (tj. 
opakowań wyprodukowanych z produktów ulegających biodegradacji lub nadających się do 
recyklingu lub, w miarę możliwości, z produktów bardziej trwałych) i/albo stosowania opakowań, 
które zajmują mniej miejsca, które będą również zawierać w formie kodu QR informacje dotyczące 
procesu recyklingu lub utylizacji opakowań po ich użyciu. 
 
Zalecenie to pozwoli zmniejszyć liczbę opakowań i produkcję odpadów, a tym samym ilość 
zanieczyszczeń, a więc również zapewnić czystsze środowisko i ostatecznie zmniejszyć ślad węglowy. 
Ponadto zmniejszy się spoczywające na producentach obciążenie podatkowe. 
 
 
Podwątek 3.3 Produkty wytwarzane w uczciwy sposób, równy dostęp i etyczna konsumpcja  
 
26. Zalecamy, aby Unia Europejska ustanowiła ramy prawne w celu zapewnienia wszystkim 
europejskim konsumentom przystępnych cenowo produktów spożywczych wysokiej jakości oraz 
lepszego do nich dostępu. 
 
Obecnie na szczeblu UE brakuje wspólnego zrozumienia tego, czym jest żywność lokalna i wysokiej 
jakości. Lukę tę należy załatać.  
Import produktów niskiej jakości ma bezpośredni negatywny wpływ na środowisko. Aby 
przeciwdziałać zmianie klimatu, musimy zwalczać wszystkie jej przyczyny, w tym import produktów 
niskiej jakości: istnieje potrzeba zmniejszenia odległości transportu i promowania produktów 
sezonowych.  
Zalecenie to jest obiecujące, ponieważ może mieć również zastosowanie do produktów innych niż 
żywność. 
 
 
27. Zalecamy, aby Unia Europejska zachęcała do badań i rozwoju, za pomocą systemów 
finansowania, w celu wprowadzenia bardziej zrównoważonych i przystępnych cenowo produktów 
na rynku europejskim. Ponadto Unia Europejska musi organizować konsultacje z obywatelami na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych, w tym na szczeblu lokalnym, w celu określenia ich potrzeb 
w zakresie zrównoważonych produktów. 
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Uważamy, że brakuje badań nad zrównoważonymi produktami i istnieje pilna potrzeba przeznaczenia 
większych środków na badania, aby umożliwić Europejczykom dostęp do zrównoważonych i bardziej 
przystępnych cenowo zrównoważonych produktów. Obywatele muszą uczestniczyć w procesie 
decyzyjnym. Program działań w zakresie badań naukowych i innowacji musi zostać określony 
w porozumieniu z obywatelami. Obywatele muszą być informowani o działaniach następczych 
i otrzymywać informacje zwrotne.  
 
 
28. Zalecamy, aby Unia Europejska znalazła mechanizm regulacji produktów z zakresu mody 
wprowadzanych na wspólny rynek. Mechanizm ten miałby na celu zachęcanie do lepszej 
konsumpcji dzięki wskaźnikowi gwarantującemu, że produkt spełnia kryteria zrównoważoności. 
 
Sektor mody, który wytwarza nadmiernie dużo produktów niskiej jakości poza granicami Europy, nie 
przestrzega norm etycznych i nie jest zrównoważony. Musimy znaleźć sprawiedliwy mechanizm, który 
umożliwi konsumentom lepszą konsumpcję. Ważne jest jednak, aby nie zwiększać podatków, co by 
miało negatywny wpływ na europejskich konsumentów, zmniejszając ich siłę nabywczą. Konsumenci 
powinni wiedzieć, w jakich warunkach produkty, które kupują, są wytwarzane oraz czy spełniają one 
zrównoważone normy jakościowe. 
 
 

Wątek 4: W kierunku zrównoważonego społeczeństwa  
 
Podwątek 4.1 Energia odnawialna teraz  
 
29. Zalecamy, aby UE podjęła działania w celu wprowadzenia obowiązku stosowania filtrów 
dwutlenku węgla, zwłaszcza w odniesieniu do elektrowni węglowych, w okresie przejściowym, do 
czasu aż przestaniemy być zależni od energii konwencjonalnej. Ponadto zalecamy, aby UE udzielała 
pomocy finansowej państwom członkowskim, które nie posiadają środków finansowych na 
wdrożenie filtrów dwutlenku węgla. Wsparcie to jest uzależnione od przestrzegania założeń unijnej 
polityki klimatycznej związanej z porozumieniem paryskim, Zielonym Ładem i wszelkimi nowymi 
przepisami w dziedzinie klimatu. Jest to konkretny krok, który należy podjąć równolegle do 
kontynuowania inwestycji w badania nad bezpieczną produkcją energii oraz w celu wspierania 
państw członkowskich UE w stopniowym osiąganiu już przyjętych wspólnych celów w zakresie 
redukcji emisji. 
 
Wiemy, że stosowanie paliw spalanych skutkuje powstawaniem gazów cieplarnianych, i państwa 
członkowskie UE muszą ograniczyć ten rodzaj energii, aby zapewnić zgodność z porozumieniem 
paryskim. Ponieważ nie możemy od razu powstrzymać emisji dwutlenku węgla i ponieważ nadal 
jesteśmy zależni od węgla, musimy podjąć działania zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Ponieważ 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla leży we wspólnym interesie wszystkich, zarówno w państwach 
członkowskich, jak i poza Unią, UE jako instytucja ma pewne związane z tym obowiązki – wydaje 
zalecenia i umożliwia stosowanie rozwiązań, jako że państwa członkowskie nie są w stanie 
samodzielnie osiągnąć zakładanych celów. 
 
 
30. Zalecamy ograniczenie intensywnej przemysłowej hodowli zwierząt w celu zmniejszenia 
produkcji metanu oraz ograniczenia zanieczyszczenia wody. W tym celu UE dokonuje przeglądu 
wspólnej polityki rolnej, aby ukierunkować dotacje na zrównoważone i lokalne rolnictwo, m.in. za 
pomocą systemu etykietowania umożliwiającego konsumentom rozpoznawanie zrównoważonych 
produktów mięsnych. Ponadto zachęcamy UE do inwestowania w metody ponownego 
wykorzystywania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej i innych gałęzi przemysłu.  
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Liczba ludności rośnie, co oznacza większy popyt na mięso w przyszłości. W związku z tym musimy 
ograniczyć spożycie mięsa. Uważamy, że ponieważ metan jest gazem cieplarnianym, chów zwierząt 
jest najbardziej oczywistą sferą, w której można rozpocząć ograniczanie emisji. Wszyscy wiemy, że 
konieczne jest spożywanie mniejszej ilości mięsa, w związku z czym należy zmniejszać pogłowie bydła. 
 
 
31. Zalecamy wytwarzanie zielonego wodoru, mimo że jest to proces kosztowny (ponieważ w celu 
uzyskania 25% wodoru powinno się produkować 75% energii), jako że istnieje wiele pozytywnych 
aspektów tego rodzaju energii. Najlepszym rozwiązaniem może być produkcja energii niewiążącej 
się z emisjami dwutlenku węgla przy jednoczesnym rozwijaniu ekologicznego wodoru. Do produkcji 
zielonego wodoru powinna być wykorzystywana energia wiatrowa. UE powinna dokonywać 
większych inwestycji i zwiększać produkcję energii wiatrowej, a także magazynować energię do 
późniejszego wykorzystania. 
 
Zielony wodór możemy magazynować, i możemy korzystać z tej energii, kiedy pojawia się na nią 
zapotrzebowanie. Nie występuje tu również problem zanieczyszczenia spowodowanego emisjami 
dwutlenku węgla. 
 
 
Podwątek 4.2 Wspieranie zmian  
 
32. Zalecamy, aby UE ustanowiła system nakazów i nagród w celu rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia, w tym np. wody, gleby, powietrza oraz w zakresie promieniowania. Zalecamy 
nakładanie grzywien na zanieczyszczających, w połączeniu z obowiązkowym wsparciem ze strony 
organizacji eksperckiej, specjalnie stworzonej w celu świadczenia pomocy podmiotom w usuwaniu 
zanieczyszczeń i odtwarzaniu ekosystemu. Organizacja ta powinna odgrywać wiodącą rolę 
w zapobieganiu zanieczyszczeniu i kontrolowaniu jego poziomów. 
 
Ważne jest podkreślanie odpowiedzialności zanieczyszczających i zachęcanie podmiotów do 
ograniczania zanieczyszczeń i dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń. Zdrowa 
planeta jest nam niezbędna, ponieważ jest ona bezpośrednio związana z naszym dobrostanem 
i przyszłym istnieniem. 
 
 
33. Zalecamy, aby UE utworzyła specjalny portal/platformę, zweryfikowaną przez wielu ekspertów, 
przejrzystą i łatwo dostępną dla wszystkich obywateli i zawierającą regularnie aktualizowane 
i zróżnicowane informacje naukowe dotyczące środowiska. Portal ten/platforma ta jest powiązana 
z forum, na którym obywatele i eksperci mogą się ze sobą komunikować. Zdecydowanie radzimy 
również zainicjować kampanię medialną promującą ten portal/tę platformę (np. za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, takich jak YouTube, TikTok, LinkedIn). 
 
Wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do niezależnych naukowych źródeł informacji, aby rozumieć 
kwestie związane ze zmianą klimatu (jej konsekwencje i kroki, które należy podjąć w celu jej 
odwrócenia) i radzić sobie z fałszywymi informacjami. Kampania medialna uświadomi im, że ta 
platforma/ten portal istnieje. Ważne jest również, aby informacje podane na portalu/platformie były 
zrozumiałe dla wszystkich obywateli i aby osoby, które chcą wiedzieć więcej na ten temat, mogły 
uzyskać dostęp do materiałów źródłowych. 
 
 
34. Zalecamy, aby UE zmniejszyła ilość importowanych towarów, które nie spełniają norm UE 
w zakresie śladu ekologicznego. 
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W ten sposób dbamy o to, by towary sprowadzane do UE miały bardziej ekologiczny ślad. Celem, który 
za tym stoi, jest zmniejszenie zanieczyszczenia w skali globalnej. Ważne jest również, aby pokazać 
państwom, jakie normy muszą spełniać, jeżeli chcą eksportować towary do UE. 
 
 
35. Zalecamy, by UE wspierała, promowała i ułatwiała dialog na temat zmiany klimatu pomiędzy 
wszystkimi szczeblami decyzyjnymi, od szczebla lokalnego (obywateli) po szczebel globalny 
(krajowy, międzynarodowy i międzykontynentalny), aby odpowiedzieć na obawy wszystkich 
zainteresowanych stron. 
 
Dialog i konsensus są optymalnym sposobem stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianą 
klimatu: jeżeli strony się nawzajem rozumieją, są bardziej chętne znaleźć wspólne stanowisko. 
 
 
Podwątek 4.3 Transport przyjazny dla środowiska  
 
36. Zalecamy, aby UE wspierała finansowo państwa członkowskie w celu poprawy sieci połączeń 
obszarów wiejskich. Należy to osiągnąć poprzez rozwój europejskiej sieci transportu publicznego 
opartej na przystępnych cenach (z naciskiem na kolej) oraz poprzez zastosowanie zachęt do 
korzystania z transportu publicznego. W tym celu na obszarach wiejskich należy również rozwijać 
łączność internetową w krótkich i realistycznych ramach czasowych. 
 
Zalecenie to związane jest z brakiem równości w dostępie do transportu publicznego i łączności 
internetowej między obszarami wiejskimi i miejskimi. Wspólny projekt europejski zostałby 
wzmocniony, ponieważ wszyscy obywatele czuliby, że mają takie same prawa jak inni. Ulepszona sieć 
transportu publicznego i lepsza łączność internetowa skłaniałyby ludność do osiedlania się na 
obszarach wiejskich. Proces ten doprowadziłby do zmniejszenia zanieczyszczenia, ponieważ mniej 
osób mieszkałoby w zatłoczonych miastach. 
 
 
37. Zalecamy poprawę elementów istniejącej infrastruktury transportowej, które mogą być 
nieużywane lub których poziom ekologiczności można jeszcze zwiększyć (w celu wprowadzenia 
pociągów elektrycznych). Proces ten powinien być prowadzony z dbałością o to, by nie wyrządzać 
szkód na obszarach ochrony środowiska. 
 
Poprawa istniejącej infrastruktury pozwoliłaby uniknąć wydatkowania zbyt wielu zasobów 
i wyrządzania szkód na obszarach chronionych istotnych dla ochrony różnorodności biologicznej. 
Bardziej rozwinięta infrastruktura kolejowa doprowadziłaby do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
i zwiększenia przepływu ludności z obszarów miejskich do wiejskich. 
 
 
38. Zalecamy, aby UE promowała zakup pojazdów elektrycznych spełniających dobre normy 
dotyczące czasu pracy baterii. Można by tego dokonać za pomocą zachęt unijnych mających 
zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE oraz poprzez poprawę infrastruktury 
elektrycznej. Jednocześnie Unia powinna inwestować w rozwój innych czystych technologii, takich 
jak biopaliwa i wodór, na potrzeby pojazdów, których elektryfikacja jest trudna do osiągnięcia, 
takich jak łodzie i samochody ciężarowe. 
 
Zalecamy to, ponieważ energia elektryczna, uzupełniana przez inne źródła energii, takie jak wodór 
i biopaliwa, jest najszybszym sposobem na zmniejszenie emisji z pojazdów. W istocie najszybszym, 
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opłacalnym i wykonalnym rozwiązaniem jest energia elektryczna, a następnie biopaliwa. W dłuższej 
perspektywie czasowej rolę uzupełniającą w odniesieniu do rodzajów transportu, których 
zelektryfikowanie nie jest możliwe, powinien odgrywać zielony wodór.  
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Wątek 5: Opieka dla wszystkich 
 
Podwątek 5.1 Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej  
 
39. Zalecamy, aby Unia Europejska zagwarantowała wspólne normy zdrowotne, ale także by dążyła 
do zapewnienia godziwych płac minimalnych, maksymalnej liczby godzin pracy i takich samych 
standardów szkoleń, w celu uzyskania tych samych certyfikatów, dla pracowników służby zdrowia 
w całej Unii Europejskiej. 
 
Jeżeli nie będziemy dysponować wspólnymi standardami opieki zdrowotnej, wspólnymi płacami 
i wspólnymi szkoleniami dla pracowników służby zdrowia, różnice między państwami członkowskimi 
mogą prowadzić do braku równowagi w tej sferze w całej Unii Europejskiej. Standaryzacja opieki 
zdrowotnej mogłaby pomóc w stworzeniu silniejszego, wydajniejszego i bardziej odpornego systemu 
(przykład wpływu, jaki kryzys związany z pandemią COVID-19 ma na stabilność naszych systemów). 
Ułatwiłoby to również wymianę wiedzy i informacji w sektorze pracowników służby zdrowia. 
 
 
40. Zalecamy, aby Unia Europejska zapewniła, aby w całej UE jakość leczenia była taka sama, 
a koszty leczenia sprawiedliwe, z uwzględnieniem lokalnych warunków. Można to zapewnić na 
przykład przez rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Leków (EMA) lub utworzenie nowej 
wyspecjalizowanej europejskiej agencji zamówień publicznych, która byłaby uprawniona do 
negocjowania i uzyskiwania bardziej odpowiednich cen leków dla wszystkich państw 
członkowskich. Należy zminimalizować ryzyko monopoli w przemyśle farmaceutycznym. 
 
Równe przepisy medyczne i leczenie gwarantują, że wszyscy obywatele Unii będą mieć równe prawa 
w kwestiach zdrowotnych. Zwiększone zdolności zakupowe zapewniają lepsze transakcje w ramach 
zamówień publicznych. Nie może to jednak prowadzić do struktur monopolistycznych i lobbingu 
farmaceutycznego. Zarządzanie kryzysowe w kontekście pandemii COVID-19 jest dobrym przykładem 
wspólnego zarządzania zdrowiem przez Unię Europejską jako całość. 
 
 
41. Zalecamy utworzenie europejskiej bazy danych dotyczących opieki zdrowotnej, w której 
udostępniana byłaby dokumentacja medyczna w nagłych przypadkach lub w związku z chorobami. 
Udział w niej powinien być opcjonalny i należy zapewnić ochronę danych osobowych. 
 
Dostęp do danych i ich wykorzystanie pozwalają na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. 
Hakowanie lub niewłaściwe wykorzystanie stanowią poważne zagrożenia dla takiego systemu 
europejskiej bazy danych dotyczących opieki zdrowotnej. Dlatego dane te muszą być zabezpieczone, 
a uczestnictwo opcjonalne. Zagrożeniom dla bezpieczeństwa oczywiście należy zapobiegać. 
 
 
42. Zalecamy, aby Unia Europejska dalej rozwijała i synchronizowała już istniejące programy badań 
naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia, tak jak ma to miejsce w ramach istniejącego programu 
„Horyzont Europa”. Wyniki projektów naukowych powinny być dostępne bezpłatnie we wszystkich 
państwach członkowskich. 
 
Współpraca naukowa na szczeblu UE mogłaby wzbogacić zdolności naukowe i wiedzę poszczególnych 
naukowców. Dzielenie się wiedzą mogłoby na przykład pozwolić na wczesne diagnozy i lepsze 
leczenie, zmniejszając liczbę poważnych i śmiertelnych chorób w całej Europie. Przyczyniłoby się to 
również do zwiększenia samowystarczalności Europy pod względem leków i sprzętu. 
  



 

 Panel 3, sesja 3 – 19 
 

Europejski panel obywatelski 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

Zdjęcie © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

43. Zalecamy, aby Unia Europejska zwiększyła swój budżet przeznaczony na wspólne projekty 
badawcze i innowacyjne w dziedzinie zdrowia (bez dokonywania cięć budżetowych w innych 
unijnych programach związanych ze zdrowiem). Wzmocniłoby to również europejskie instytucje 
naukowe i badawcze. 
 
W perspektywie długoterminowej badania i inwestycje związane ze zdrowiem wzmocnią medycynę 
zapobiegawczą i obniżą koszty związane ze zdrowiem. Większe finansowanie mogłoby zapobiec 
drenażowi mózgów z Europy do innych krajów rozwiniętych dysponujących większymi budżetami na 
badania i rozwój w dziedzinie zdrowia. Finansowanie to nie powinno pochodzić z już istniejących 
środków finansowych na opiekę zdrowotną. 
 
 
Podwątek 5.2 Szersze rozumienie zdrowia  
 
44. Zalecamy, aby Unia Europejska podjęła inicjatywę polegającą na ustanowieniu tygodnia 
zdrowia, odbywającego się w tym samym tygodniu we wszystkich państwach członkowskich 
i poświęconego wszystkim kwestiom zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia 
psychicznego. W tygodniu tym nacisk będzie położony na zbiorcze rozważanie i promocję 
wszystkich głównych tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, a także innych już 
istniejących inicjatyw, takich jak inicjatywy organizacji Mental Health Europe. 
 
Zalecamy to, ponieważ wszyscy obywatele Unii powinni czuć się akceptowani i włączeni, zwłaszcza 
jeśli cierpią na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Ponadto istnieje potrzeba normalizacji 
problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i zwiększenia świadomości na ich temat, a także 
zapobiegania powiązanym z nimi problemom społecznym, takim jak dyskryminacja. Co więcej, 
inicjatywa ta jest tym bardziej ważna, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym nasiliły się 
w okresie pandemii i prawdopodobnie będą się utrzymywać.  
 
 
45. Zalecamy, aby produkty sanitarne dla kobiet przestały być uznawane na potrzeby 
opodatkowania za towary luksusowe, ponieważ są artykułami pierwszej potrzeby. Zalecamy 
również, aby hormonalne środki antykoncepcyjne stosowane ze względów medycznych, np. 
w leczeniu fibromialgii i endometriozy, były opodatkowane jak zwykłe leczenie. Zalecamy również, 
aby Unia Europejska zachęcała do harmonizacji zabiegów rozrodu wspomaganego medycznie dla 
wszystkich kobiet (samotnych lub pozostających w związku małżeńskim) we wszystkich państwach 
członkowskich.  
 
W niektórych krajach europejskich produkty sanitarne dla kobiet są opodatkowane jako towary 
luksusowe, co jest niesprawiedliwe. Niektóre hormonalne środki antykoncepcyjne są wykorzystywane 
do celów medycznych i powinny być opodatkowane zgodnie z tym zastosowaniem. Zabiegi rozrodu 
wspomaganego dla kobiet, takie jak metody zapłodnienia in vitro i zamrażania komórek jajowych, 
mają różne warunki kwalifikowalności w różnych państwach członkowskich, a Unia Europejska musi 
dołożyć starań, aby je zharmonizować. 
 
  
46. Zalecamy, aby Unia Europejska w zdecydowany sposób wywarła wpływ na wszystkie państwa 
członkowskie, aby w stosownych przypadkach uwzględniły w programach nauczania kwestie 
dotyczące zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej. Aby pomóc państwom członkowskim 
w zawieraniu takich kwestii w programach nauczania, Unia Europejska powinna opracować 
i udostępnić standardowy program dotyczący zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej. 
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Istnieje potrzeba zmniejszenia dyskryminacji i tabu w odniesieniu do kwestii związanych ze zdrowiem 
psychicznym. Istnieje również potrzeba unikania informacji wprowadzających w błąd i podejść 
nienaukowych. Ponadto edukacja seksualna ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego życia 
i społeczności oraz zapobiega problemom takim jak ciąże małoletnich. 
 
 
  



 

 Panel 3, sesja 3 – 21 
 

Europejski panel obywatelski 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

Zdjęcie © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

47. Zalecamy, aby Unia Europejska opracowała lepszy system informowania o wszystkich swoich 
inicjatywach dotyczących zdrowia psychicznego, a mianowicie portal zdrowia publicznego 
poświęcony dobrym praktykom, w państwach członkowskich i dla wszystkich obywateli. Posłowie 
do Parlamentu Europejskiego mogliby przedstawiać te dobre praktyki sobie nawzajem, aby 
zwiększać ich znajomość we wszystkich państwach członkowskich. 
 
Obywatele nie są dobrze poinformowani o inicjatywach Unii Europejskiej, a dzięki wymianie dobrych 
praktyk możemy się od siebie nawzajem uczyć. 
 
 
Podwątek 5.3 Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej  
 
48. Zalecamy, aby UE ustanowiła i propagowała minimalne standardy dobrej jakości opieki 
stomatologicznej, w tym profilaktyki, we wszystkich państwach członkowskich UE. Opieka 
stomatologiczna powinna być dostępna nieodpłatnie dla dzieci, grup o niskich dochodach i innych 
grup szczególnie wrażliwych. W ciągu 15–20 lat UE powinna zagwarantować wszystkim dostęp do 
przystępnej cenowo opieki stomatologicznej. 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie dla wielu osób mieszkających w UE opieka stomatologiczna nie jest 
przystępna cenowo. Brak opieki stomatologicznej i profilaktyki stomatologicznej ma negatywny 
wpływ na ich zdrowie i perspektywy życiowe. UE powinna zacząć od ustanowienia norm minimalnych 
opieki stomatologicznej i wprowadzenia wymogu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci i grup 
o niskich dochodach. Docelowo każdy powinien mieć prawo do wysokiej jakości opieki 
stomatologicznej. 
 
 
49. Zalecamy włączenie zdrowia i opieki zdrowotnej do kompetencji dzielonych między UE 
i państwa członkowskie. Aby uwzględnić tę nową kompetencję dzieloną, należy zmienić art. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
 
Zalecamy to, ponieważ obecnie Unia Europejska nie posiada wystarczających kompetencji do 
stanowienia prawa w dziedzinie opieki zdrowotnej. Pandemia COVID-19 pokazała, że konieczna jest 
silniejsza obecność UE w polityce zdrowotnej. Dzięki tej zmianie Traktatu Unia będzie mogła zrobić 
więcej, aby zagwarantować wszystkim obywatelom UE opiekę zdrowotną oraz wydawać wiążące 
rozporządzenia i decyzje. 
 
 
50. Zalecamy, aby UE zagwarantowała, że kursy pierwszej pomocy będą dostępne nieodpłatnie dla 
wszystkich obywateli UE. UE mogłaby rozważyć wprowadzenie obowiązkowych kursów dla uczniów 
i w miejscach pracy (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym). Kursy te muszą być również 
praktyczne, cykliczne i dostosowane do wieku uczniów. Ponadto we wszystkich państwach 
członkowskich UE w miejscach publicznych powinna być dostępna pewna minimalna liczba 
defibrylatorów. 
 
Zalecamy to, ponieważ wiele osób w Unii Europejskiej nie zna technik pierwszej pomocy i nie jest 
gotowych do działania, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Z tego powodu wiele osób traci życie. 
W niektórych miejscach publicznych defibrylatory nie są dostępne. 
 
 
51. Zalecamy, aby Unia Europejska zadbała o to, by prywatni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej 
nie czerpali niesprawiedliwych korzyści z funduszy publicznych i nie uszczuplali zasobów 
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publicznych systemów opieki zdrowotnej. Unia Europejska powinna wydać państwom 
członkowskim zdecydowane zalecenia dotyczące zwiększenia finansowania publicznej opieki 
zdrowotnej. 
 
Zalecamy to, ponieważ Unia Europejska i państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantowania 
wszystkim swoim obywatelom dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto silniejszy publiczny system 
opieki zdrowotnej oznacza również, że będziemy lepiej przygotowani na przyszłe pandemie.
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B. Sposób opracowywania zaleceń  
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C. Szczegółowa procedura opracowywania zaleceń 

Piątek 7.01.2022 r. 

Sesja plenarna 1 

Cel: Odnowienie kontaktów w panelu i przygotowanie do sesji 3 

Powitanie; Oddanie głosu obywatelom; Aktualizacja platformy; Plan działania przez weekend; 
Wprowadzenie do metodyki sesji 

Otwarte forum 1 

Cel:Uszeregowanie wskazówek 

Odczytanie wskazówek i nieformalne dyskusje w salach (bez tłumaczenia symultanicznego); 
uszeregowanie wskazówek pod względem ważności z użyciem naklejek. Każdy obywatel miał do 
dyspozycji pięćdziesiąt naklejek (dziesięć zielonych służących wskazaniu wątku 1, dziesięć czerwonych 
służących wskazaniu wątku 2, dziesięć niebieskich służących wskazaniu wątku 3, dziesięć żółtych 
służących wskazaniu wątku 4, dziesięć pomarańczowych służących wskazaniu wątku 5) i przystąpił do 
określenia kolejności ważności dziesięciu wskazówek w ramach każdego wątku. Obywatelom 
przydzielono czarne naklejki, w zależności od liczby wskazówek w ich strumieniu, aby ustalić priorytety 
wskazówek opracowanych przez ich własną podgrupę.  
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Praca podgrupy 1 

Cel: Rozpoczęcie procesu opracowania zaleceń w oparciu o wskazówki 

Sobota, 8.01.2022 r. 

Praca podgrupy 2 

Cel 1: Opracowanie zaleceń w oparciu o wskazówki 

Zastosowano taką samą metodykę jak w przypadku pracy podgrupy 1. 

Cel 2: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się tym samym wątkiem 
i wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

Cel 3: Przekazywanie informacji zwrotnych innym podgrupom zajmującym się innymi wątkami 
i wysłuchanie informacji zwrotnych tych podgrup. 

W dalszym ciągu stosowano tę samą metodykę. 

Cel 4: Opracowanie ostatecznej wersji zaleceń 

Na tym ostatnim etapie podjęto próbę uwzględnienia informacji zwrotnych otrzymanych od 
pozostałych podgrup oraz ustalonych w ramach weryfikacji faktów. Podgrupy sformułowały swoje 
zalecenia końcowe. 

Niedziela, 9.01.2022 r. 

Otwarte forum 2 

Cel:Opracowanie głównych postulatów na sesję plenarną Konferencji 

Grupa 20 przedstawicieli panelu na sesję plenarną Konferencji poświęciła również czas pomiędzy 
sesjami na opracowanie głównych postulatów. W tym celu prowadzili oni rozmowy z innymi 
uczestnikami, aby spróbować określić takie postulaty i móc w prosty sposób przekazać ustalenia 
panelu. Główne postulaty powinny odzwierciedlać zalecenia wraz z uzasadnieniem. 

Sesja plenarna 2 

Cel: Głosowanie nad zaleceniami 

Instrukcje dla uczestników: 

 

1. Naciśnij przycisk na tablecie 
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2. Zeskanuj kod QR, aby 

uzyskać link do formularza 

z zaleceniami z danego wątku 

3. Sprawdź swój osobisty 

numer identyfikacyjny (PIN), 

który znajduje się z tyłu tabletu 

 

4. Wpisz PIN w formularzu 

 

 

5. Zagłosuj kciukiem w górę lub 

w dół nad każdym z zaleceń 

w poszczególnych wątkach 

i prześlij swój głos 

 
 
 
 
 
 
6. Zalecenia, które uzyskały 
przynajmniej 70 % głosów 
popierających, zostają przyjęte. 
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Załącznik II: Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji w celu wsparcia procesu weryfikacji 

faktów 

Wkład ekspertów i weryfikatorów informacji koordynował tzw. Zakątek Wiedzy i Informacji 
[Knowledge and Information Corner – KICK], w skład którego weszli członkowie wspólnego 
sekretariatu i grupy organizacyjnej, przy wsparciu doktorantów Kolegium Europejskiego. Jeśli 
uczestnicy, facylitatorzy, obserwatorzy lub obecni eksperci zauważyli potrzebę wyjaśnienia faktów, 
informowano o tym KICK, który przekierowywał pytanie do odpowiedniego eksperta i/lub 
weryfikatora faktów. 

Kilku ekspertów obecnych na miejscu i online śledziło obrady podgrup, aby móc inicjować weryfikację 
faktów. Ponadto eksperci z trzech instytucji zostali wezwani do udzielenia odpowiedzi na pytania 
dotyczące weryfikacji faktów w dziedzinach, w których się specjalizują, w szczególności w odniesieniu 
do już istniejących instrumentów regulacyjnych i innych instrumentów polityki.  

Eksperci i weryfikatorzy faktów zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi w bardzo krótkim czasie 
i przesłanie jak najbardziej przejrzystego tekstu, który po zatwierdzeniu przez KICK mógłby zostać 
przekazany uczestnikom przez facylitatora. 

Lista ekspertów obecnych na miejscu i online: 

Eksperci ds. wątku 1 – Lepsze modele życia 

 

● Jeppe Læssøe, profesor emeritus, Duńska Szkoła Edukacji 

● Norbert Steinhaus, Senior Project Manager TeRRIFICA w Wissenschaftsladen Bonn oraz 

członek Zarządu Bonn Science Shop 

Eksperci ds. wątku 2 – Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 

 

● Sergiy Moroz, Policy Officer for Water and Biodiversity, European Environmental Bureau 

● Marie Stenseke, Deputy Dean of the School of Business, Economics and Law, Full Professor 

in Human Geography, University of Gothenburg 

● Ivar Vågsholm, Professor, Head of Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public 

Health, Swedish University of Agricultural Sciences 

Nikolai Pushkarev, Policy Coordinator Food System and NDC Prevention, European Public 

Health Alliance 

 

Eksperci ds. wątku 3 – Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji 

 

● Jaroslaw Pietras, Profesor w College of Europe (Natolin), były Dyrektor Generalny DG 

Environment, Education, Transport and Energy at the General Secretariat of the Council of the 

European Union 

● Almut Reichel, Project Manager on Sustainable Resource Use and Industry, European 

Environment Agency  

● Igor Dizdarevic, Wykładowca w European Institute of Public Administration – EIPA 

Luxembourg 

 

 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Eksperci ds. wątku 4 – W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, Dyrektor Jacques Delors Energy Centre, Senior Research Fellow, 

European Energy Policy 

● Iga Lis, Radca prawny z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie energetyki odnawialnej, 

Uczelnia Łazarskiego, Polska  

● Christian Egenhofer, Senior Research Associate, School of Transnational Governance, 

European University Institute, Florence & Associate Senior Research Fellow, CEPS, Brussels, 

and the College of Europe (Natolin) 

● Pantelis Capros, profesor, School of Electrical and Computer Engineering of the National 

Technical University of Athens (NTUA) 

 

Eksperci ds. wątku 5 – Opieka dla wszystkich 

 

● Aleskandar Dzakula, profesor w University of Zagreb Medical School 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal Researcher, Section of Personality, Evaluation and 

Psychological Treatment, University of Barcelona 

● Claudia Marinetti, Dyrektor, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, Dyrektor, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Załącznik III: Inne zalecenia, rozważane przez panel, ale nieprzyjęte 

 
 

Wątek 1: Lepsze modele życia 
 
Podwątek 1.1 Zdrowy styl życia 
 
Zalecamy, by UE wydała wszystkim państwom członkowskim zalecenie dotyczące najlepszych 
praktyk w zakresie zakazywania lub ograniczania reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych we 
wszystkich rodzajach mediów dla wszystkich grup wiekowych, z naciskiem na młodych odbiorców. 
UE powinna zapewnić egzekwowanie przepisów, które ograniczają sprzedaż tych produktów 
małoletnim. Wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć przepisy przewidujące kary za 
palenie tytoniu w miejscach publicznych, zwłaszcza w placówkach edukacyjnych, oraz stworzyć 
wyznaczone miejsca dla palących. 
 
Niezdrowy styl życia nie może pojawiać się w reklamie i powinien być mniej widoczny w życiu 
publicznym. Ponadto alkohol i tytoń to jedne z najczęściej stosowanych substancji szkodliwych, 
a zalecenie to zapobiegnie nadużywaniu tych substancji. 
 
 
Zalecamy, by UE wspierała państwa członkowskie w zawieraniu w krajowych programach 
nauczania lekcji na temat gotowania w sposób zrównoważony, zdrowy i smaczny. UE może 
wspierać ten proces za pomocą poradników zdrowego gotowania, dostępnych zarówno online, jak 
i w druku. Należy je proaktywnie reklamować w mediach tradycyjnych i społecznościowych, aby 
dotrzeć do młodych odbiorców. Powinniśmy również edukować rodziców, aby dowiedzieli się, jak 
najlepiej wykorzystać żywność do przejścia na zdrowy styl życia. Powinno się stymulować 
i wzbogacać badania w tej dziedzinie. 
 
Kursy kulinarne i żywieniowe w szkołach poprawiłyby zdrowie młodzieży i zniechęciłyby do 
spożywania żywności typu fast-food. Dzieci mogłyby przekazywać rodzicom to, czego nauczą się 
w szkole. Ponadto kształcenie rodziców w zakresie zdrowego stylu życia dawałoby dobry przykład 
dzieciom. 
 
 
Zalecamy intensyfikację prowadzonej przez Komisję Europejską kampanii publicznej 
„HealthyLifestyle4All” dotyczącej zdrowego stylu życia, a także korzyści płynących z aktywności 
społecznej, za pomocą konkretnych przykładów i z zastosowaniem całościowego podejścia. 
Kampanie informacyjne powinny być adresowane do dobrze określonych grup docelowych. 
W przypadku każdej grupy docelowej należy stosować odpowiednie środki komunikacji. Ważne jest 
ponadto zapewnienie systemów nagród i zachęt w celu promowania pozytywnych zachowań. 
Kampanie te powinny być prowadzone z udziałem influencerów, celebrytów lub organów 
publicznych. Powinno się w nich podkreślać podwójne korzyści – zarówno dla zdrowia, jak i dla 
środowiska i klimatu. Ponadto we wszystkich państwach członkowskich powinny być dostępne 
dotacje umożliwiające bezpłatne publiczne uprawianie sportów. 
 
Zdrowszy styl życia ma korzystny wpływ na sytuację systemu opieki zdrowotnej, ponieważ zmniejsza 
skalę problemów zdrowotnych. Zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i szczęście. Obecne 
kampanie nie są wystarczająco rozpropagowane. Włączenie osób mogących stanowić wzory do 
naśladowania oraz influencerów zwiększy ich skuteczność i ich efekt motywujący. 
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Zalecamy kampanię informacyjną na temat zdrowej żywności i żywienia. UE powinna zachęcać 
państwa członkowskie do wprowadzenia wyższych podatków od mięsa i cukru. Należy zbadać 
możliwości odróżnienia zdrowej żywności od niezdrowej żywności i umieszczenia ich w różnych 
przedziałach VAT. Zalecamy umieszczanie bardzo wyraźnych oznaczeń ostrzegawczych na bardzo 
niezdrowych środkach spożywczych (takich jak wyroby tytoniowe). Ponadto zalecamy 
ogólnoeuropejski wskaźnik wartości odżywczej wraz z odpowiednimi informacjami i kodem QR, 
który pozwoli konsumentom bardziej świadomie podejmować decyzje. Należy zbadać możliwości 
zapewnienia, aby zdrowa żywność była tańsza od żywności niezdrowej, oraz aby produkcja 
zdrowych produktów stała się dla rolników bardziej atrakcyjna. 
 
Zdrowa żywność jest podstawą zdrowego życia. Należy zająć się tym zarówno od strony produkcji, jak 
i od strony konsumentów. Wytwarzanie zdrowych produktów ma również pozytywny wpływ na 
środowisko i może pomóc wspierać lokalnych rolników. Jeżeli produkcja zdrowej żywności wzrośnie, 
ceny obniżą się i zwiększy się popyt. 
 
 
Podwątek 1.2 Edukacja ekologiczna 
 
Zalecamy, aby UE ustanowiła system finansowania zachęcający do włączania długoterminowych 
programów edukacji ekologicznej do krajowych systemów kształcenia dzieci w szkołach 
podstawowych i średnich. System ten powinien obejmować środki przeznaczane na wsparcie dla 
rodziców potrzebujących pomocy finansowej. 
 
Obecne systemy edukacji nie zawierają wystarczającej liczby praktycznych elementów wspierających 
bezpośrednie i kompleksowe interakcje między dziećmi a środowiskiem. Istniejące programy, 
opracowane z uwzględnieniem perspektywy krótkoterminowej, są niejednorodne i nie sprzyjają 
koniecznej zmianie postaw. Rodzice powinni otrzymywać wsparcie, tak aby wszystkie dzieci mogły 
w równym stopniu korzystać z programu i aby żadne dziecko nie zostało wykluczone ze względów 
finansowych. 
 
 
 

Wątek 2: Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 
 
Podwątek 2.1 Zdrowe środowisko naturalne 
 
Zalecamy natychmiastowe wdrożenie najwyższej możliwej normy jakości wody w całej UE. Z myślą 
o oszczędzaniu wody proponujemy system nagród, który będzie opierał się na ustalaniu cen wody 
w sposób zachęcający do mniejszego zużycia wody, np.: 1) poprzez stworzenie dynamicznego 
systemu zachęcającego konsumentów do utrzymywania swojego zużycia wody poniżej średniej (tj. 
wzrost zużycia wody o 10% spowoduje wzrost ceny o 11%); 2) poprzez stworzenie systemu rynku 
uprawnień w odniesieniu do wody zanieczyszczanej przez przedsiębiorstwa produkcyjne, 
podobnego do już istniejącego systemu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 
 
Zalecenie to jest uzasadnione faktem, że podniesienie cen zachęca wszystkich użytkowników do 
podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących konsumpcji. Biorąc pod uwagę różne realia 
w różnych państwach UE i dążąc do stworzenia systemu sprawiedliwego społecznie, możemy 
wspierać uboższe społeczności w zakresie gospodarki wodnej poprzez współinwestowanie 
w infrastrukturę wodną i badania naukowe. 
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Wątek 3: Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji 
 
Podwątek 3.1 Regulacja nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji 
 
Zalecamy, aby UE nakładała grzywny na przedsiębiorstwa, które utylizują niesprzedane produkty 
wytworzone w wyniku nadprodukcji. 
 
W niektórych przypadkach przedsiębiorstwom bardziej się opłaca wyrzucanie niesprzedanych 
produktów niż ich recykling lub ponowne wykorzystanie. Ważne jest zatem, aby zniechęcać do 
nadprodukcji poprzez grzywny, tak aby praktyka ta nie była już opłacalna dla producentów. 
 
 
Podwątek 3.2 Zmniejszenie ilości odpadów 
 
Zalecamy, aby UE opracowała i wdrożyła politykę gospodarowania odpadami dla gospodarstw 
domowych/obywateli skupiającą się na rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów, uzupełnioną 
o środki niezbędne do zwiększenia świadomości obywateli na temat korzyści płynących 
z ograniczenia wytwarzania odpadów i z selektywnej zbiórki odpadów. Należy również wdrożyć 
środki ukierunkowane na rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej (np. młode 
rodziny z dziećmi, osoby starsze itp.), zgodnie z zasadą nie pozostawiania nikogo samemu sobie. 
 
Ma to na celu opracowanie jednolitego podejścia do gospodarowania odpadami w gospodarstwach 
domowych, ułatwia również ochronę środowiska poprzez ograniczanie ilości odpadów, stymuluje 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i zwiększa efektywność zbierania odpadów. Co więcej, zwiększa to 
świadomość obywateli i ich poczucie odpowiedzialności za środowisko. 
 
 
Zalecamy, aby UE promowała konkurencję wolnorynkową i zachęcała sektor prywatny do 
aktywniejszego angażowania się w przetwarzanie odpadów, w tym ścieków, oraz w działania 
związane z upcyklingiem i recyklingiem. 
 
UE jest właściwym organem do wdrożenia tego zalecenia, ponieważ uzupełnia ono dyrektywę 
ramową w sprawie odpadów i plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto 
wdrożenie tego zalecenia pozwoli zwiększyć liczbę innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
gospodarowania odpadami, a także poprawić jakość gospodarowania odpadami i podnieść ilość 
przetwarzanych odpadów, ponieważ w działaniach tych uczestniczyć będzie więcej przedsiębiorstw. 
 
 
Podwątek 3.3 Produkty wytwarzane w uczciwy sposób, równy dostęp i etyczna konsumpcja 
 
Zalecamy przeniesienie przemysłu w obręb Unii Europejskiej w celu zapewnienia wysokiej jakości 
sprawiedliwych produktów i rozwiązania problemów związanych z klimatem. 
 
Unia Europejska dysponuje wiedzą fachową, którą należy promować na jej własnym rynku. Z powodu 
delokalizacji przemysłu poza UE, zwłaszcza do Azji, niektóre kompetencje zawodowe również ulegają 
delokalizacji. Zalecenie to pociąga za sobą szkolenia zawodowe pracowników europejskich. 
Podkreślamy potrzebę unikania delokalizacji między różnymi państwami członkowskimi, aby uniknąć 
nieuczciwej konkurencji. Zaobserwowaliśmy, że masowa delokalizacja przemysłu na świecie ma 
wpływ na przemysł europejski. W związku z tym produkcja lokalna będzie prowadzić do korzyści 
zdrowotnych dla obywateli i środowiska. 
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Wątek 4: W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 
 
Podwątek 4.3 Transport przyjazny dla środowiska 
 
Zalecamy, aby duże miasta otrzymywały dotacje lub aby nakładano na nie kary w zależności od 
wyników ich transportu publicznego w zakresie ekologiczności i zanieczyszczenia środowiska 
(pojazdy elektryczne, ekologiczny transport publiczny, strefy piesze, zachęcanie do korzystania 
z rowerów itp.). Stosowanie takich kar lub dotacji ukierunkowanych na władze lokalne powinno się 
odbywać przede wszystkim w oparciu o zmiany wprowadzane przez miasta w transporcie 
ekologicznym, z uwzględnieniem ich sytuacji początkowej. To Unia Europejska powinna za pomocą 
prawodawstwa ustanowić pewne wskaźniki skuteczności w odniesieniu do środków dotyczących 
zanieczyszczenia i proporcjonalnej redukcji. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem sytuacji 
początkowej danego miasta. 
 
Zalecamy to, ponieważ miasta są dotknięte zanieczyszczeniem powietrza, które powoduje pewne 
problemy zdrowotne. Rozwój ekologicznego transportu poprawi jakość życia i zdrowia ludzi oraz 
ograniczy efekt cieplarniany. Dotacje i kary są skutecznymi środkami promującymi zmiany 
i pomagającymi w dostosowywaniu się do różnych sytuacji występujących w różnych miastach. 
 
 
Zalecamy, aby prawodawstwo UE ograniczało i regulowało korzystanie z lotów na krótkich 
dystansach i statków wycieczkowych. Należy zapewnić ludziom ekologiczne alternatywy w zakresie 
transportu. Jedną z takich alternatyw powinna być standaryzacja torów kolejowych, by poprawić 
połączenia między europejskimi stolicami. Zalecamy również, aby UE przyznała dotacje na zmiany 
w transporcie towarów, tak aby stały się one bardziej przyjazne dla środowiska, np. większy nacisk 
na transport kolejowy i wodny (w przypadku przewozów na małe odległości). 
 
Zalecamy to, ponieważ przewozy na krótkich dystansach są zbyt częste, zanieczyszczające i łatwe do 
zastąpienia. Ograniczenie liczby statków wycieczkowych zmniejszyłoby zanieczyszczenie morza (co 
stanowi krytyczny problem środowiskowy) i negatywne skutki dla miast przybrzeżnych. W związku 
z tym musimy stworzyć więcej przystępnych cenowo rozwiązań stanowiących alternatywę dla tych, 
które są bardziej zanieczyszczające. Taki sam rozstaw torów kolejowych poprawiłby połączenia 
kolejowe między europejskimi stolicami. 
 
 
 

Wątek 5: Opieka dla wszystkich 
 
Podwątek 5.2 Szersze rozumienie zdrowia 
 
Zalecamy, aby Unia Europejska, zgodnie ze swoją kampanią HealthyLife4All, promowała również 
takie inicjatywy jak sportowe imprezy społeczne, zajęcia sportowe w szkołach, odbywające się dwa 
razy w roku olimpiady otwarte dla wszystkich grup wiekowych i na wszystkie sporty [nie dla 
sportowców zawodowych]. Zalecamy również opracowanie bezpłatnej europejskiej aplikacji 
sportowej, która zachęcałaby do zbiorowej aktywności sportowej. Aplikacja ta powinna pomagać 
ludziom nawiązywać kontakty poprzez sport. Ponadto informacje o tych inicjatywach powinny być 
dobrze i szeroko rozpowszechniane. 
 
Aby społeczeństwo europejskie było zdrowsze, Unia Europejska musi promować sport i zdrowy styl 
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życia. Ponadto bardzo często społeczeństwo nie jest świadome związku między sportem a zdrowym 
życiem. Aplikacja ta jest ważna, ponieważ ludzie są bardziej skłonni do uprawiania sportu, jeśli robią 
to wspólnie. 
Załącznik IV: Wskazówki w podziale na grupy3 

 

Wątek 1 – Lepsze modele życia 

Podwątek 1.1 – Zdrowy styl życia 

1. Grupa 6 wskazówek 

Wskazówka 1.1.1.1: Otworzyć szkoły gotowania w państwach członkowskich i promować je za 
pomocą dotacji i reklamy (bezpłatne kursy dla nastolatków i dzieci), w tym kursy szkoleniowe na 
temat zdrowej diety oferowane już we wczesnym dzieciństwie (przedszkole i szkoła 
podstawowa), zebrać najlepsze praktyki / najlepsze przepisy z całej Europy i włączyć je do kursów 
gotowania (uciec się do bogatej różnorodności europejskich zwyczajów żywieniowych), przykład 
we Włoszech: Bezpłatne szkolenia zawodowe w szkołach publicznych, w których nauczysz się 
gotować zdrową żywność. 
Wskazówka 1.1.3.3: Wprowadzić lekcje gotowania w systemie szkolnym, np. naukę gotowania. 
Wskazówka 1.1.8.4: Promowanie dobrych kursów i informacji dla szkół i przedszkoli poprzez 
programy europejskie.  
Wskazówka 1.1.16.1: Rezygnacja z produktów z przetworzonych surowców i jak najczęstsze 
zachęcanie do kuchni opartej na zdrowej żywności. Formalne systemy edukacyjne muszą 
uwzględniać zajęcia na temat żywienia.  
Wskazówka 1.2.3.3: Podnoszenie świadomości w szkołach na te tematy oraz nauczanie, jak 
gotować i przetwarzać żywność bez produkowania dużej ilości śmieci. Powinno się to odnosić się 
do aspektu emocjonalnego.  
Wskazówka 5.3.2.2: Programy szkolne dotyczące zdrowej żywności. Odróżnianie tego, co jest 
zdrowe, od tego, co nie jest. 

 
2. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.1.2: Klipy reklamowe w telewizji, na różnych platformach i we współpracy 
z influencerami (np. YouTube), wyświetlane podczas programów dla młodzieży i w oparciu o dane 
statystyczne, a więc skierowane bezpośrednio do grupy docelowej, informujące o zdrowym 
odżywianiu, zdrowej kuchni i zdrowej żywności. 
Wskazówka 1.1.8.3: Konieczne jest wzmocnienie przepisów dotyczących błędnych informacji 
w reklamie, a także zakaz reklamowania bardzo niezdrowej żywności. 

 
3. Wskazówka 1.1.1.3:Podejście holistyczne: sport, zdrowie i odżywianie, np. zwracanie uwagi na 

choroby, które mogą pojawić się w wyniku niewłaściwego odżywiania (np. problemy z układem 
krążenia). 
 

4. Grupa 10 wskazówek  

Wskazówka 1.1.4.2:Więcej chodzenia – uświadamianie wartości zdrowotnej chodzenia 
w telewizji, radiu, mediach społecznościowych, gazetach i czasopismach. 
Wskazówka 1.1.8.1:Więcej informacji i kampanii na temat zdrowego stylu życia z konkretnymi 
przykładami. Informacje powinny być łatwo zrozumiałe i dostępne. Wykorzystanie różnych 

                                                
3  W procesie grupowania omyłkowo nie uwzględniono na liście trzech wskazówek: Wskazówka 5.3.1.1: 
Promowanie edukacji w zakresie uczestnictwa (na szczeblu UE). Wskazówka 1.2.2.4: UE musi wspierać ponowne 
przemyślenie koncepcji męskości i kobiecości. Wskazówka 1.2.2.1: Walka kulturowa, uznanie i zrozumienie przywileju bycia 
„mężczyzną”, aby podnieść świadomość na temat konsekwencji bycia kobietą. Obywatele zostali odpowiednio 
poinformowani.  
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kanałów informacyjnych dla różnych grup docelowych. 
Wskazówka 1.1.8.2:Potrzebujemy dobrych wzorców do naśladowania, które są obecne 
w mediach. 
Wskazówka 1.1.8.5:Zachęcanie do pozytywnych zachowań poprzez nagrody i systemy 
motywacyjne. 
Wskazówka 1.2.1.3:Inwestowanie w publicznie nadawane wydarzenia i informowanie o nich na 
kanałach ogólnoeuropejskich. Wykorzystanie Internetu i sieci społecznościowych, aby dotrzeć do 
młodszych ludzi. 
Wskazówka 1.1.17.1:Kampanie informacyjne powinny być adresowane do dobrze określonych 
grup docelowych. W przypadku każdej grupy docelowej należy stosować odpowiednie środki 
komunikacji. Lekarze muszą przy każdej okazji informować o konieczności prowadzenia zdrowego 
trybu życia. 
Wskazówka 1.2.3.2: Skoordynowane kampanie edukacyjne w całej UE z udziałem influencerów, 
mediów społecznościowych itp. Rozwijanie współpracy z dużymi agencjami reklamowymi w celu 
wyprodukowania klipów, które rozchodzą się wiralowo i są relacjonowane. Dostosowane do 
potrzeb każdego kraju, we współpracy ze znanymi aktorami lub influencerami. Coś, co trafia do 
umysłów i serc ludzi i pozostaje w ich pamięci 
Wskazówka 3.3.1.4:Propagowanie lepszego zarządzania kampaniami reklamowymi dotyczącymi 
obywateli. Zwiększenie widoczności podmiotów wytwarzających zrównoważone produkty 
poprzez nadawanie ich kampanii reklamowych w kanałach telewizyjnych. 
Wskazówka 5.2.1.1:Informowanie i edukowanie ludzi na temat korzyści płynących z aktywności 
fizycznej i zdrowego odżywiania poprzez kampanie telewizyjne i internetowe (np. podcasty 
o zdrowiu).  
Wskazówka 5.2.1.3:Należy zorganizować tydzień zdrowia, a szkoły, przedsiębiorstwa, instytucje 
mogłyby promować działania związane ze zdrowiem – profilaktykę, informowanie. Wykorzystanie 
radia, telewizji i Internetu.  

 
5. Wskazówka 1.1.1.4:Dodanie do lekcji takich tematów jak edukacja seksualna i edukacja w zakresie 

ruchu drogowego. 
 

6. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 1.1.1.5:Stołówki szkolne muszą oferować zdrowszą dietę, np. zwiększyć wybór 
(wegetariańskie, warzywne dodatki do dań, owoce i warzywa w sezonie) i zbilansowaną dietę, 
wysokiej jakości, np. produkty ekologiczne. 
Wskazówka 1.1.12.1: Umożliwienie szkołom i innym placówkom oświatowym oferowania 
zdrowych i zrównoważonych posiłków w szkołach, np. poprzez wsparcie finansowe (wyższe 
budżety), dostęp do dobrych dostawców i informacje o nich. 

 
7. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.2.1:Rozprowadzanie w szkołach broszur promujących edukacyjne organizacje 
pozarządowe, programy pozaszkolne itp. Np. aby osoby, które znają się na żywieniu i sporcie, 
uczyły dzieci tych tematów. 
Wskazówka 1.1.7.1:Większa promocja organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowym 
żywieniem. 

 
8. Wskazówka 1.1.2.2:Ograniczenie reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych, zwłaszcza 

w odniesieniu do młodych odbiorców, np. podczas imprez sportowych. 
 

9. Wskazówka 1.1.2.3: W firmach: np. uwzględnienie czasu na rekreację podczas przerw obiadowych 
i stref fitness, promowanie aktywności fizycznej w firmach, tak aby pracownicy mieli kontakt 
z kolegami podczas uprawiania sportu, budowa boisk sportowych np. do piłki nożnej. Nawet 
w czasie pracy: zapewnienie pracownikom możliwości uprawiania aktywności fizycznej, np. piłki 
gimnastyczne, wstawanie w czasie pracy, ćwiczenia przy biurku, zmiana postawy. 
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10. Wskazówka 1.1.3.1: Tworzenie małych ogrodów w szkołach, tworzenie ogrodów miejskich, a być 
może nawet ich dotowanie. 
 

11. Wskazówka 1.1.3.4: Promowanie dobrych przepisów na potrawy wegetariańskie. 
 

12. Grupa 8 wskazówek  

Wskazówka 1.1.3.5:Większe wsparcie dla mniejszych gospodarstw rolnych, które produkują 
i sprzedają na skalę regionalną oraz większe wsparcie dla gospodarstw ekologicznych, które mają 
możliwość produkowania tańszej żywności (zamiast dotowania według obszaru należy wziąć pod 
uwagę zrównoważony rozwój).  
Wskazówka 1.1.3.2:Dostosowanie cen: produkty ekologiczne powinny być tańsze. 
Wskazówka 1.1.9.1:Subsydia i programy nagród dla małych i zrównoważonych producentów 
wyróżnionych za produkcję zrównoważonej i zdrowej żywności. Zmniejszenie dotacji dla innych 
Wskazówka 1.2.1.2:Praktykowanie/promowanie zrównoważonego i umożliwiającego 
regenerację rolnictwa 
Wskazówka 2.2.6.3:Zachęcanie do tworzenia gospodarstw nieintensywnych, mikrogospodarstw 
zapewniających zachowanie starych ras zwierząt. 
Wskazówka 2.2.7.2:Zachęcanie małych gospodarstw rolnych do stosowania lokalnych odmian 
roślin, w tym roślin dziedzicznych, które wymagają mniejszej ilości pestycydów. 
Wskazówka 2.3.1.3:Możemy zachęcić do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności 
i sprawić, by były one tańsze i łatwiej dostępne. 
Wskazówka 3.1.3.3:Powinniśmy zachęcać do stosowania bardziej zrównoważonych produktów 
poprzez zachęty finansowe. 

 
13. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.3.6:Rolnictwo wertykalne: uprawa na półkach w dużych magazynach. Nie ma 
potrzeby stosowania pestycydów, ponieważ nie ma owadów. Potrzebne są duże inwestycje 
w automatyzację, ponieważ czyni ją ona bardzo opłacalną i przystępną cenowo.  
Wskazówka 1.1.6.1: Śledzenie podziału funduszy unijnych i przeznaczanie większych środków na 
innowacje w rolnictwie, np. rolnictwo wertykalne. 

 
14. Wskazówka 1.1.4.1:Zwiększenie dotacji dla lokalnych klubów, aby dzieci miały możliwość 

uprawiania sportu poza szkołą (próbowanie różnych sportów w klubach). 
 

15. Wskazówka 1.1.4.3: Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Europy: młodzi ludzie z całej Europy 
zbierają się i angażują w rywalizację w różnych dyscyplinach sportowych. 
 

16. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 1.1.5.1:Uwagi dotyczące opakowań: Co jest zdrowe / co jest niezdrowe (np. 
„sygnalizacja świetlna” dla żywności, Nutri-score). 
Wskazówka 1.1.11.1: Stworzenie wspólnego standardu dla lepszych i bardziej zrozumiałych 
informacji o żywności w UE.  
Wskazówka 5.2.5.2:Etykietowanie jest ważne, a państwa członkowskie mogłyby podzielić się 
swoimi systemami (na przykład Niemcy mają system trójkolorowy, który wygląda atrakcyjnie) 
[niezdrowa żywność]. 

 
17. Wskazówka 1.1.7.2: Prowadzone przez UE masowe kampanie uświadamiające, że szczepionki 

mRNA są bezpieczne i co oznacza szczepienie tymi szczepionkami.  
 

18. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 1.1.9.2:Konieczne jest wzmocnienie regulacji w celu ograniczenia produkcji 
niezdrowej żywności.  
Wskazówka 1.1.10.1:Polityka powinna rozważać i promować opcje ograniczania konsumpcji 
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[niezdrowa żywność].  
Wskazówka 1.1.10.2:Więcej możliwości i przestrzeni dla cotygodniowych targów i marketingu 
bezpośredniego, oferujących zdrową i regionalną żywność oraz promujących i dzielących się 
informacjami. 
Wskazówka 1.1.6.3:Ograniczenie spożycia mięsa. 

 
19. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.12.2:Promocja jazdy na rowerze poprzez rozbudowę dróg rowerowych, 
możliwości korzystania z roweru oraz szkolenia w szkołach. 
Wskazówka 4.3.4.1:UE powinna zachęcać do korzystania z rowerów, zwłaszcza na obszarach 
miejskich, poprzez poprawę infrastruktury i ścieżek rowerowych. W przypadku obszarów 
wiejskich sytuacja w Europie jest zróżnicowana, istnieją obszary, na których konieczne byłyby 
większe inwestycje w infrastrukturę, a na innych wydatki te nie byłyby konieczne. Ważne jest 
również, aby centra miast posiadały strefy dla pieszych, a liczba stref dla pieszych powinna zostać 
zwiększona.  

 
20. Wskazówka 1.1.13.1: Opracowanie nowych technologii, których efektem będą lepsze jakościowo 

i zdrowsze produkty. 
 

21. Wskazówka 1.1.15.1:Zmiana systemu medycznego w celu skuteczniejszego wdrażania stałej 
profilaktyki, w tym obowiązkowych badań kontrolnych. 
 

22. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.18.1:Rola lekarzy rodzinnych musi być bardziej znacząca; muszą oni być 
proaktywni, a nie tylko reaktywni w swoich działaniach. Gabinety lekarzy rodzinnych muszą być 
lepiej wyposażone. 
Wskazówka 5.3.5.2:Nadanie większego znaczenia lekarzowi rodzinnemu, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich. 

 

23. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.1.19.1:Kwestie zdrowotne, które mają globalny wpływ na poziomie społecznym, 
muszą być przekazywane w sposób przejrzysty i wyłącznie przez bezstronnych i uznanych 
specjalistów. Przekazywane informacje powinny być poparte wiarygodnymi danymi, dostępnymi 
dla ogółu społeczeństwa. 
Wskazówka 1.2.1.1: Udostępnienie większej ilości statystyk, faktów i liczb w celu informowania 
o tych kwestiach i ich wpływie. 

 

Podwątek 1.2 – Edukacja ekologiczna 

24. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 1.2.2.1: Umożliwienie dzieciom mieszkającym w miastach kontaktu z przyrodą: 
Opracowanie lekcji na świeżym powietrzu; programy finansowania ogrodów szkolnych, np. ogród 
kwiatowy, leśne przedszkole, podnoszenie świadomości ogrodników. 
Wskazówka 1.2.7.2:Wykorzystanie wycieczek przyrodniczych i działań na rzecz ochrony 
środowiska (np. zbieranie śmieci) do promowania miłości do przyrody. 
Wskazówka 1.2.14.2: Dzieci należy zachęcać do spędzania jak największej ilości czasu na łonie 
natury – poprzez programy szkolne, a rodziny należy zachęcać do spędzania z nimi większej ilości 
czasu w kontakcie z przyrodą. 

 
25. Wskazówka 1.2.2.2:Sprawić, by miasta były bardziej zielone, np. więcej drzew w mieście. 
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26. Grupa 16 wskazówek 

Wskazówka 1.2.3.1:Programy szkoleniowe na dużą skalę oparte na edukacji ekologicznej, 
przeznaczone zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. 
Wskazówka 1.2.4.1:Więcej informacji na tematy związane z ochroną środowiska w szkołach: nie 
tylko informacje teoretyczne, ale także przykłady, takie jak wiedza praktyczna, mogą zostać 
wdrożone.  
Wskazówka 1.2.4.2: Wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu „środowisko” w szkole. 
Zwiększenie liczby dni ekologicznych w szkole (np. zbieranie śmieci). 
Wskazówka 1.2.4.7: UE powinna przedstawiać szkołom propozycje, porady i zalecenia dotyczące 
lekcji o środowisku.  
Wskazówka 1.2.5.1:Influencerzy i ogólnie media społecznościowe powinny być w większym 
stopniu włączane w kampanie uświadamiające dotyczące edukacji ekologicznej.  
Wskazówka 1.2.5.4:Poza reklamą i edukacją w mediach społecznościowych należy zapewnić 
dzieciom również broszury informacyjne, mediację ustną i edukację. 
Wskazówka 1.2.6.1: Edukacja w zakresie ochrony klimatu i środowiska musi być tematem i celem 
numer 1.  
Wskazówka 1.2.7.1: Promowanie pozaszkolnych programów edukacyjnych, takich jak kluby, 
organizacje pozarządowe i inicjatywy. Również po to, by wspierać szkoły. Wszystkie kluby (tak jak 
np. kluby sportowe) i wszystkie programy edukacyjne pomagają w promowaniu tematu edukacji 
ekologicznej.  
Wskazówka 1.2.8.1: Promowanie i rozpowszechnianie cyfrowych ofert edukacyjnych (np. UE 
może lepiej stosować istniejące oferty).  
Wskazówka 1.2.11.1: Wspólna europejska karta edukacji ekologicznej dla wszystkich państw 
członkowskich, przekazana wszystkim instytucjom edukacyjnym i szkołom. 
Wskazówka 1.2.12.1: UE powinna zachęcać państwa członkowskie do włączenia edukacji 
ekologicznej jako przedmiotu do szkolnego programu nauczania. Nauczyciele mogą pochodzić 
z zewnątrz (np. z organizacji pozarządowych/badawczych) i powinni być dobrze opłacani.  
Wskazówka 1.2.13.1: Reforma systemów edukacyjnych poprzez zwiększenie widoczności 
i świadomości roli, jaką środowisko naturalne odgrywa w naszym życiu.  
Wskazówka 1.2.15.1: Włączenie do szkolnego programu nauczania zajęć poświęconych 
środowisku i jego ochronie, w tym szczegółów dotyczących ustawodawstwa w zakresie ochrony 
przyrody (począwszy od pierwszej klasy szkoły średniej). Zajęcia powinny odbywać się 
w naturalnym środowisku i bez notatek.  
Wskazówka 2.2.8.1: Edukacja w celu zwiększenia świadomości różnorodności życia i promowania 
bardziej pokornego spojrzenia jako ludzie. 
Wskazówka 3.2.2.3: Reklamy powinny mieć cele edukacyjne, np. wyjaśniać korzyści dla ludzi 
wynikające ze spożywania danego produktu, kładąc nacisk na produkty przyjazne dla środowiska.  
Wskazówka 4.2.2.2: Informowanie dzieci poprzez edukację od najmłodszych lat i podnoszenie 
świadomości na temat środowiska naturalnego. 

 
27. Wskazówka 1.2.10.1: Zapewnienie programów edukacyjnych dla dorosłych i rodziców oraz 

włączenie ich do działań na rzecz dzieci. 
 

28. Wskazówka 1.2.3.4: Prowadzenie niezależnych i dobrych badań naukowych na temat klimatu, 
żywności i żywienia. 
 

29. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 1.2.3.5: Podnoszenie świadomości/dostarczanie informacji na ważne tematy 
środowiskowe związane z transportem lokalnym (autobus, metro, tramwaj). 
Wskazówka 2.1.2.1: Ograniczenie transportu indywidualnego, postawienie na transport 
zbiorowy – publiczny. Transport publiczny nastawiony na potrzeby społeczeństwa, a nie na zyski.  
Wskazówka 4.2.2.4: Uczynienie transportu publicznego przystępnym cenowo na szczeblu 
krajowym lub miejskim w celu osiągnięcia postępów na drodze do zakazu używania samochodów. 
W połączeniu z bezpieczną infrastrukturą. 



 

Panel 2, sesja 3 – 40 

Europejski panel obywatelski 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

 

Wskazówka 4.3.3.1: Państwa członkowskie powinny zwiększyć finansowanie kolei. Państwa 
członkowskie powinny inwestować w poprawę infrastruktury kolejowej i liczby połączeń. 
Priorytetem powinien być transport kolejowy. Potrzebowalibyśmy europejskiego 
przedsiębiorstwa, które mogłoby kontrolować połączenia kolejowe, aby usprawnić podróż 
pociągiem. Zwiększenie liczby punktów przesiadkowych pociągów z innymi środkami transportu.  

 
30. Wskazówka 1.2.4.3: Promowanie nowych procesów produkcyjnych, które nie wytwarzają 

pozostałości/odpadów, np. w piekarniach. Pokazanie ludziom, jak robić rozsądne zakupy, aby 
produkować mniej odpadów. 
 

31. Wskazówka 1.2.4.4: Wspieranie firm produkujących zabawki dla dzieci. Zapoznawanie dzieci z tymi 
tematami poprzez zabawę i wyjaśnianie im, na czym polega ochrona środowiska. Produkowanie 
zabawek, które uczą dzieci o tych tematach. Muszą one być przystępne cenowo. Dlatego należy 
ściśle współpracować z producentami zabawek. 
 

32. Wskazówka 1.2.4.6: Wymiana kulturalna między krajami: wspólne projekty i wymiana między 
państwami członkowskimi UE oraz między różnymi szkołami w różnych krajach: Co robią szkoły 
w innych państwach członkowskich w odniesieniu do środowiska naturalnego? 
 

33. Wskazówka 1.2.14.1: Formalna i nieformalna edukacja i szkolenia na temat środowiska 
i konsekwencji naszych działań powinny być prowadzone systematycznie i regularnie. Istotny nacisk 
należy położyć na zmianę postawy, której długofalowe efekty pozwolą zachować nieocenioną 
wartość środowiska naturalnego. 
 

34. Wskazówka 1.2.16.1: Zwiększenie budżetu przeznaczonego na edukację i komunikację – zarówno 
ze środków publicznych, jak i prywatnych. 
 

35. Wskazówka 1.2.5.2: Powinniśmy więcej inwestować w publiczne i niezależne media. 
 
 

36. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.2.5.3: Stworzenie platformy UE, na której można zadawać pytania dotyczące 
kwestii środowiskowych i dzielić się spójnymi informacjami dla wszystkich państw członkowskich 
UE. Z możliwością wymiany wiadomości z naukowcami.  
Wskazówka 1.2.9.1: Zapewnienie szerokiego dostępu do wszystkich informacji dostępnych we 
wszystkich językach. Informacje i materiały muszą być naukowo uzasadnione. Media publiczne 
powinny zostać poproszone o ich rozpowszechnienie. Należy korzystać z mediów 
społecznościowych. 

 
37. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 1.2.17.1: Przyszłe kampanie informacyjne muszą charakteryzować się większą 
spójnością i bardzo wyraźną częstotliwością. Kanały informacyjne powinny być jak najbardziej 
zróżnicowane, aby informacje były jak najbardziej dostępne dla wszystkich. 
Wskazówka 1.2.16.2: Należy koordynować kampanie promocyjne UE na szczeblu lokalnym 
i regionalnym dotyczące kwestii ochrony środowiska, poprzez dobrą współpracę pomiędzy 
czynnikami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i na szczeblu UE. Ich skuteczność musi być 
okresowo oceniana. 
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Wątek 2: Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 

Podwątek 2.1 – Zdrowe środowisko naturalne 

38. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 2.1.1.1: Odpowiednie ograniczenia zanieczyszczenia wody dla dużych 
przedsiębiorstw produkcyjnych i gospodarstw przemysłowych. Ograniczenia także dla obywateli, 
zmiana stylu życia i zrozumienie, czym jest obieg wody i jaki mamy na niego wpływ.  
Wskazówka 2.2.1.1: Kontrola zanieczyszczeń poprzez monitorowanie wszystkich przedsiębiorstw 
nadrzecznych, nie tylko tych, o których wiadomo, że uwalniają odpady do rzek. 

 
39. Wskazówka 2.1.1.2: Zmniejszenie marnotrawstwa wody, szczególnie w regionach zagrożonych jej 

brakiem. Zwiększenie kosztów wody – stworzenie tabel cenowych na wzór energii elektrycznej. 
 

40. Wskazówka 2.1.1.3: Naukowcy powinni ponownie zdefiniować, co dokładnie oznacza „czysta 
woda”. Aktualizacja standardów. 
 

41. Wskazówka 2.1.2.2: Większe współfinansowanie na szczeblu krajowym i lokalnym w celu 
przyspieszenia przekształcenia i przebudowy infrastruktury. Więcej czasu na mądre wykorzystanie 
środków. 
 

42. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 2.1.2.3: Potrzeba etykiety środowiskowej. Ujednolicona etykieta wskazująca, czy coś 
jest „zielone” (pojazd, budynek, produkt). Oznakowanie odpowiednią kolorystyką, czytelna skala. 
Ujednolicone działania na poziomie globalnym, współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia 
i Organizacją Narodów Zjednoczonych. 
Wskazówka 2.3.4.1: Produkty wysokiej jakości można by wyróżnić za pomocą etykiety, na której 
cenione byłyby dobre metody produkcji. 
Wskazówka 3.1.1.1: Powinniśmy wprowadzić etykietę dla konsumentów, która wyraźnie 
wskazywałaby, czy dany produkt jest zrównoważony czy nie (można by użyć kolorów, tak by były 
one czytelne dla wszystkich). Powinniśmy opracować dobry i godny zaufania system punktacji, 
który uwzględniałby ślad CO2, opakowanie, transport i stosowanie substancji chemicznych, które 
szkodzą środowisku. Czy został on wyprodukowany „sprawiedliwie”? Mogłoby to znaleźć 
odzwierciedlenie w cenie produktów: produkty z dobrą oceną (zielone) otrzymują dotacje, 
a następnie nakłada się wyższe podatki na produkty z gorszą oceną.  
Wskazówka 3.1.1.2: Oprócz etykiet powinna istnieć możliwość uzyskania szczegółowych 
informacji na temat produktu poprzez „certyfikat”. Na produktach powinien znajdować się kod 
QR, który konsumenci mogą zeskanować i znaleźć szczegółowe informacje. Etykieta i kod QR 
powinny być połączone w celu zapewnienia najwyższego poziomu informacji. Wdrożenie 
informacji zwrotnej: kody QR powinny być umieszczone na wszystkich produktach, a w sklepach 
powinny znajdować się czytniki kodów QR dla osób, które nie używają smartfonów. 

 
43. Wskazówka 2.1.3.1: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Regulacja zużycia energii. 

 
44. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 2.1.3.2: Przeznaczenie większych środków na badania nad tym, czy energia jądrowa 
jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem w chwili obecnej, nad sposobami składowania 
odpadów jądrowych (obecnie i w przyszłości) oraz nad sposobami ich ponownego wykorzystania 
do produkcji nowej energii. 
Wskazówka 2.1.3.3: Więcej środków finansowych na badania nad tym, co może zastąpić energię 
jądrową. 

 



 

Panel 2, sesja 3 – 42 

Europejski panel obywatelski 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie” 

 

Podwątek 2.2 – Ochrona naszej różnorodności biologicznej 

45. Wskazówka 2.2.1.2: Wspieranie budowy oczyszczalni ścieków. 
 

46. Wskazówka 2.2.2.1: Przyjęcie na szeroką skalę technologii ograniczających rozprzestrzenianie się 
żywności pochodzącej z akwakultury w środowisku. 
 

47. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 2.2.3.1: Przekierowanie dotacji dla rolnictwa na rolnictwo wspierające ekosystemy 
Wskazówka 2.3.1.1: Proponujemy wykorzystanie narzędzia finansowego i ponowne 
przemyślenie przydziału dotacji unijnych, aby zrealizować nasze cele: dotowanie produkcji 
przyjaznych dla środowiska i zaprzestanie dotowania przedsiębiorstw, które produkują 
nadmiernie (lub opodatkowanie ich). 
Wskazówka 3.1.4.1: Decydenci polityczni UE powinni nakładać podatki na produkty, które nie są 
przyjazne dla środowiska, i dotować produkty przyjazne dla środowiska. 

 
48. Wskazówka 2.2.3.2: Zapewnienie lojalnej konkurencji dla produktów rolnych przyjaznych dla 

środowiska. 
 

49. Grupa 6 wskazówek 

Wskazówka 2.2.3.3: Zachęcanie do stosowania nawozów naturalnych – termiczna obróbka 
nasion.  
Wskazówka 2.2.7.1: Rozwijanie obszarów z rolnictwem ekologicznym bez pestycydów. 
Wskazówka 2.2.7.4: Alternatywne metody ochrony roślin (przykład – termiczna obróbka 
nasion).  
Wskazówka 2.3.7.1: Należy edukować rolników w zakresie nadmiernego stosowania 
pestycydów, aby zrozumieli, że istnieją inne sposoby eksploatacji ich gospodarstw. 
Wskazówka 2.3.7.2: Jeśli chcemy pozbyć się pestycydów, musimy więcej inwestować 
w badania. 
Wskazówka 2.3.7.3: Można by zachęcać do stosowania bardziej naturalnych pestycydów 
i technik alternatywnych, na przykład z wykorzystaniem innych owadów żywiących się 
szkodnikami. Rolnicy, którzy stosują te bardziej naturalne metody, mogliby być również 
nagradzani za promowanie tych metod lub opodatkować pestycydy tak, aby były one droższe 
w użyciu niż te naturalne metody.  

 
50. Wskazówka 2.2.4.1: Ograniczanie działań górniczych wpływających na lasy. 

 
51. Wskazówka 2.2.4.2: Maksymalne wykorzystanie istniejących obszarów dla leśników. 

 
52. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 2.2.4.3: Zniechęcanie do sadzenia lasów na opał.  
Wskazówka 2.2.4.4: Programy ponownego zalesiania połączone z kontrolowaną wycinką drzew.  
Wskazówka 2.2.4.5: Intensywne zalesianie na obszarach o zdegradowanej glebie. 

 
 

53. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 2.2.5.1: Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowych gatunków inwazyjnych, 
z pomocą obywateli. 
Wskazówka 2.2.5.2: Analizy wpływu związane z nowymi gatunkami (przez ekspertów). 

 
54. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 2.2.6.1: Monitorowanie lokalnych gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym 
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zwierząt tradycyjnych odmian.  
Wskazówka 2.2.6.2: Programy ochrony zagrożonych gatunków, w tym programy hodowli 
w niewoli i monitorowanie odbudowy. 

 
55. Wskazówka 2.2.7.3: Zmniejszenie monopolu na nasiona. 

Podwątek 2.3 – Bezpieczna i zdrowa żywność (podgrupa 8) 

56. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 2.3.1.2: Proponujemy ograniczenie produkcji i wykorzystania plastiku oraz 
wzmocnienie jego recyklingu, aby zmniejszyć ilość plastiku odrzucanego do środowiska 
naturalnego, który będzie miał wpływ na naszą żywność. Proponujemy również rozwój badań 
nad opakowaniami alternatywnymi z tworzyw sztucznych lub wykorzystującymi kompletne 
tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.  
Wskazówka 3.1.2.2: Producenci powinni zmienić sposób pakowania produktów. Powinniśmy 
używać zrównoważonych materiałów do pakowania, na przykład produktów ulegających 
biodegradacji. Powinniśmy wziąć pod uwagę postęp technologiczny w zakresie opakowań. 
Producenci nie powinni pakować elementów indywidualnie, jeśli jest to zamówienie zbiorcze. 

 
57. Wskazówka 2.3.1.4: Rzeczywiste wykorzystanie dotacji powinno być poddawane bardziej regularnej 

ocenie, a cele zostały osiągnięte, jeżeli wyniki w zakresie poprawy jakości żywności zostały 
osiągnięte. Proponujemy narzędzie oceny (polityki publiczne, nowe przepisy, plany działania...).  
 

58. Wskazówka 2.3.2.1: Proponujemy pomoc w przekształceniu rodzajów hodowli na terytorium 
europejskim. Konieczne jest stopniowe wycofywanie się (od małego do małego) z intensywnego 
trybu hodowli.  
 

59. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 1.1.6.2: Zakaz stosowania antybiotyków zapobiegawczych jako dodatków 
paszowych dla zwierząt.  
Wskazówka 2.3.3.1: Proponujemy dokonanie przeglądu istniejącej polityki europejskiej w celu 
zaprzestania stosowania antybiotyków. Musimy wyobrazić sobie rolnictwo, które nie powinno 
już stosować antybiotyków. Jeżeli nie prowadzi się już intensywnej hodowli, antybiotyki nie są 
już potrzebne. Należy to robić stopniowo. Dlatego konieczne jest wspieranie stopniowego 
przechodzenia na rolnictwo bez antybiotyków.  
Wskazówka 2.3.3.2: Proponujemy ograniczenie stosowania antybiotyków. W przypadku tych, 
których nadal musimy używać, proponujemy zachęcanie do innowacji w celu poprawy ich 
jakości. Konieczne jest dotowanie i pomoc w badaniach. 

 
60. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 1.1.12.3: Podatek cukrowy (wyższy podatek od cukru). 
Wskazówka 1.1.14.1: Wyższy podatek VAT (podatek od wartości dodanej) na produkty 
niezdrowe; promowanie nowych produktów żywnościowych i obniżenie podatku VAT na zdrowe 
produkty żywnościowe. 
Wskazówka 2.3.5.1: Możemy wprowadzić regulacje cenowe, których celem będzie 
uprzywilejowanie „zdrowej żywności”.  
Wskazówka 5.2.5.2: Zwiększenie dostępu do zdrowszej żywności poprzez opodatkowanie 
śmieciowego jedzenia i zachęcanie do zdrowego odżywiania. 

 
61. Wskazówka 2.3.4.2: Moglibyśmy podnosić świadomość i edukować w zakresie żywności i chorób 

żywieniowych: w tym celu potrzebne są dodatkowe badania naukowe w tej dziedzinie, aby 
dogłębnie przeanalizować to zagadnienie.  
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62. Wskazówka 2.3.4.3: Proponujemy zmianę struktury „środowiska żywnościowego”, które nas 
otacza: należy zmienić marketing i metody marketingowe, które będą kierować naszymi 
indywidualnymi wyborami konsumpcyjnymi. 
 

63. Wskazówka 2.3.5.2: Proponujemy zachęcać i pomagać gminom i dzielnicom w zakładaniu 
wspólnych ogrodów, aby mieć sezonowe i zdrowe produkty. 
 

64. Wskazówka 2.3.6.1: Należy zachęcać producentów do stosowania technik zapewniających 

dobrostan zwierząt. 

65. Wskazówka 2.3.8.1: Chcielibyśmy uzyskać więcej informacji na temat produktów pochodzenia 

zwierzęcego, w których stosuje się hormony lub produkty zawierające substancje zaburzające 

gospodarkę hormonalną. 

 

66. Wskazówka 2.3.8.2: Powinniśmy przestać używać GMO. 

 

67. Wskazówka 2.3.8.3: Konieczna jest dobrze wyważona polityka podatkowa dotycząca różnicy między 
kosztami hodowli krów w sposób ukierunkowany na dobrostan, bez użycia hormonów, a kosztami 
hodowli w sposób nieukierunkowany na dobrostan.  

 

Wątek 3: Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji (podgrupy 3-11-
12) 

Podwątek 3.1 – Regulowanie nadmiernej produkcji i nadmiernej konsumpcji (podgrupa 3) 

68. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 3.1.1.3: Konsumenci powinni dłużej korzystać ze swoich produktów. Informacje na 
temat żywotności produktów powinny być umieszczane na produktach lub w sklepach. 
Wskazówka 3.1.2.3: Konieczna jest zmiana zachowań i oczekiwań konsumentów. Konsumenci 
muszą generalnie mniej konsumować. Konsumenci muszą używać produktów przez dłuższy czas. 
Konsumenci muszą naprawiać produkty. Konsumenci muszą prawidłowo przetwarzać produkty. 
Należy wykorzystywać i wdrażać piramidę recyklingu. Nie wszystko musi być dostępne przez cały 
czas. 

 
69. Wskazówka 3.1.2.1: Producenci powinni dostosować swoją produkcję w taki sposób, aby 

wytwarzane przez nich ilości były uzależnione od popytu ze strony konsumentów. Nie powinno tak 
być w przypadku produktów pierwszej potrzeby, ponieważ produkty pierwszej potrzeby powinny 
być zawsze łatwo dostępne. Producenci powinni zaprzestać planowego starzenia się produktów. 
 

70. Wskazówka 3.1.2.4: Wprowadzenie systemu zwrotu kaucji, tak aby możliwe było wielokrotne 
wykorzystywanie butelek. Musimy również ponownie wykorzystać plastik, który już 
wyprodukowaliśmy. 
 

71. Wskazówka 3.1.3.1: Należy wprowadzić środki na szczeblu unijnym i krajowym, aby ograniczyć 
wprowadzanie na rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Te same wymogi powinny mieć 
zastosowanie do produktów importowanych. 
 

72. Wskazówka 3.1.3.2: Powinniśmy wytwarzać nasze własne produkty, mieć autonomiczny sposób 
produkcji w Europie. Każdy region/kraj w Europie powinien specjalizować się w dziedzinie, w której 
jest najlepszy, tak abyśmy mogli wspierać lokalną produkcję i wykorzystywać synergię. W ten sposób 
możemy lepiej sprawdzić, czy producenci przestrzegają standardów zrównoważonego rozwoju. 
Ograniczyłoby to emisje powodowane przez transport i spedycję, które zwykle powstają przy 
imporcie z całego świata. 
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73. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 3.1.4.2: Jednolite ekologiczne normy produkcyjne w Europie, tak aby WSZYSCY 
producenci musieli się do nich stosować. Normy zrównoważonego rozwoju, normy ekologiczne 
na rynku => testowanie produktów w celu sprawdzenia, czy są zgodne z tymi normami. Nie 
powinniśmy też importować produktów, które nie spełniają norm. 
Wskazówka 3.2.3.1: Należy poprawić monitorowanie i rygorystyczną kontrolę, przewidując 
sankcje dla producentów, którzy nie przestrzegają przepisów europejskich i krajowych. Rola 
władz lokalnych jest istotna w monitorowaniu wdrażania europejskich i krajowych norm 
środowiskowych dla przemysłu. 
Wskazówka 3.3.1.6: UE musi ustanowić prawodawstwo w celu lepszego zdefiniowania, co jest 
produktem niezbędnym, podstawowym i zrównoważonym, a co nie. 
Wskazówka 4.2.2.3: Zmiana zachowań przedsiębiorstw i przełamanie schematów produkcji 
poprzez odpowiednie prawodawstwo. 

 
74. Wskazówka 3.1.4.3: Skrócenie czasu transportu: Produkt powinien być dostarczony od producenta 

do konsumenta w możliwie najszybszy sposób. W ten sposób unikamy również dodatkowych 
opakowań. 

 

Podwątek 3.2 – Zmniejszenie ilości odpadów 

75. Wskazówka 3.2.1.1: Każdy powinien płacić za ilość wytwarzanych przez siebie odpadów. Należy 
również zachęcać producentów do stosowania mniejszej ilości opakowań, aby nie przenosić całego 
ciężaru na użytkownika końcowego. 
 

76. Wskazówka 3.2.1.2: Należy zachęcać do przetwarzania i recyklingu odpadów jako działań, które 
mogą przynieść dochód przedsiębiorstwom. 
 

77. Wskazówka 3.2.2.1: Problem ten powinien zostać rozwiązany jako szansa dla osób, które straciły 
pracę, na znalezienie lepszych miejsc pracy dzięki środkom służącym przekwalifikowaniu. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw dotkniętych 
problemem ograniczania produkcji. 
 

78. Wskazówka 3.2.2.2: Na szczeblu unijnym i krajowym należy wprowadzić przepisy zachęcające do 
stosowania opakowań mniejszych i bezpiecznych dla środowiska. Opakowanie powinno zawierać 
informacje o sposobach postępowania z odpadami po zużyciu produktu, w sposób 
niezanieczyszczający środowiska. 

Podwątek 3.3 – Produkty wytwarzane w uczciwy sposób, równy dostęp i etyczna konsumpcja 

79. Wskazówka 3.3.1.1: Zachęcanie i promowanie przenoszenia branż przemysłu w celu oferowania 
produktów wysokiej jakości. 
 

80. Wskazówka 3.3.1.2: Podniesienie podatków od importowanych i tanich produktów odzieżowych 
w celu uniknięcia marnotrawstwa. 
 

81. Wskazówka 3.3.1.3: Zakazanie sprzedaży produktów, które nadmiernie zanieczyszczają środowisko 
(np. produktów z tworzyw sztucznych). 
 

82. Wskazówka 3.3.1.5: Promowanie i faworyzowanie produktów lokalnych. 
 

83. Wskazówka 3.3.2.1: UE musi wspierać finansowanie badań i innowacji, aby umożliwić 
wprowadzanie na rynek bardziej zrównoważonych produktów. Musimy zatem zachęcać do 
współpracy. 
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84. Wskazówka 3.3.2.2: Unia Europejska musi zorganizować konsultacje z obywatelami na temat badań 

i innowacji. 
 

85. Wskazówka 3.3.3.1: Promowanie kampanii informacyjnych i procesów partycypacyjnych dla 
przedsiębiorstw i zrównoważonych produktów 

 

Wątek 4: W kierunku zrównoważonej przyszłości 

Podwątek 4.1 – Energia odnawialna teraz 

86. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 4.1.1.1: UE powinna znaleźć nowe sposoby produkcji energii elektrycznej, aby 
zaspokoić nasze potrzeby w przyszłości.  
Wskazówka 4.1.4.1: UE powinna zaprzestać produkcji energii elektrycznej z węgla. 
Wskazówka 4.1.2.1: UE powinna ograniczyć zużycie ropy naftowej, gazu i węgla. 

 
87. Wskazówka 4.1.1.3: UE powinna zwiększyć wykorzystanie „dobrej zielonej energii”, którą już 

produkujemy, np. energii wiatrowej. 
 

88. Wskazówka 4.1.2.2: UE powinna również podjąć działania w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, takich jak metan, ozon itp. 
 

89. Grupa 3 wskazówek  

Wskazówka 1.2.4.5: Promowanie bezpłatnych ofert kształcenia dla dorosłych w zakresie 
oszczędzania energii, zmian klimatycznych itp. – Jeśli nie jest to oferta publiczna, to promowanie 
organizacji pozarządowych, które oferują takie kursy za darmo. 
Wskazówka 4.1.1.2: UE powinna w większym stopniu wspierać kształcenie i nowe funkcje 
zawodowe dla osób zatrudnionych przy tradycyjnej produkcji energii. 
Wskazówka 4.1.3.1: UE powinna więcej inwestować w zmianę przyzwyczajeń i postaw obywateli 
europejskich w zakresie prywatnego zużycia energii. 

 
90. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 4.1.5.1: Rozwiązaniem może być opracowanie metody pozyskiwania energii 
z wodoru. 
Wskazówka 4.1.6.1: Wodór jako alternatywa mógłby być przedmiotem badań, inwestycji 
i szerszego zastosowania jako nowe rozwiązanie energetyczne. 

 
91. Wskazówka 4.1.6.2: Inwestowanie w wiele mniejszych projektów mogłoby rozwiązać problem 

energii na dużą skalę. Inwestycje zarówno w przemyśle, jak i w domach prywatnych. 

Podwątek 4.2 – Wspieranie zmian 

92. Wskazówka 4.2.1.1: UE musi zapewnić podmiotom możliwość regularnego spotykania się 
i słuchania siebie nawzajem, aby zrozumieć ich różne potrzeby w odniesieniu do zmian klimatu. 
W razie konieczności należy zastosować miękkie lub twarde środki w celu wywarcia presji na 
kontynenty, aby faktycznie zaangażowały się w dialog i spróbowały znaleźć wspólną płaszczyznę dla 
wspólnej wizji klimatu. 
 

93. Wskazówka 4.2.1.2: Należy ograniczyć import towarów z Chin i USA, a jednocześnie ustanowić 
wyższe normy jakości, aby pomóc tym krajom. 
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94. Wskazówka 4.2.2.1: Przymus i nagrody: wielcy sprawcy zanieczyszczeń muszą otrzymywać znaczne 

kary i dotacje dzięki konsekwentnej polityce klimatycznej. Surowce mogą być udostępniane za 
darmo (jako nagroda) dla firm, które zachowują się w sposób zrównoważony i które mają właściwą 
postawę moralną wobec zrównoważonego rozwoju. 
 

95. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 4.2.3.1: Informacje (o klimacie, środowisku, ziemi) muszą być przejrzyste 
i sprawdzone dla obywateli. Każdy w Europie musi być informowany w ten sam sposób, bez 
cenzury politycznej. 
Wskazówka 4.2.3.2: W ten sposób można dotrzeć do jak największej liczby osób i zmotywować 
je do działania. Należy korzystać z różnych kanałów, aby dotrzeć do jak największej liczby 
obywateli i ich informować oraz uwrażliwiać. Mogłoby się to odbywać poprzez nieocenzurowane 
media społecznościowe, ogólnokrajowe reklamy, ale także poprzez kanały religijne lub wszelkie 
inne organizacje nadrzędne dla obywateli. 

 

Podwątek 4.3 – Transport przyjazny dla środowiska 

96. Grupa 2 wskazówek 

Wskazówka 4.3.1.1: UE powinna zwiększyć i zoptymalizować wykorzystanie transportu 
publicznego na obszarach wiejskich, inwestując w infrastrukturę i poprawiając połączenia 
obszarów wiejskich z miejskimi (aby pracownicy mogli dojechać do pracy). Powinny istnieć 
dotacje na niezbędną infrastrukturę oraz dotacje dla pasażerów (aby transport stał się tańszy, 
zwłaszcza dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji). Budżet jest również potrzebny do 
sprawiedliwego podziału środków pomiędzy obszary wiejskie i miejskie. 
Wskazówka 4.3.1.3: UE powinna poprawić łączność internetową na obszarach wiejskich, aby 
zmniejszyć zapotrzebowanie na transport, dzięki czemu mieszkańcy tych obszarów nie będą 
musieli codziennie dojeżdżać do miasta do pracy lub szkoły.  

 
97. Wskazówka 4.3.1.2: Przed budową nowej infrastruktury transportowej należy przystosować 

i wykorzystać do nowych celów starą, nieużywaną infrastrukturę (np. nadać nowe życie starym 
torom kolejowym). W celu tworzenia nowej infrastruktury komunikacyjnej i transportowej dla 
obszarów wiejskich bardzo ważne jest uwzględnienie obszarów chronionych (chronionych 
przestrzeni przyrodniczych). Nowa infrastruktura nie może być szkodliwa dla tych obszarów 
chronionych. 
 

98. Wskazówka 4.3.1.4: UE powinna wspierać tworzenie centrów wspólnej pracy (co-workings) na 
obszarach wiejskich, gdzie ludzie mogą pracować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i mają 
dobre połączenie z internetem. 
 

99. Wskazówka 4.3.2.1: UE powinna promować zakup pojazdów elektrycznych poprzez zachęty 
i poprawę infrastruktury elektrycznej. Cykl życia tych nowych pojazdów (elektrycznych, 
wodorowych...) powinien być długi, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i uniknąć zbyt 
wielu odpadów przy wymianie starych pojazdów na nowe. Należy zachęcać do badań i rozwoju 
(R&D) mających zapewnić takie długie cykle życia tych produktów. Musimy również promować 
używanie starych pojazdów na nowych paliwach syntetycznych, które mniej zanieczyszczają 
środowisko (ponieważ samochody elektryczne nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem 
ekologicznym). Należy zachęcać do recyklingu starych pojazdów oraz naprawiać i unowocześniać 
nowe, bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy.  
 

100. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 4.3.2.2: UE powinna zastąpić transport drogowy innymi rodzajami transportu 
(większe wykorzystanie pociągów, transportu statkami na rzekach i żeglugi morskiej bliskiego 
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zasięgu oraz innych środków, takich jak drony).  
Wskazówka 4.3.5.1: UE powinna wzmocnić przepisy kontrolujące korzystanie z samolotów, 
a także statków wycieczkowych. 
Wskazówka 4.3.2.3: UE powinna zmienić źródła energii statków wycieczkowych na mniej 
zanieczyszczające (bez użycia paliw kopalnych). 

 
101. Wskazówka 4.3.2.4: UE powinna wzmocnić podejścia oparte na współpracy, takie jak wspólne 

korzystanie z prywatnych pojazdów, na przykład poprzez wykorzystanie sieci społecznościowych. 
 

102. Wskazówka 4.3.4.2: UE powinna poprawić elektryfikację transportu publicznego w miastach (np. 
poprzez promowanie tramwajów). 

 

Wątek 5: Opieka dla wszystkich 

Podwątek 5.1 – Wzmocnienie opieki zdrowotnej 

103. Wskazówka 5.1.1.1: UE powinna przeznaczyć większą część swojego budżetu ogólnego na wspólne 
projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie zdrowia, zwłaszcza w zakresie medycyny prewencyjnej. 
 

104. Wskazówka 5.1.1.2: Istnieje potrzeba zsynchronizowania działań badawczych UE oraz 
udostępnienia naszych wyników i rezultatów innym państwom członkowskim UE (otwarty dostęp 
dla całej UE). 
 

105. Wskazówka 5.1.2.1: Należy zwiększyć liczbę personelu medycznego. Jednocześnie płace i czas pracy 
personelu medycznego powinny być odpowiednio zwiększane (stopniowo, w zależności od 
doświadczenia itp.) i zmniejszane. 
 

106. Grupa 4 wskazówek 

Wskazówka 5.1.2.2: Praca w innych państwach członkowskich UE powinna być łatwiejsza – 
kwalifikacje powinny być traktowane na równi (uznawanie kwalifikacji) dla wszystkich 
pracowników służby zdrowia, nie tylko dla lekarzy. Potrzebna jest synchronizacja i najlepsze 
praktyki w zakresie metod szkoleniowych.  
Wskazówka 5.1.3.1: Wszystkie szkoły medyczne powinny mieć ten sam program 
nauczania/program studiów.  
Wskazówka 5.1.2.3: Należy upewnić się, że absolwenci szkół medycznych w UE nie będą 
wyjeżdżać do USA z powodu różnic w zarobkach i warunkach pracy. 
Wskazówka 5.2.2.2: Istnieje potrzeba docenienia pracowników ochrony zdrowia (lepsze warunki 
pracy, awans zawodowy, uznanie społeczne). Równe zasady na poziomie europejskim (np. 
godziny pracy). 

 
107. Wskazówka 5.1.3.2: Konieczne jest zapewnienie takiej samej jakości leczenia w całej UE, a leki 

powinny kosztować tyle samo. 
 

108. Wskazówka 5.1.4.1: UE powinna mieć większe kompetencje w zakresie wspólnego systemu opieki 
zdrowotnej, aby był on bardziej opłacalny, tańszy i łatwiejszy do znalezienia rozwiązań. 
 

109. Wskazówka 5.1.5.1: Dokumentacja medyczna obywateli UE powinna być dostępna w nagłych 
przypadkach dla personelu medycznego w innych państwach członkowskich UE. Karta medyczna UE 
powinna być wspólna. 
 

110. Wskazówka 5.1.6.1: UE powinna nadać priorytet inwestycjom w publiczną opiekę zdrowotną oraz 
stworzyć dodatkowe zachęty dla osób już pracujących w sektorze prywatnym, tak aby podstawowa 
opieka zdrowotna była również konkurencyjna. 
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111. Wskazówka 5.1.7.1: Szkolenia dostosowane do potrzeb różnych pracowników medycznych 

powinny być organizowane regularnie w celu zapewnienia, aby personel medyczny posiadał 
aktualnie wymagane umiejętności. 
 

112. Wskazówka 5.1.8.1: Państwa członkowskie UE powinny ściślej współpracować i porozumiewać się 
w tej sprawie. (system płatności) 

Podwątek 5.2 – Szersze rozumienie zdrowia 

113. Wskazówka 5.2.1.2: Osoby z problemami ze zdrowiem fizycznym powinny mieć więcej okazji do 
rozmów na ten temat z profesjonalistami. 
 

114. Grupa 5 wskazówek:  

Wskazówka 5.2.1.4: Należy zwiększyć wiedzę i świadomość przedsiębiorstw na temat ich roli 
w zakresie zdrowia psychicznego. Należy zachęcać i wspierać przedsiębiorstwa, aby traktowały tę 
kwestię bardziej poważnie. Na przykład wykorzystaj Tydzień Zdrowia (ze wskazówki 5.2.1.3).  
Wskazówka 5.2.3.1: Edukacja, uwrażliwianie, informowanie społeczeństwa w celu zmniejszenia 
tabu. 
Wskazówka 5.2.3.2: Wykorzystanie edukacji w celu demistyfikacji faktu, że problemy zdrowia 
psychicznego są podobne do innych problemów zdrowotnych. 
Wskazówka 5.2.6.1: Pogłębianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego przez wszystkich, którzy 
mają do czynienia z pacjentami i pracują w społeczności (szkoły, organy policji, personel służby 
zdrowia, przedsiębiorstwa, gminy). 
Wskazówka 5.3.2.1: Normalizacja leczenia psychologicznego (np. patologie psychologiczne 
i potrzeba leczenia nie są otwarcie dyskutowane). Ważne jest, aby zrozumieć, że chodzenie do 
psychologa jest potrzebne wszystkim ludziom. Nauczanie filozofii, logicznego i krytycznego 
myślenia w szkołach. To z kolei przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego ludzi. 

 
115. Wskazówka 5.2.2.1: Przekazywanie środków instytucjom wspierającym osoby z problemami 

zdrowotnymi. 
 

116. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 5.2.4.1: Obniżenie podatków na produkty higieny kobiecej.  
Wskazówka 5.3.3.1: Nie obejmować podatkiem VAT produktów higieny kobiecej. 

 
117. Wskazówka 5.2.4.2: Podnoszenie świadomości młodzieży i dzieci na temat zdrowia biologicznego, 

psychicznego i seksualnego. 
 

118. Wskazówka 5.2.4.3: Dobre pomysły/rozwiązania/praktyki powinny zostać zaadaptowane w innych 
państwach członkowskich. Należy zbadać, w jaki sposób zapewnić operacyjność takiego dzielenia 
się.(dyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego i kobiecego)  
 

119. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 5.2.5.1: Aktywne promowanie aktywności sportowej poprzez zachęty państwowe. 
Wskazówka 5.3.2.4: Zwiększenie czasu przeznaczonego na wychowanie fizyczne w szkołach 
w celu zwiększenia aktywności ludzi (np. promowanie lepszego zdrowia psychicznego, 
zmniejszenie otyłości itp.). Zachęcanie rodziców do częstszego przebywania z dziećmi na świeżym 
powietrzu. Promocja aktywności fizycznej może być również wspierana poprzez programy 
zrównoważonej mobilności (np. w Portugalii istnieją zachęty do bardziej zrównoważonej 
mobilności, które zachęcają do korzystania z rowerów i chodzenia pieszo). 

 
120. Wskazówka 5.2.7.1: Stworzenie europejskiego konkursu prezentującego najlepsze krajowe praktyki 

w zakresie zdrowia psychicznego (do przedstawienia przez ministrów lub parlamentarzystów). 
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Podwątek 5.3 – Równy i powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

121. Grupa 3 wskazówek 

Wskazówka 5.3.1.1: Rozszerzenie zasięgu publicznego systemu opieki zdrowotnej w zakresie 
zdrowia jamy ustnej (np. w Hiszpanii publiczna opieka zdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej 
jest bardzo ograniczona). 
Wskazówka 5.3.1.2: Tworzenie pomocy finansowej dla dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie 
jamy ustnej i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Promowanie dotacji na poziomie europejskim 
w celu zagwarantowania dobrej opieki stomatologicznej, zwłaszcza do 18 roku życia (np. w Austrii 
ortodoncja jest finansowana dla osób do 18 roku życia). 
Wskazówka 5.3.1.3: Poprawa polityki prewencyjnej w dziedzinie zdrowia zębów. Ustanowienie 
minimalnych norm w zakresie zdrowia zębów w całej UE. Profilaktyczna opieka stomatologiczna 
w szkołach powinna być bezpłatna. (Na przykład w Niemczech istnieją programy prewencyjne: 1) 
dentysta odwiedza szkoły, 2) zachęca się do wizyt u dentysty raz w roku. Taka wizyta u dentysty 
kosztuje jednak 80 EUR i dlatego są rodziny, których na nią nie stać.) 

 
122. Wskazówka 5.3.2.3: Wyjaśnienie problemów związanych z zażywaniem leków bez konsultacji 

z lekarzem w szkołach i wśród dorosłych. 
 

123. Wskazówka 5.3.2.5: Szkolenie zarówno dorosłych, jak i uczniów w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oprócz szkoleń ważne jest, aby defibrylatory były 
dostępne w miejscach publicznych. 
 

124. Wskazówka 5.3.3.2: W polityce zdrowotnej należy uznać, że kobiety i mężczyźni, ze względu na ich 
różnice biologiczne i role płciowe, mają różne potrzeby, przeszkody i możliwości dostępu do opieki 
zdrowotnej. Konieczne jest także zwrócenie uwagi na potrzeby zbiorowości LGTBIQ (zwłaszcza 
młodej zbiorowości LGTBIQ, która jest w trakcie budowania swojej tożsamości i potrzebuje 
większego wsparcia). Promowanie konkretnych praw LGTBIQ (np. prawo Trans Aragon: stworzono 
jednostkę opieki nad tożsamością płciową, która zapewnia pomoc psychologiczną i wsparcie 
podczas procesu transformacji; w Aragonii istnieje również prawo LGTBIQ. Oba mogą stanowić 
punkt odniesienia dla innych regionów). 

 
125. Wskazówka 5.3.4.1: Poprawa szkoleń i zapewnienie większych środków podmiotom trzeciego 

sektora i służbom społecznym, które mają kontakt z osobami o mniejszych zasobach (np. istnieją 
osoby o bardzo złych nawykach higienicznych lub żywieniowych, ponieważ nie mają informacji ani 
środków, by je poprawić). Bezdomni nie mają dostępu do opieki medycznej, wielu z nich wstydzi się 
chodzić do lekarzy. Organizacje pozarządowe mogą dotrzeć do tych bezdomnych ludzi i zapewnić 
wizyty lekarskie dla grup szczególnie narażonych.  
 

126. Wskazówka 5.3.4.2: Włączenie rodzin do planów edukacyjnych szkół, tak aby rodziny były również 
częścią promowanych w szkołach nawyków zdrowej edukacji. 
 

127. Wskazówka 5.3.5.1: Opracowanie narzędzi, które pozwolą wspierać personel pielęgniarski 
w usprawnianiu jego pracy (np. aplikacje głosowe: można mówić do aplikacji, a informacja trafia do 
systemu, za pośrednictwem którego personel pielęgniarski otrzymuje pisemne konsultacje, co 
zwalnia go z konieczności pisania). 
 

128. Grupa 2 wskazówek  

Wskazówka 5.3.6.1: UE powinna wprowadzić we wszystkich państwach UE podstawową 
publiczną opiekę zdrowotną (aspekty funkcjonalne, a nie estetyczne). Dostęp do takiej opieki 
powinni mieć nie tylko mieszkańcy danego kraju, ale także imigranci lub osoby z innych krajów. 
Wskazówka 5.3.7.1: Zapewnienie opieki medycznej dla bezdomnych i imigrantów (np. niektóre 
organizacje pozarządowe zapewniają prywatną opiekę i należy wspierać takie inicjatywy). 
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129. Wskazówka 5.3.7.2: Uwzględnienie zdrowia, godności ludzkiej i prawa do integralności w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej. Godność ludzka jest częścią zdrowia człowieka (na przykład, art. 15 
Konstytucji Hiszpanii zawiera „prawo do życia oraz do fizycznej i moralnej integralności, bez 
poddawania się w żadnym wypadku torturom lub nieludzkim albo poniżającym karom lub 
traktowaniu”). 
 

130. Wskazówka 5.3.8.1: Analizowanie korzyści i wad prywatnego systemu opieki zdrowotnej (np. 
sprawdzenie, w jakim stopniu promowanie prywatnego systemu powoduje zmniejszenie inwestycji 
w usługi publiczne, w jakim stopniu jest on dyskryminujący itp.) (np. w Niemczech istnieje prywatne 
ubezpieczenie i publiczna opieka zdrowotna). Prywatna opieka zdrowotna nie zawsze jest lepsza 
(jeśli jesteś prywatnym pacjentem, musisz płacić za badania kontrolne, których tak naprawdę nie 
potrzebujesz).  
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