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Βασικές πληροφορίες: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία 

 

Η ομάδα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» πραγματεύεται την κλιματική αλλαγή, τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και τις νέες προκλήσεις στον τομέα της υγείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα θέματα αυτά συνδέονται επίσης με τους στόχους και τις στρατηγικές της ΕΕ, όπως η γεωργία, οι 
μεταφορές και η κινητικότητα, η ενέργεια και η μετάβαση σε κοινωνίες χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, 
η έρευνα, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και η αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της 
υγείας, η πρόληψη και ο υγιής τρόπος ζωής. 

Το παρόν έγγραφο σας προσφέρει γενική ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα θέματα της ομάδας. 
Σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι παρουσιάζει όσα κάνει ήδη η ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και όσα 
έχουν εκφράσει οι χρήστες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας (https://futureu.europa.eu) ως 
κυριότερες ανησυχίες και επιθυμίες τους για το μέλλον. Τέλος, το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης 
συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληθώρα θεμάτων. 

Η αποστολή σας 
 
Στο πλαίσιο της ομάδας αυτής θα σας καλέσουμε να συζητήσετε και να διατυπώσετε σειρά 
συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ώστε να δοθεί συνέχεια ως προς το μέλλον της 
Ευρώπης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, του περιβάλλοντος και της υγείας. Για παράδειγμα, 
στις συστάσεις μπορεί να αναφέρεται ποια γενική κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθηθεί ή πώς 
να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 
 
Στη διάρκεια τριών συνεδριών θα συζητήσετε και θα συνεργαστείτε απευθείας με άλλους πολίτες 
από ολόκληρη την Ευρώπη και μαζί τους θα συντάξετε τις συστάσεις. Στην τρίτη και τελευταία 
συνεδρία θα ψηφίσετε συλλογικά τις συστάσεις που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με 
τους άλλους συμμετέχοντες στην ολομέλεια της Διάσκεψης. 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον: ας ανοίξουμε τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον 

Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και της βλάβης στο περιβάλλον αποτελεί επείγον ζήτημα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο. Για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας, 
χρειαζόμαστε μια στρατηγική με την οποία η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να πρωτοστατεί σε παγκόσμιο 
επίπεδο στην πορεία προς τη βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα. 

 
Τι κάνει η ΕΕ; 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το σχέδιό μας για να κάνουμε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βιώσιμη, μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες και καθιστώντας τη 
μετάβαση δίκαιη και συμπεριληπτική για όλους. 

Η Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε μια σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική 
οικονομία. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

● μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 

● οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων 

● κανένα άτομο ή τόπος δεν αφήνεται στο περιθώριο κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
και ανθεκτική κοινωνία 

 

Συμβολή της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 2021) 

Η θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» έχει δώσει λαβή σε συνολικά 3.156 σχόλια, ιδέες και 
εκδηλώσεις από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας (1.074 ιδέες, 1.798 σχόλια και 284 εκδηλώσεις). Η 
έννοια της κλιματικής αλλαγής και η επίγνωση των επιπτώσεών της αποτελούν τη βάση μιας σειράς 
προτάσεων, στις οποίες οι συνεισφέροντες επισημαίνουν τις πολυάριθμες περιβαλλοντικές προκλήσεις και 
ζητούν να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για την αντιμετώπισή τους. Οι ιδέες στο πλαίσιο αυτής της 
θεματικής ενότητας είναι ποικίλες και μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα θέματα: 

 Ρύπανση 

 Μεταφορές 

 Γεωργία 

 Κατανάλωση 

 Επιδότηση, φορολογία 

 Ενέργεια 

 Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς 

 

Ρύπανση 

Οι συνεισφέροντες εντοπίζουν τη ρύπανση ως σημαντική πηγή πίεσης πάνω στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η 

πράσινη μετάβαση συζητείται και προτείνονται διάφορες λύσεις για τη μείωση της ρύπανσης (βλ. εκδήλωση). 

Για παράδειγμα, μία από τις πιο διαδεδομένες ιδέες στην πλατφόρμα προτείνει η ΕΕ να παράσχει μια ισχυρή 

και συμπεριληπτική προσέγγιση διακυβέρνησης, κατά την οποία τόσο οι εργοδότες όσο και τα συνδικάτα 

μετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Τονίζεται ότι η 

στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

μέτρα πολιτικής που να διατηρούν τις θέσεις εργασίας και να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, καθώς και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και επανειδίκευση και κατάρτιση για 

να αποτραπεί η απώλεια θέσεων εργασίας (βλ. ιδέα). Συζητούνται διάφοροι τομείς ρύπανσης, με τα ακόλουθα 

επιμέρους θέματα: εκπομπές, αποδάσωση, ρύπανση υδάτων, φωτορύπανση και χρήση πλαστικών. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=el&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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Όσον αφορά τις εκπομπές, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο αφορά τη φορολόγησή 

τους, και ειδικότερα την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου επιλέγοντας φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα οι πελάτες να 

κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, υπάρχει ένα αίτημα να επεκταθεί το 

σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την αποδάσωση, όπου οι 

χρήστες ζητούν να επενδύσουμε στην αναδάσωση της Ευρώπης (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή σε παγκόσμιο 

επίπεδο για τη διάσωση των πνευμόνων του πλανήτη, δηλαδή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και 

άλλων τροπικών δασών του πλανήτη, προκειμένου όχι μόνο να επιβραδυνθεί η παγκόσμια ρύπανση του 

άνθρακα και να σωθούν τα είδη, αλλά και να μειωθούν οι μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρώπη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το επιμέρους θέμα της ρύπανσης των υδάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να 

διασφαλιστεί η μελλοντική ασφάλεια πόρων πόσιμου νερού και καθαρών οικοσυστημάτων (βλ. 

εκδήλωση). Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της ανόδου της 

στάθμης των ωκεανών και της ρύπανσης των ποταμών (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Μία από τις ιδέες 

προτείνει τη δημιουργία εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση πλαστικών που περισυλλέγονται από 

ποταμούς και ωκεανούς (βλ. ιδέα). Τέλος, ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα έχουν ως στόχο να περιοριστεί 

η φωτορύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μεταφορές 

Μια μεγάλη ομάδα ιδεών στο θέμα των μεταφορών επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ μεταφορών και 

ρύπανσης. Ορισμένες από τις προτάσεις που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την αλλαγή του 

συστήματος μεταφορών με σκοπό να μειωθεί η ρύπανση. Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα 

για αλλαγή του συστήματος μεταφορών απαιτούν πρωτίστως την απαγόρευση των πτήσεων μικρών 

αποστάσεων στην ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες 

επισημαίνουν ότι η πανδημία έχει ήδη οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου των αερομεταφορών. 

Γενικώς, υποστηρίζεται έντονα η ιδέα να βελτιωθούν τα συστήματα δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) ως πιο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις πτήσεις μικρών 

αποστάσεων. Ειδικότερα, ένα κοινό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο συζητείται ευρέως (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Ένας συνεισφέρων προτείνει τη μηχανή αναζήτησης «EuroTrainscanner» για να γίνει ελκυστικότερο το 

ταξίδι με σιδηρόδρομο (βλ. ιδέα), ενώ άλλος προτείνει να καθιερωθεί ολοκληρωμένο ενωσιακό εισιτήριο το 

οποίο να είναι δωρεάν στις πόλεις (βλ. ιδέα). 

Άλλες ιδέες αφορούν ένα κοινό δίκτυο ποδηλασίας, προτείνοντας, για παράδειγμα, την επέκταση των 

ποδηλατοδρόμων ή τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών κόμβων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Μια άλλη δεξαμενή ιδεών επικεντρώνεται στην καινοτομία και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, π.χ. 

αυτοκινήτων και ποδηλάτων, και την ενσωμάτωσή τους στο τρέχον περιβάλλον, για παράδειγμα με την 

πρόβλεψη δικτύου σταθμών φόρτισης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το ζήτημα της απαλλαγής των μεταφορών από τον άνθρακα και των πιο φιλικών προς το 

περιβάλλον μεταφορών, οι συμμετέχοντες τονίζουν επίσης τη σημασία διασυνοριακών έργων για την 

προώθηση της ναυτιλίας και των σιδηροδρομικών μεταφορών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Υπάρχει επίσης μια 

εισήγηση να αναπτυχθούν προγράμματα για να ενθαρρυνθεί η Ε & Α και η καινοτομία, ώστε να παραχθούν 

μέσα μεταφοράς, δημόσια και ιδιωτικά, ατομικά και συλλογικά, που να μην ρυπαίνουν και να είναι 100 % 

αυτάρκη από ενεργειακή άποψη (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Γεωργία 

Στο θέμα της γεωργίας, η σύλληψη περί οικολογικής καλλιέργειας και περισσότερων μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (βλέπε παράδειγμα ιδέας) υποστηρίζεται αρκετά συχνά από τους συνεισφέροντες, ενώ 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_eldorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=el&order=most_eldorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=el&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=el&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
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ζητείται να απαγορευθεί η χρήση φυτοφαρμάκων και η εντατική γεωργία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι 

από τους συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη περισσότερο, προτείνοντας η απαγόρευση να επεκταθεί και στην 

ιδιωτική χρήση: ενώ οι γεωργοί πρέπει να τεκμηριώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, δεν υπάρχει τέτοια 

απαίτηση για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες κήπων, οι οποίοι μπορούν νομίμως να αγοράζουν τέτοια προϊόντα και 

συχνά αγνοούν τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Άλλες ιδέες προτείνουν η ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες να προωθήσει έναν τρόπο διατροφής 

βασισμένο σε φυτικά προϊόντα, για λόγους προστασίας του κλίματος και διατήρησης του περιβάλλοντός μας. 

Ορισμένοι από τους συνεισφέροντες προσθέτουν ηθικούς προβληματισμούς προς αιτιολόγηση μιας τέτοιας 

επιλογής (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία». 

Η ανάγκη να διασφαλίζεται επισιτιστική κυριαρχία και ασφάλεια μέσω της προώθησης της τοπικής γεωργίας 

τονίζεται επίσης έντονα από τους συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η τοπική γεωργία θα μπορούσε να 

προωθηθεί, για παράδειγμα, με τη δημιουργία τροφικών ζωνών γύρω από τις πόλεις, με την απαίτηση 

φύτευσης οπωροφόρων σε αστικές περιοχές, με τη στήριξη της απόκτησης γης από παραγωγούς και γεωργούς 

μέσω περιορισμού της τιμής αυτών των γαιών, με την απαίτηση να χρησιμοποιείται μέρος του χώρου της 

στέγης δημόσιων κτιρίων για την γεωργία, με περιορισμό της πίεσης των κατοικιών στις γεωργικές γαίες (βλ. 

ιδέα). 

Επιπλέον, οι συνεισφέροντες επιθυμούν να προωθηθεί η βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, για παράδειγμα με 

συγκεκριμένα μέτρα όπως οι πράσινες στέγες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Τέλος, υπάρχει μια συζήτηση γύρω από 

το εισόδημα των γεωργών, ενώ κάποιοι συνεισφέροντες ζητούν οι γεωργοί να λαμβάνουν εγγυημένο εισόδημα 

μέσω δίκαιων τιμών αντί επιδοτήσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Κατανάλωση 

Στο πλαίσιο του θέματος «κατανάλωση», υπάρχει γενική απαίτηση για αλλαγή του σημερινού συστήματος 

μαζικής κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι συνεισφέροντες προχωρούν 

ακόμη περισσότερο προτείνοντας ποσοστώσεις για μέγιστη κατανάλωση και παραγωγή (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα επισημαίνουν τον σημαντικό όγκο αποβλήτων που παράγεται και 

προτείνουν διάφορα μέτρα για την αποφυγή και την καταπολέμηση αυτής της σπατάλης, όπως να γίνεται 

ανακύκλωση (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή να επιλέγονται συσκευασίες με μηδενικά ή χαμηλά απόβλητα ώστε να 

μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, εκφράζεται έντονη 

επιθυμία να σταματήσουν οι εισαγωγές προϊόντων που προκαλούν αποψίλωση τροπικών δασών (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Η δεύτερη δέσμη ιδεών συνηγορεί υπέρ ενός πιο προηγμένου συστήματος επισήμανσης των προϊόντων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ή θα 

αναφέρει αν τα προϊόντα περιέχουν μικροπλαστικά και, άρα, έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

στην υγεία των καταναλωτών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η τρίτη πτυχή περιστρέφεται γύρω από τη γρήγορη μόδα και την κλωστοϋφαντουργία, με στόχο να την κάνει 

πιο φιλική προς το περιβάλλον· οι συνεισφέροντες επισημαίνουν την τεράστια ποσότητα πόρων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενδυμάτων και ότι τα ρούχα είναι συχνά ακατάλληλα για ανακύκλωση 

(βλέπε παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την ανάγκη να προωθηθεί ο οικολογικός και βιώσιμος τουρισμός 

αντί του μαζικού, διότι ο τελευταίος θεωρείται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στους φυσικούς και πολιτιστικούς 

πόρους (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Μια τελευταία ομάδα σχολίων και ιδεών στο πλαίσιο αυτού του θέματος εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα 

απόβλητα που παράγονται από νέες ηλεκτρονικές συσκευές και ζητεί, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί το διάστημα 

υποχρεωτικής παροχής εγγύησης γι’ αυτές και να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής τους (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Ορισμένοι συμμετέχοντες επιθυμούν επίσης να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας — ιδίως επειδή η 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=el&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=el&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=el&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=el&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=el&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=el&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=el&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε μεγάλο βαθμό με ορυκτά καύσιμα — με την επιβολή μηνιαίας ποσόστωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς κατανάλωση και φορολόγηση του πλεονάσματος (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Επιδότηση, φορολογία 

Στο πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα, οι συνεισφέροντες ζητούν να σταματήσουν μη φιλικές προς 

το περιβάλλον επιδοτήσεις, όπως οι επιζήμιες αλιευτικές επιδοτήσεις (βλ. ιδέα) ή οι επιδοτήσεις 

ορυκτών καυσίμων (βλ. ιδέα). Ομοίως, γίνονται προτάσεις να αυξηθούν οι επιδοτήσεις για έργα 

βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές. 

Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν την καθιέρωση ενός φόρου βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

που θα έκανε τα μη βιώσιμα προϊόντα ακριβότερα, και έτσι λιγότερο ελκυστικά τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς. Επιπλέον, θεωρείται ότι ο φόρος αυτός θα εισφέρει στην 

ΕΕ πρόσθετα έσοδα προς επένδυση στη βιωσιμότητα. 

Ενέργεια 

Συνεισφέροντες στην πλατφόρμα προτείνουν να ενισχυθεί τόσο η μικρής όσο και η μεγάλης κλίμακας 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να περιοριστεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ή, 

εναλλακτικά, να αναπτυχθεί ασφαλής πυρηνική ενέργεια και να χρησιμοποιηθεί σε χώρες και μέρη 

όπου δεν είναι δυνατή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, η 

δεύτερη σε αποδοχή ιδέα από την αρχή της διαδικασίας, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας της 

κλιματικής αλλαγής, απαιτεί να παύσουν όλες οι επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Ταυτόχρονα, ζητείται να διερευνηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), 

όπως η θερμοπυρηνική σύντηξη, η γεωθερμική ενέργεια ή το υδρογόνο, που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή πολυμορφία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, 

συνεισφέροντες τονίζουν ότι ακόμη και εναλλακτικές πηγές, όπως η αιολική ενέργεια, θα πρέπει να 

γίνονται αποδεκτές από τους τοπικούς πληθυσμούς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν θετικό 

αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, τον άνθρωπο και το τοπίο (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς 

Ένα άλλο σημείο έμφασης είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων όλων των 

γενεών (βλ. εκδήλωση). Ενώ οι περισσότερες ιδέες αφορούν την εκπαίδευση των νέων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), εκφράζεται επίσης επιθυμία για συμμετοχή των ηλικιωμένων Ευρωπαίων σε 

πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, ιδίως λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού στην 

Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, ορισμένοι συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη να 

προωθηθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνη επικοινωνία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για 

παράδειγμα, προτείνουν να αναπτυχθεί επικοινωνιακό υλικό σχετικά με το «πώς να είσαι οικολογικά 

υπεύθυνος Ευρωπαίος» και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση προκειμένου να 

δημιουργηθούν γειτονιές υπεύθυνες για το περιβάλλον (βλ. ιδέα). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=el&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=el&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=el&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=el&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Περισσότερα για το θέμα: 

 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

 Κλιματική αλλαγή 

 Κυκλική οικονομία και μείωση των αποβλήτων 

 Κλιματική αλλαγή – Τι κάνει η ΕΕ 

 Βιοποικιλότητα – πώς η ΕΕ προστατεύει τη φύση 

 Κλιματική ουδετερότητα – 5 στοιχεία σχετικά με τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα 
 

Υγεία: Συνταγές για ένα υγιέστερο μέλλον για τους Ευρωπαίους 

Η υγειονομική περίθαλψη, η ευεξία και ο υγιής τρόπος ζωής είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας. Η πανδημία 

του κορονοϊού κατέδειξε την ανάγκη συνεργασίας για την οικοδόμηση ισχυρότερων συστημάτων υγείας και 

την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων. 

Ενώ υπεύθυνες για την υγειονομική περίθαλψη και τις ιατρικές υπηρεσίες είναι κατά κύριο λόγο οι εθνικές 

κυβερνήσεις, οι πολιτικές υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να στηρίξουν και να ενισχύσουν αυτή τη 

δράση. Εκφράζοντας τις απόψεις, τις ελπίδες και τις ανησυχίες σας μπορείτε να επηρεάσετε τον τρόπο με τον 

οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. 

 

Τι κάνει η ΕΕ; 

Μέσω κοινής δράσης για την καταπολέμηση του κορονοϊού και την προστασία της υγείας των ανθρώπων, η ΕΕ 

έχει ήδη δείξει πόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της δημόσιας υγείας. Δείγματα τέτοιας 

δράσης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση εμβολίων, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας οικονομικά 

προσιτών φαρμάκων, θεραπειών και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και η βοήθεια προς τις χώρες ώστε να 

συνεργάζονται για να συντονίζουν την αντίδρασή τους απέναντι στο πρόβλημα. 

Όσον αφορά το μέλλον, η πανδημία του κορονοϊού έχει αυξήσει την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, 

ισχυρότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας και καλύτερη προετοιμασία 

για πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Στόχος μας είναι να σας προστατεύσουμε με φροντίδα υψηλής ποιότητας σε 

περίπτωση κρίσης και να παράσχουμε τα εργαλεία που απαιτούνται για την πρόληψη και τη διαχείριση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας που πλήττουν ολόκληρη την ήπειρο. 

Ενόσω καταπολεμά την πανδημία και αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνεχίζει να δρα σε άλλους τομείς συναφείς με την υγεία, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την προληπτική 

περίθαλψη, τη θεραπεία και τη μέριμνα μετά τη θεραπεία για σοβαρές νόσους όπως ο καρκίνος. 

Συμβολή της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 2021) 

Στη θεματική ενότητα της υγείας, οι συμμετέχοντες αγγίζουν ευρύ φάσμα θεμάτων. Προτείνουν περισσότερη 

εναρμόνιση και ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η στάση αυτή επηρεάζεται επίσης από την εμπειρία της 

νόσου COVID-19 και του αντικτύπου της. Στη θεματική ενότητα αυτή έχουν υποβληθεί 1.018 συνεισφορές: 392 

ιδέες, 576 σχόλια και 50 εκδηλώσεις. Τα κυριότερα θέματα που διερευνώνται στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 

ενότητας είναι τα εξής: 

 Ενοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 

 Καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

 Υγιής γήρανση 

 Υγιής τρόπος ζωής 

 Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 

 Πρόληψη αντί παρέμβασης 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/el/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Η υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή 

 Έρευνα στον τομέα της υγείας 

 Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

 Άλλες ιδέες 

 

Ενοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 

Οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα προκρίνουν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την 

ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους τρόπους. Προβάλλονται ιδέες 

όπως η συγκέντρωση γνώσεων και ικανοτήτων με μέσα όπως, για παράδειγμα, η παροχή δυνατότητας στους 

εντατικολόγους να μετακινούνται ελεύθερα και να φροντίζουν βαριά νοσούντες σε όλη την ΕΕ (βλ. ιδέα), η 

τυποποίηση της προνοσοκομειακής επείγουσας περίθαλψης (βλ. ιδέα), η αναγνώριση των προσόντων των 

φροντιστών σε όλη την ΕΕ (βλ. ιδέα), η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νοσοκομείου για σπάνιες ασθένειες 

(βλ. ιδέα) και η βελτίωση των νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τη μεταμόσχευση για τη δημιουργία ενός 

ενοποιημένου συστήματος συντονισμού των μεταμοσχεύσεων (βλ. ιδέα). 

Ως εκ τούτου, στις συζητήσεις υπογραμμίζεται η ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ περισσότερες αρμοδιότητες και 

εξουσίες έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω της αναθεώρησης της Συνθήκης της 

Λισαβόνας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτές οι προτάσεις συνδέονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τον 

τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν την πανδημία COVID-19 και με τη σχετική έλλειψη ιατρικού 

εξοπλισμού, τις προκλήσεις της ανάπτυξης εμβολίων και τις κοινές αγορές εμβολίων. 

Καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

Οι ιδέες που διατυπώνονται σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη υποστηρίζουν την 

καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ιατρικής ασφάλισης (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Η ιδέα της 

αποϊδιωτικοποίησης του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προβάλλεται επίσης ως τρόπος να καταστεί η 

υγειονομική περίθαλψη οικονομικά προσιτή για όλους (βλ. ιδέα). Από μια διαφορετική σκοπιά, μια περαιτέρω 

ιδέα για να καταστεί η υγειονομική περίθαλψη πιο προσιτή σε όλους σε πρακτικό επίπεδο είναι η διεύρυνση 

του κινητού συστήματος υγείας, υπό τη μορφή λεωφορείων υγείας που θα διευκολύνουν την υψηλής 

ταχύτητας και σχεδόν απρόσκοπτη πρόσβαση στα ιατρικά συστήματα (βλ. ιδέα). 

Υγιής γήρανση και καταπολέμηση της γήρανσης 

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, οι πολίτες τονίζουν τη σημασία της καλής υγείας κατά 

τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας. Μία ιδέα που υποστηρίχθηκε και σχολιάστηκε ιδιαιτέρως προάγει την έρευνα 

και τις τεχνολογίες επιστημονικής έντασης για υγιή μακροβιότητα (βλ. ιδέα), όπως οι θεραπείες 

αναζωογόνησης και οι κλινικές δοκιμές στο πεδίο αυτό, καθώς και την εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών, 

δημοσιονομικών, κανονιστικών και θεσμικών δεσμεύσεων, με σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ένας πολίτης θέτει το ζήτημα του δυναμικού των αγροτικών περιοχών ως κόμβων καινοτομίας για στρατηγικές 

υγιούς γήρανσης, καθώς αυτές οι «περιοχές σε δυσκολία» γενικά κατοικούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

ηλικιωμένους πολίτες και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι τόσο υψηλή όσο στις αστικές 

περιοχές, με αποτέλεσμα να απαιτούνται καινοτόμες λύσεις (βλ. ιδέα). Μία πολίτης προωθεί περαιτέρω το 

θέμα, προτείνοντας την κρυονική ως μια ευκαιρία για την καθυστέρηση της περίθαλψης ώσπου να βρεθεί 

θεραπεία, με την κατάψυξη ασθενών τελευταίου σταδίου (βλ. ιδέα). 

 

Υγιής τρόπος ζωής 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Σε διάφορες ιδέες υπογραμμίζεται η σημασία της υγιεινής διατροφής, ενώ πολλοί πολίτες προτείνουν την 

προώθηση της χορτοφαγικής διατροφής από την ΕΕ (βλ. ιδέα) λόγω των οφελών της για την υγεία και το 

περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μια ιδέα αφορά την αύξηση της φορολογίας για το κρέας και την παράλληλη 

μείωση του ΦΠΑ για τα υγιεινά τρόφιμα (βλ. ιδέα). Σε άλλες συνεισφορές απευθύνεται έκκληση να 

διερευνηθούν οι επιπτώσεις των γαλακτοματοποιητών (βλ. ιδέα), για απαγόρευση των τεχνητών trans 

λιπαρών (βλ. ιδέα) και για τη ρύθμιση των γεωργικών τεχνικών που επηρεάζουν τη διατροφή και την υγεία, 

όπως η χρήση αντιβιοτικών στις μονάδες βιομηχανικής εκτροφής (βλ. ιδέα). Παρεμφερείς ιδέες 

διατυπώθηκαν επίσης στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. 

Η ιδέα της ενσωμάτωσης φυσικών θεραπειών στην ιατρική συζητείται ευρέως στην πλατφόρμα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προβάλλουν ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 

μπορούν να ωφελήσουν αποδεδειγμένα την υγεία και την αυτονομία των ασθενών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένας πολίτης επισημαίνει επίσης τα οφέλη που προκύπτουν από τα μούρα του βορρά, τα οποία είναι 

πλούσια σε αντιοξειδωτικά, για την ενίσχυση των αντικαρκινικών θεραπειών (βλ. ιδέα). Προτείνονται επίσης 

εναλλακτικές θεραπείες, όπως η δασοθεραπεία για την αντιμετώπιση του άγχους, της υπερκόπωσης, της 

κατάθλιψης και του άγχους (βλ. ιδέα). 

Στην πλατφόρμα περιέχονται επίσης υποστηρικτικές προτάσεις για την προαγωγή του αλφαβητισμού για την 

υγεία (βλ. ιδέα) και την εμφύσηση πρακτικών που σχετίζονται με την υγεία από νεαρή ηλικία, που συντελούν 

καθοριστικά σε έναν υγιή τρόπο ζωής (βλ. ιδέα). Για παράδειγμα, διάφοροι πολίτες επισημαίνουν την ανάγκη 

να αποθαρρυνθεί η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την αύξηση της τιμής τους και 

την αποκλειστική τους πώληση στα φαρμακεία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 

Οι επιπτώσεις της COVID-19 συζητούνται ευρέως από συμμετέχοντες οι οποίοι, συνολικά, θεωρούν ότι υπάρχει 

ανάγκη να αποκατασταθεί η ορθολογική και επιστημονική αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην ιατρική και την 

πολιτική, έναντι της ευρείας διάδοσης εσφαλμένων αντιλήψεων και ψευδών ειδήσεων κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Κατά τη συζήτηση των μέτρων που σχετίζονται με την COVID-19, οι πολίτες στην πλατφόρμα 

συμφωνούν ότι τυχόν μέτρα COVID-19 στην ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται με τεκμηριωμένο τρόπο, 

προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική ανάλυση κόστους-οφέλους (βλ. ιδέα). 

Περαιτέρω ιδέες τονίζουν την ανάγκη ανάπτυξης συμπεριληπτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών πανδημιών σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(βλ. ιδέα). Μία υποβληθείσα πρόταση αφορά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων 

COVID-19 στους ενοίκους και στο προσωπικό των οίκων ευγηρίας στις διάφορες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν οι από πρώτο χέρι μαρτυρίες των ηλικιωμένων όσον αφορά την εμπειρία τους με τα μέτρα 

COVID-19 (βλ. ιδέα). 

Μία συνεισφορά αφορά τις διαδικασίες σχετικά με τις αγορές εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ, ζητώντας ευρύτερη 

δημοσιοποίηση και διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες (βλ. ιδέα). 

Περαιτέρω, οι συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού φέρνουν στην επιφάνεια αντικρουόμενες 

απόψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ιδέα ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικός για όλους (βλ. ιδέα) αλλά και την υπόδειξη ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

επιλέγουν (βλ. ιδέα). Ένας άλλος συμμετέχων υποστηρίζει ότι τα εμβόλια δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

για τους νέους και ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να τους «εκβιάζει» δίνοντάς τους δυνατότητα «διευκόλυνσης» της 

διακρατικής μετακίνησής τους με αντάλλαγμα τον εμβολιασμό, και ότι τα τεστ PCR θα πρέπει να είναι δωρεάν 

αν είναι υποχρεωτική η πραγματοποίησή τους (βλ. ιδέα). Προτείνεται επίσης να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη 

της ΕΕ να αναγνωρίσουν τα σχετικά πρότυπα του ΠΟΥ καθώς και το εθνικό έγγραφο που πιστοποιεί το επίπεδο 

αντισωμάτων (ή εμβόλιο/αναμνηστική δόση) (βλ. ιδέα). Το πράσινο πιστοποιητικό συζητείται επίσης ευρέως, 

με την αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που φοβούνται τη δημιουργία πολιτών δύο κατηγοριών (βλ. ιδέα) οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προασπίζει το δικαίωμα επιλογής αποχής από τον εμβολιασμό 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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(βλ. ιδέα) και εκείνων που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο υγειονομικό διαβατήριο και ο υποχρεωτικός 

εμβολιασμός αποτελούν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση του ιού και τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη καθώς και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης 

και χρηματοδότησης για την καταπολέμηση και την εξάλειψη των ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο και 

υποδεικνύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση και την πάταξη των 

πανδημιών, του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων (βλ. ιδέα). Με βάση την πρόταση ενός πολίτη, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να προωθήσει μια διεθνή 

συμφωνία που θα επιτρέπει την παγκόσμια παραγωγή και διανομή φαρμάκων σε συγκυρίες πανδημίας 

(βλ. ιδέα) ενώ μια άλλη συνεισφορά υπογραμμίζει την ανάγκη εμβολιασμού του παγκόσμιου πληθυσμού για 

την πρόληψη της αύξησης νέων στελεχών (βλ. ιδέα). Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες προτείνουν τη λήψη 

μέτρων για τη διασφάλιση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των εταιρειών και υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής και πρεσβευτής της 

προσπάθειας αυτής (βλ. ιδέα). 

Πρόληψη αντί παρέμβασης 

Διάφορες ιδέες που προβάλλουν οι πολίτες αφορούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία και 

τις συνέπειές της, όπως η υπερκόπωση, το άγχος, η κατάθλιψη και η ανασφάλεια, και ζητούν ένα ευρωπαϊκό 

σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος (βλ. ιδέα), λαμβανομένων ιδίως υπόψη των επιπτώσεων 

των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της νόσου COVID-19. 

Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών τίθεται επίσης ως μείζον ζήτημα (βλ. ιδέα), 

όπως και η ανάγκη αντιμετώπισης της ηχορύπανσης με τον καθορισμό αυστηρών επιπέδων στις επιτρεπόμενες 

εκπομπές θορύβου για τα ελαστικά αυτοκινήτων (βλ. ιδέα). Επιπλέον, απευθύνεται έκκληση για μείωση της 

έκθεσης σε ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των υπερ- και 

πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) (βλ. ιδέα). 

Ένα εγκάρσιο επιμέρους θέμα στην πλατφόρμα αποτελεί η κριτική κατά της Συνθήκης Ευρατόμ, η οποία 

θεωρείται ότι ευνοεί την πυρηνική ενέργεια σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας και ότι δεν προστατεύει 

επαρκώς τους ευρωπαίους πολίτες από τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, ορισμένοι δε πολίτες 

τάσσονται υπέρ της κατάργησης της Συνθήκης Ευρατόμ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Η υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή 

Μια ομάδα πολιτών συζητά τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται με την αυξημένη ψηφιοποίηση κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με αρκετές ιδέες, η ψηφιοποίηση, η συμβατότητα και η ενοποίηση των 

ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας θεωρείται ως τρόπος παροχής διαλειτουργικών μητρώων 

υγείας στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες 

επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα και τονίζουν την τρωτότητα αυτών των ευαίσθητων δεδομένων καθώς και την 

ανάγκη να περιοριστεί —τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο— ο όγκος του συνόλου δεδομένων 

υγείας σε έναν καθορισμένο αριθμό δεδομένων ή ασθενών, για παράδειγμα για ερευνητικούς σκοπούς 

(βλ. ιδέα). Ένας πολίτης ζητεί την απαγόρευση των εθνικών βάσεων δεδομένων γονιδιώματος που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιατρικής έρευνας, αλλά στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση για 

διαφορετικούς σκοπούς και άλλοι φορείς, όπως οι κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη ιδέα προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της άσκησης, 

ενώ στο πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας προκρίνει ψηφιακές λύσεις που βοηθούν τους πολίτες να παραμείνουν 

σωματικά δραστήριοι, καταπολεμώντας έτσι ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων που οφείλονται στην έλλειψη 

σωματικής δραστηριότητας (βλ. ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
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Παράλληλα, συζητείται ο ψηφιακός εθισμός και προτείνεται ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση 

του ψηφιακού εθισμού (βλ. ιδέα), ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν την εισαγωγή σχετικής κατάρτισης 

στα σχολεία, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες ώστε οι ενήλικες να περιορίσουν την ψηφιακή 

αλληλεπίδραση. 

 

Έρευνα στον τομέα της υγείας 

Διάφοροι πολίτες υποστηρίζουν την ιδέα της δημιουργίας ενός κεντρικού Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ερευνών 

για την Υγεία, το οποίο θα συντονίζει την έρευνα στον τομέα της υγείας μεταξύ των εθνικών ινστιτούτων και 

θα επενδύει στη φαρμακευτική έρευνα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μία πολίτης υπογραμμίζει ότι η αγορά, η 

παραγωγή και η προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας και φαρμάκων θα πρέπει να έχουν ως βάση την 

Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό (βλ. ιδέα). Η πρόταση για την ενθάρρυνση της έρευνας σχετικά με τους 

παθομηχανισμούς της μυαλγικής εγκεφαλίτιδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (βλ. ιδέα) 

έχει τύχει αποδοχής από πλήθος συμμετεχόντων. Προβάλλεται επίσης η ανάγκη για συνένωση δυνάμεων 

μεταξύ Ευρώπης και πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου αντιβιοτικού κατά 

των υπερανθεκτικών βακτηρίων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι πολίτες ζητούν επίσης τη θέσπιση νόμου ο 

οποίος θα υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες που διανέμουν εμβόλια να δημοσιεύουν τα πλήρη στοιχεία 

των κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια αυτά προκειμένου να ενθαρρύνονται οι αξιολογήσεις της ασφάλειας και 

της αποτελεσματικότητάς τους (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες αφορούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαστηρίου 

για τις λοιμώδεις νόσους (βλ. ιδέα). 

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

Με μια άλλη ιδέα προτείνεται η διάθεση δωρεάν εμμηνορροϊκών προϊόντων σε δημόσιους χώρους για την 

καταπολέμηση της λεγόμενης «φτώχειας της περιόδου» (βλ. ιδέα). Άλλες προτάσεις προτείνουν τη θέσπιση 

φορολογικών ελαφρύνσεων για τις σερβιέτες καθώς και την πλήρη επιστροφή των εξόδων για τα γυναικεία 

αντισυλληπτικά. Επιπλέον, προβάλλεται η ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας σχετικά με τη γυναικεία 

αναπαραγωγική υγεία καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης λιγότερο επεμβατικών γυναικείων και ανδρικών 

αντισυλληπτικών (βλ. ιδέα). Η πλατφόρμα περιέχει επίσης εκκλήσεις για την απαγόρευση του 

ακρωτηριασμού των ανδρικών γεννητικών οργάνων χωρίς συναίνεση και πριν από την ενηλικίωση (βλ. ιδέα). 

Μια πρόταση αφορά τη δημιουργία κλινικών σεξουαλικής υγείας που θα χρηματοδοτούνται και θα 

προωθούνται από την ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Άλλες ιδέες 

Άλλες ιδέες αφορούν την επιβράβευση της υπεύθυνης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της υγειονομικής 
ασφάλισης, για παράδειγμα με τη μορφή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης υπηρεσιών 
σε δεδομένο έτος (βλ. ιδέα). Μια ιδέα υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τη διάθεση επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων (όπως οι βελόνες από σετ ινσουλίνης για διαβήτη) (βλ. ιδέα). Αρκετοί πολίτες ζητούν την 
αποποινικοποίηση της κάνναβης για λόγους δημόσιας υγείας (βλ. ιδέα και ιδέα), ενώ άλλοι ζητούν 
εντατικότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Τέλος, μια ευρέως 
συζητηθείσα ιδέα προτείνει να ακολουθηθεί η αστρονομική ώρα αντί της εναλλαγής μεταξύ χειμερινής και 
θερινής ώρας (βλ. ιδέα). 

Περισσότερα για το θέμα: 

 Δημόσια υγεία της ΕΕ 

 Αντιμετώπιση του κορονοϊού 

 Πολιτική της ΕΕ για την υγεία 

 Η αντίδραση της ΕΕ στον κορονοϊό 

 Η αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 

 Πολιτική της ΕΕ για την υγεία 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/oi-politikes-ugeias-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-health-policy/


 

11 

 

Μάθετε περισσότερα για όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ: 

 Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 Ιστότοπος του Συμβουλίου της ΕΕ 
 Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε από την Κοινή γραμματεία της Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαβάσετε τις θέσεις άλλων πολιτών που έχουν 
ήδη δημοσιεύσει τις ιδέες και τις σκέψεις τους, ακολουθήστε την ψηφιακή πλατφόρμα της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (www.futureu.europa.eu). Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις ιδέες που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, συμβουλευθείτε 
επίσης την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της πλατφόρμας. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/el
https://www.consilium.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/info/index_el
http://www.futureu.europa.eu/
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