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Conferința privind viitorul Europei 

Raport 

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

Sesiunea 3: 7-9 ianuarie 2022, Varșovia-Natolin, Polonia 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, Consiliul 
UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

Prezentul document1 a fost elaborat de grupul de deliberări, care este alcătuit din Missions Publiques, 
Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok și Kantar Public, responsabile de conceperea și 
implementarea grupurilor de dezbatere. Sesiunea 3 a grupului 3 „Schimbări climatice și 
mediu/Sănătate” a fost condusă de Missions Publiques alături de Danish Board of Technology. 

Cuprins 

1. Rezumatul sesiunii 3 

2. Contextul sesiunii 3 în cadrul procesului Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 

3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandări adoptate de grup  

 

 

● Anexa I: Cum au fost elaborate recomandările? 

● Anexa II: Contribuția experților/verificatorilor veridicității informațiilor în sprijinul procesului 

de verificare a faptelor 

● Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere, dar nu au fost 

adoptate 

● Anexa IV: Orientări grupate 

 

1. Rezumatul sesiunii 3 

În perioada 7-9 ianuarie, 161 de cetățeni europeni selectați aleatoriu, cu vârste diferite, din medii 

diverse și provenind din întreaga Uniune Europeană, s-au reunit pentru a treia oară pentru a discuta 

pe tema „Schimbări climatice și mediu/Sănătate”, continuând deliberările care au avut loc în cursul 

sesiunilor 1 și 2. Pentru această sesiune finală, participanții la grupul 3 au fost găzduiți la Colegiul 

Europei, la Natolin și la Palatul Culturii și Științei, cu sprijinul orașului Varșovia, având posibilitatea de 

a participa online. Utilizând orientările pe care le-au elaborat în cursul sesiunii 2 ca bază pentru 

activitatea lor, cetățenii au elaborat și au aprobat 51 de recomandări finale, care vor fi prezentate și 

discutate în sesiunea plenară a conferinței. Din cei 161 de participanți, 41 au fost prezenți și au 

intervenit de la distanță. 

Discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în trei formate: 

                                                
1 Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 
reflectă opiniile instituțiilor UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● În subgrupuri. Fiecare dintre cele 15 subgrupuri a fost alcătuit din aproximativ zece până la 

treisprezece cetățeni. În fiecare subgrup s-au vorbit patru până la cinci limbi și fiecare cetățean 

a avut posibilitatea de a vorbi în propria limbă sau într-o limbă în care se simțea în largul său. 

Fiecare subgrup a avut propriul său moderator profesionist din cadrul grupului de deliberări 

sau din partea altor prestatori externi de servicii. Pentru a sprijini activitatea moderatorilor, 

Colegiul Europei a pus la dispoziția fiecărui subgrup câte o persoană care să consemneze 

aspectele discutate. 

● În plen, cu toți participanții. Sesiunile plenare au fost conduse de doi moderatori principali din 

cadrul grupului de deliberări, cu interpretare în cele 24 de limbi oficiale ale UE, și s-au 

desfășurat la Palatul Culturii și Științei din Varșovia. 

Cu sprijinul experților și al verificatorilor veridicității informațiilor, pe baza propriilor cunoștințe și 

experiențe, precum și prin deliberări, cetățenii au început prin examinarea tuturor orientărilor 

elaborate de grup în cursul sesiunii 22 în cadrul unui „forum deschis”. Pe lângă expertiza furnizată, 

aceștia au fost, de asemenea, sprijiniți de moderatorii subgrupurilor. Fiecare cetățean a primit 

cincizeci de etichete autocolante (zece de culoare verde pentru direcția de lucru 1, zece de culoare 

roșie pentru direcția de lucru 2, zece de culoare albastră pentru direcția de lucru 3, zece de culoare 

galbenă pentru direcția de lucru 4, zece de culoare portocalie pentru direcția de lucru 5) și a procedat 

la stabilirea priorității în legătură cu maximum zece orientări pentru fiecare direcție de lucru. Cetățenii 

au primit etichete autocolantele de culoare neagră, în funcție de numărul de orientări din subdirecția 

lor de lucru, pentru a stabili prioritatea orientărilor evidențiate de propriul subgrup. După finalizarea 

acestei activități de stabilire a priorității, cetățenii au fost repartizați în aceleași subgrupuri în care și-

au desfășurat activitatea în a doua sesiune și au confirmat împreună căror orientări ale grupului lor le-

a fost acordată prioritate de către restul grupului de dezbatere și de către membrii propriului subgrup.  

Pentru elaborarea recomandărilor, fiecărui subgrup i s-a alocat un interval orientativ cu privire la 

numărul de recomandări, respectiv între una și trei recomandări până la maximum cinci. În scopul 

stabilirii priorității orientărilor la nivel de subgrup, cetățenii au utilizat un sistem de ierarhizare în baza 

căruia au început să lucreze la orientarea aferentă subdirecției de lucru a acestora care s-a bucurat de 

cel mai ridicat nivel de sprijin din partea grupului de dezbatere. În al doilea rând, aceștia au lucrat la 

orientarea care s-a bucurat de cel mai ridicat nivel de sprijin din partea propriului subgrup și așa mai 

departe. 

În continuare, activitatea la nivel de subgrup s-a axat pe transformarea orientărilor în recomandări. În 

acest scop, cetățenii au utilizat un model de recomandare:  

 Descriere Limită de semne în 
EN 

Recomandare finală Recomandăm ca… 1 000 

Justificare finală Formulăm această recomandare deoarece…  300 

Elementele/întrebările pe care grupul a trebuit să le aibă în vedere (nereprezentând o obligație 
strictă, ci o recomandare fermă) pe parcursul formulării justificărilor aferente recomandărilor au 
fost:  
 

                                                
2 Raportul sesiunii 2 a grupului de dezbatere 3 este disponibil la: Grupul 3 - Sesiunea 2 - Raport 

 

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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1. De ce este această recomandare importantă și relevantă pentru temele discutate în cadrul 
grupului de dezbatere? 

2. De ce este important să se acționeze la nivelul UE? 
3. Care sunt efectele nedorite/compromisurile necesare din perspectiva acestei recomandări și 

de ce considerăm că, în pofida lor, este important să se acționeze astfel? 
 

Pe parcursul activității subgrupurilor, au avut loc patru sesiuni de feedback între subgrupuri, fiecare 

cu o durată de aproximativ 30 de minute, cu scopul de a ajuta participanții să înțeleagă activitățile 

desfășurate în cadrul celorlalte subgrupuri și de a-și îmbunătăți recomandările. Pentru fiecare sesiune 

de feedback, câte un participant din fiecare subgrup s-a deplasat într-o altă sală. Acest participant a 

prezentat proiectele de recomandări pregătite de subgrupul său până la momentul respectiv și a luat 

în considerare observațiile celorlalți participanți. Persoana desemnată să consemneze aspectele 

discutate a introdus feedbackul într-un fișier online de tip foaie de calcul pentru ca subgrupul care a 

formulat proiectele de recomandări să poată consulta aceste informații, alături de prezentarea orală 

ținută de reprezentantul său. 

Recomandările fiecărui subgrup au fost supuse votului în cadrul grupului de dezbatere duminică, 

9 ianuarie. Înainte de vot, toți participanții au primit un document care a inclus toate proiectele de 

recomandări elaborate în ziua precedentă pentru a le putea parcurge în propria limbă (acestea fiind 

traduse automat din limba engleză). Votul a avut loc prin intermediul unui formular online. Procesul 

de vot a fost împărțit în cinci părți, fiecare dintre acestea corespunzând uneia dintre direcțiile de lucru 

ale grupului de dezbatere. Recomandările au fost prezentate pe direcții de lucru în intervale de 30 

minute și au început cu câte un cetățean din fiecare subgrup care a prezentat feedbackul cu privire la 

activitatea realizată în cursul weekendului. Moderatorul principal a citit fiecare dintre recomandările 

aferente direcției de lucru respective în limba engleză pentru a permite cetățenilor să asculte 

traducerea simultan. Participanții au votat pe rând fiecare recomandare. Toți interpreții au primit în 

prealabil în scris proiectele de recomandări în limba engleză pentru a asigura cel mai înalt nivel de 

calitate posibil al serviciilor de interpretare la momentul votului. 

În urma rezultatelor votului final, recomandările au fost clasificate după cum urmează:  

- recomandările care au atins sau au depășit pragul de 70 % din voturile exprimate au fost 
adoptate de grupul de dezbatere;  

- recomandările care nu au atins acest prag au fost considerate nevalidate de către grupul de 
dezbatere; acestea sunt incluse în anexa III a prezentului raport. 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare ale grupului de dezbatere sunt disponibile aici: 

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 7 ianuarie 

● Sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 9 ianuarie 

 

2. Contextul sesiunii 3 în cadrul procesului Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială a Conferinței 

privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni pentru a 

le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul pe care îl doresc pentru Uniunea Europeană. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin selecție 

aleatorie, din cele 27 de state membre; 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE, avându-se în vedere 

originea geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), genul, vârsta, mediul 

socioeconomic și nivelul de educație; 

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

membru; 

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). S-a creat o 

legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului european. 

Fiecare grup de dezbatere se reunește de trei ori în perioada septembrie 2021-februarie 2022. 

Sesiunea 1 avut loc la Strasbourg, la Parlamentul European. Sesiunea 2 a avut loc online, prin 

intermediul Interactio: un instrument online care permite organizarea de reuniuni multilingve cu 

interpretare simultană în 24 de limbi. Sesiunea 3 are loc în patru state membre diferite: grupul de 

dezbatere 1 se reunește în Dublin, la Institutul de Afaceri Internaționale și Europene și la Dublin Castle, 

grupul de dezbatere 2 în Florența, la Institutul Universitar European, grupul de dezbatere 3 în Natolin, 

la Colegiul Europei și la Palatul Culturii și Științei din Varșovia, iar grupul de dezbatere 4 în Maastricht, 

la Institutul European de Administrație Publică, la Universitatea de Economie din Maastricht și la 

Centrul de Conferințe și Expoziții din Maastricht. 

În timp ce prima sesiune a fost o sesiune introductivă care a urmărit conturarea unei viziuni, stabilirea 

agendei și stabilirea priorității temelor asupra cărora doresc să se concentreze cetățenii, iar a doua 

sesiune a urmărit analizarea acestor teme și formularea de orientări, a treia sesiune a fost dedicată 

elaborării unor contribuții pentru sesiunea plenară a conferinței prin formularea unui set de 

recomandări pentru instituțiile Uniunii. 

 

3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandări adoptate de grupul de dezbatere (de 

transmis reuniunii plenare) 

 
Direcția de lucru 1: Moduri de viață mai bune  
 
Subdirecția 1.1 Stiluri de viață sănătoase  
 
1 Recomandăm ca UE să acorde subvenții pentru agricultura ecologică, inclusiv stimulente pentru 
pesticidele ecologice, pentru a face produsele ecologice mai accesibile ca preț. În plus, este necesar 
ca educația fermierilor în domeniul agriculturii ecologice și durabile să fie sprijinită de UE, iar 
agricultura monoculturală ar trebui evitată. Fermele ecologice mici, fermele neintensive și cele cu 
lanțuri scurte de aprovizionare ar trebui sprijinite pentru a deveni mai competitive.  
 
Subvenționarea produselor ecologice ar îmbunătăți accesibilitatea acestora din punctul de vedere al 
prețului. Ar trebui să ajutăm supermarketurile cu lanțuri de aprovizionare mai scurte și să sprijinim 
micii fermieri oferindu-le oportunități de a-și vinde produsele. Acest lucru permite accesul la produse 
mai proaspete. În plus, prețurile scăzute ale produselor neecologice nu reflectă daunele pe care 
acestea le provoacă. 
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2 Recomandăm ca inovarea în agricultura verticală să fie sprijinită prin investiții din partea UE. 
 
Agricultura verticală ne permite să economisim spațiul terestru, care astfel ar putea fi utilizat pentru 
silvicultură. De asemenea, ea nu necesită pesticide, permițându-ne să producem mai multe alimente 
ecologice. În plus, agricultura verticală permite crearea unor lanțuri de aprovizionare mai scurte și nu 
este afectată de condițiile meteorologice nefavorabile, care sunt din ce în ce mai frecvente ca urmare 
a schimbărilor climatice.  
 
 
3. UE ar trebui să stabilească standarde minime în ceea ce privește calitatea alimentelor, 
trasabilitate acestora, precum și utilizarea alimentelor de sezon în cantinele școlare. Prin urmare, 
ar trebui subvenționate ingredientele sănătoase destinate cantinelor școlare, pentru a li se asigura 
elevilor alimente de înaltă calitate și accesibile ca preț.  
 
Ne formăm obiceiurile la o vârstă fragedă, iar ele ne modelează atitudinea față de sănătate. În școli ar 
trebui deci încurajate bunele obiceiuri, iar elevii ar putea aduce aceste învățăminte acasă. Această 
chestiune ține și de justiția socială: orice persoană din UE ar trebui să aibă dreptul la alimente de 
calitate în școli.  
 
 
4. Recomandăm să se investească în crearea de noi benzi pentru biciclete și în îmbunătățirea celor 
existente, astfel încât mersul cu bicicleta să devină sigur și atractiv. Ar trebui să se asigure 
disponibilitatea pe scară largă, la nivelul întregii Europe, a formării în materie de reguli de circulație 
rutieră pentru toate grupele de vârstă, în special în ceea ce privește bicicletele electrice și 
persoanele fără permis de conducere. Producătorii de biciclete electrice ar trebui să aibă obligația 
de a furniza informații cu privire la utilizarea bicicletelor electrice și la riscurile asociate. 
Recomandăm să se acorde protecție juridică bicicliștilor în caz de accidente cu vehicule (a se vedea 
regulamentul neerlandez). Sprijinim zonele speciale libere de mașini din orașe (fără afectarea 
zonelor comerciale). În general, recomandăm acordarea de prioritate și drepturi suplimentare 
bicicliștilor și pietonilor în raport cu vehiculele motorizate, garantând în același timp siguranța 
rutieră și respectarea regulilor de circulație.  
 
Acest lucru este important deoarece ciclismul este benefic atât pentru sănătatea individuală și publică, 
cât și pentru calitatea aerului, nivelurile de zgomot, climă și traficul din interiorul orașelor. Bicicliștii și 
pietonii trebuie să se simtă în siguranță, ținând seama de riscurile generate de utilizarea sporită a 
bicicletelor electrice. Benzile pentru biciclete sunt uneori deficitare sau de proastă calitate.  
 
 
5. Recomandăm ca producția de alimente să facă parte din educația publică. Recomandăm 
subvenționarea și sprijinirea creării de grădini în școli (acolo unde este fezabil) și a proiectelor de 
grădinărit urban pentru spațiile publice și private. Nevoia de infrastructuri spațiale, de 
aprovizionare cu apă și de sprijin trebuie să facă parte din cadrele de planificare urbană. De 
exemplu, fostele parcări ar putea fi utilizate pentru ecologizare, grădinărit vertical pe clădiri sau ar 
putea exista mandate de includere a unor spații verzi pentru primirea autorizațiilor de construcție. 
Recomandăm efectuarea de schimburi de bune practici și de practici inovatoare între toate statele 
membre. 
 
Proiectele de grădinărit promovează reziliența orașelor și a locuitorilor, reunind persoane de vârste și 
din grupuri sociale diferite. Existența mai multor spații verzi îmbunătățește calitatea vieții, calitatea 
aerului, sănătatea mintală și fizică și mediul.  
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Subdirecția 1.2 Educația în domeniul mediului  
 
6. Recomandăm ca UE să adopte o directivă prin care să se impună ca programele de dezvoltare 
urbană să îndeplinească cerințe de mediu specifice, cu scopul de a face orașele mai „verzi”. Directiva 
trebuie să se aplice proprietăților și spațiilor publice și private, cum ar fi clădirile noi în curs de 
proiectare. Directiva trebuie să impună standarde minime pentru a garanta crearea de clădiri și 
spații cât mai „verzi” posibil. „Verde”, în acest caz, se referă la utilizarea surselor regenerabile de 
energie, consumul redus de energie, nivelurile scăzute de emisii de CO2 și includerea plantelor în 
proiectele arhitecturale. 
 
Existența unor orașe mai verzi contribuie în mod activ la reducerea impactului schimbărilor climatice 
și la reducerea unor emisii precum cele de CO2 și ozon, care afectează sănătatea cetățenilor. 
Investițiile în orașe mai verzi contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților, cu beneficii economice 
și sociale pe termen lung. 
 
 
7. Recomandăm ca UE, cu sprijinul statelor membre, să elaboreze, să adopte și să implementeze o 
cartă europeană comună care să vizeze aspectele de mediu, în toată complexitatea lor. Carta va 
asigura un cadru pentru elaborarea de către statele membre a unor campanii periodice de 
informare și formare, difuzate prin toate canalele media disponibile, precum și printr-un nou portal 
de informare dedicat. Aceste campanii ar trebui să se desfășoare în întreaga UE și la toate nivelurile, 
pentru a promova sensibilizarea tuturor cetățenilor la problemele de mediu.  
 
Lipsa de coordonare între statele membre reduce eficacitatea actualelor campanii și încetinește 
eforturile de combatere a provocării globale reprezentate de schimbările climatice. O cartă comună 
va încuraja sinergiile dintre planurile de acțiune ale statelor membre, asigurând un impact sporit al 
eforturilor făcute. În plus, aceasta ar asigura comunicarea către cetățeni a unor informații coerente și 
consecvente cu privire la impactul unor acțiuni zilnice, cum ar fi alegerile făcute în ceea ce privește 
mijloacele de transport și tratarea deșeurilor. 
 
 

 
 
Direcția de lucru 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre  
 
Subdirecția 2.1 Un mediu natural sănătos  
 
8. Recomandăm un sistem de etichetare și clasificare unificat care să indice întreaga amprentă 
ecologică pentru fiecare produs disponibil, achiziționat pe teritoriul UE. Produsele din afara UE 
trebuie să respecte acest sistem de etichetare în mod transparent. Sistemul ar trebui să se bazeze 
pe criterii clare de etichetare a produselor în sine și să utilizeze, de exemplu, un cod QR care să ofere 
informații mai detaliate despre produs.  
 
Aceste informații cu privire la ciclul de viață al produsului sunt fundamentale pentru toți cetățenii de 
pe teritoriul UE, pentru a-i capacita pe consumatori în momentul în care efectuează o achiziție. În 
consecință, cetățenii UE vor lua decizii responsabile pentru a contribui la protecția mediului lor 
înconjurător. 
 
 



 

 Grupul de dezbatere 3 sesiunea 3 - 8 
 

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

Fotografie © Uniunea Europeană, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

9. Recomandăm efectuarea mai multor investiții financiare pentru explorarea de noi surse de 
energie respectuoase față de mediu, iar, până atunci, efectuarea de investiții suplimentare în 
soluțiile optime existente de producere a energiei. De asemenea, recomandăm informarea și 
educarea publicului european cu privire la surse specifice de energie, în deplină transparență. 
Recomandăm insistent luarea în considerare a întregului impact ecologic și social al procesului de 
producție a energiei pentru generațiile actuale și viitoare. 
 
Avem niveluri foarte ridicate ale emisiilor de carbon și de alte substanțe toxice rezultate din producția 
de energie, care degradează clima și calitatea aerului. Pentru a fi în conformitate cu directivele 
europene, precum și cu recomandările rapoartelor IPCC și cu obiectivele COP 26, sunt necesare mai 
multe activități de cercetare și investiții pentru a obține o producție de energie neutră din punct de 
vedere climatic. 
 
 
Subdirecția 2.2 Protejarea biodiversității noastre  
 
10. Recomandăm o reducere drastică a pesticidelor și îngrășămintelor chimice în toate tipurile de 
ferme, prin asigurarea aplicării unor standarde comune mai ridicate, prin accelerarea cercetării 
privind alternativele naturale și sprijinirea adoptării de noi soluții, inclusiv prin formarea 
fermierilor.  
 
Deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește îngrășămintele și pesticidele alternative, majoritatea 
acestora nu pot fi încă utilizate de fermele mari. Prin urmare, este necesar un efort mai coerent pentru 
a genera noi soluții. Cercetarea ar trebui încurajată atât prin cheltuieli publice, cât și prin standarde 
mai ridicate în ceea ce privește utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor. Rezultatele cercetării 
necesită o difuzare rapidă la nivelul UE. 
 
 
11. Recomandăm extinderea zonelor protejate pentru conservarea biodiversității (mamifere, 
păsări, insecte, plante etc.) și consolidarea statului de drept în ceea ce privește intervenția umană 
în aceste zone. Zonele protejate nu vor fi tratate doar ca insule, ci ca parte a unui continuum cu 
zone urbane mai verzi, în conformitate cu standardele armonizate ale UE. 
 
Din cauza defrișărilor, biodiversitatea este puternic afectată. Una dintre principalele modalități de 
protejare a biodiversității terestre este crearea de zone protejate. Cu toate acestea, este dificil să se 
mențină zone protejate în apropierea unor orașe poluate sau să se evite interferențele umane atunci 
când împrejurimile nu sunt respectuoase față de natură. Trebuie să facem astfel încât zonele locuite 
să devină mai verzi și să fie integrate în natura lor înconjurătoare. 
 
 
12. Recomandăm redirecționarea subvențiilor generice pentru agricultură în principal către proiecte 
legate de dezvoltarea agriculturii durabile, inclusiv respectarea naturii și a lucrătorilor. Beneficiarii 
ar trebui să respecte standarde de mediu clare și să fie monitorizați cu strictețe. 
 
Considerăm că ar trebui încurajată doar agricultura durabilă, ceea ce înseamnă redirecționarea 
fondurilor utilizate în prezent pentru subvențiile generice. În plus, eficiența fondurilor utilizate poate 
fi mărită printr-o atenție sporită acordată proiectelor transformaționale și soluțiilor inovatoare, mai 
degrabă decât plăților anuale. Impactul ecologic al activităților agricole și al proiectelor ar trebui să fie 
mai bine monitorizat. Drepturile omului, în cazul lucrătorilor, trebuie să fie și ele luate în considerare 
ca parte a durabilității.  
 



 

 Grupul de dezbatere 3 sesiunea 3 - 9 
 

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

Fotografie © Uniunea Europeană, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

 
13. Recomandăm ca UE să asigure o concurență loială pentru produsele agricole respectuoase față 
de mediu, prin stabilirea unor standarde mai stricte atât pentru produsele UE, cât și pentru cele 
importate, asigurând trasabilitatea, etichetarea și controlul calității acestora. 
 
Productivitatea mai scăzută a produselor agricole durabile afectează competitivitatea lor din punctul 
de vedere al costurilor. Produsele importate ar trebui să respecte aceleași standarde stricte în ceea 
ce privește impactul ecologic al producției lor. Avem nevoie de autorități capabile să asigure 
trasabilitatea produselor agricole importate. 
 
 
14. Recomandăm o reîmpădurire și împădurire rapide și masive în UE, prin maximizarea utilizării 
terenurilor. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită reîmpăduririi pădurilor exploatate sau 
distruse, precum și împăduririi zonelor cu sol degradat. Ar trebui promovate noi soluții mai 
responsabile pentru o mai bună utilizare a lemnului, de exemplu înlocuirea materialelor plastice și 
a altor materiale chimice, asigurarea unei eficiențe energetice mai mari a biomasei, reciclarea 
produselor din lemn. 
 
Reîmpădurirea are un impact pozitiv clar asupra mediului și a biodiversității în general. În același timp, 
lemnul trebuie să fie folosit mai puțin pentru foc și mai degrabă pentru produse cu valoare adăugată 
ridicată, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea materialelor plastice, unde utilizarea lemnului joacă un rol 
principal. 
 
 
Subdirecția 2.3 Alimente sigure și sănătoase 
 
15. Recomandăm eliminarea rapidă și progresivă a ambalajelor alimentare nesustenabile, inclusiv 
a ambalajelor din plastic și din alte materiale nebiodegradabile. Propunem realizarea acestui 
obiectiv prin acordarea de stimulente financiare întreprinderilor care trec la forme de ambalare 
complet biodegradabile, investind în cercetarea în domeniul ambalajelor alternative și introducând 
sancțiuni pentru întreprinderile care nu utilizează ambalaje biodegradabile. 
 
Deșeurile de plastic, în special microplasticele, sunt din ce în ce mai abundente și se degradează lent. 
Consumul de plastic dăunează calității și siguranței alimentelor, punând în pericol sănătatea 
oamenilor și a animalelor. În plus, legislația europeană existentă vizând reducerea ambalajelor 
nebiodegradabile este insuficientă.  
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16. Recomandăm eliminarea treptată a creșterii intensive a animalelor, inclusiv eliminarea 
condițiilor de viață nerespectuoase pentru animale. Propunem introducerea unor norme comune 
pentru creșterea animalelor (de exemplu, un număr maxim de animale, spațiu exterior adecvat) și 
investiții mai mari în metode neintensive (agricultură extensivă și durabilă), prin oferirea de 
stimulente financiare și activități de formare fermelor pentru a sprijini această schimbare. 
 
Eliminarea treptată a agriculturii intensive va reduce nivelurile de poluare a mediului și va îmbunătăți 
conservarea naturală. În plus, eliminarea treptată a creșterii intensive a animalelor va reduce 
cantitatea de medicamente necesare pentru a combate bolile animalelor și pentru a spori calitatea 
alimentelor noastre. De asemenea, creșterea intensivă a animalelor nu respectă bunăstarea acestora, 
însă există alte forme de agricultură mai durabile, cum ar fi creșterea extensivă a animalelor, iar 
subvențiile sunt necesare pentru a-i ajuta pe fermieri să adopte aceste forme. 
 
 
17. Recomandăm înăsprirea controalelor privind conformitatea cu interdicția de utilizare inutilă a 
antibioticelor și a altor medicamente de uz veterinar în aditivii furajeri pentru animale: transformați 
această conformitate în realitate! Propunem ca utilizarea antibioticelor să fie autorizată în 
agricultură numai atunci când este absolut necesară pentru a proteja sănătatea și bunăstarea 
animalelor, și nu în mod preventiv. În plus, este necesar să se investească în continuare în cercetarea 
privind crearea unor antibiotice mai eficiente, dezvoltându-se alternative și valorificându-se în 
același timp cercetările existente în domeniul antibioticelor. 
 
Rezistența umană la antibiotice se reduce ca urmare a consumului de alimente provenite de la 
animale cărora li s-au administrat antibiotice. În plus, este nevoie de timp pentru a crea alternative 
adecvate la antibioticele existente și pentru a ne asigura că fermierii au cunoștință de ele și sunt 
pregătiți să le utilizeze. Recunoaștem că există directive europene privind antibioticele, dar acestea 
nu au fost puse în aplicare în același mod în toate statele membre. În fine, medicamentele de uz 
veterinar sunt utilizate abuziv în scopuri dopante și, prin urmare, o legislație mai solidă în acest 
domeniu va spori bunăstarea animalelor și le va îmbunătăți calitatea vieții. 
 
 
18. Recomandăm ca legislația europeană să impună declarații privind utilizarea substanțelor 
hormonale și a perturbatorilor endocrini în producția de alimente: tipul, cantitatea și expunerea 
produsului final utilizat. Toate produsele alimentare care conțin substanțele susmenționate trebuie 
să aibă pe ambalajul lor etichete detaliate care să conțină aceste informații și motivele utilizării lor. 
În plus, trebuie să accelerăm cercetarea privind efectele substanțelor hormonale și ale 
perturbatorilor endocrini asupra sănătății umane. 
 
În prezent, produselor alimentare le lipsește trasabilitatea, în special în ceea ce privește substanțele 
hormonale și perturbatorii endocrini. Considerăm că transparența este necesară în producția de 
alimente pentru a asigura asumarea responsabilității. De asemenea, consumatorii ar trebui să 
cunoască întregul conținut al produselor lor alimentare și să aibă posibilitatea de a alege în mod liber 
ceea ce consumă. În plus, nu există suficiente cercetări privind impactul asupra oamenilor (și riscurile 
potențiale) al(e) consumului de produse alimentare conținând substanțe hormonale și perturbatori 
endocrini. 
 
 
19. Recomandăm descurajarea consumului de alimente prelucrate prin impozitarea alimentelor 
nesănătoase și investirea fondurilor colectate în alimentele sănătoase. Propunem introducerea 
unui sistem de notare la nivel european pentru alimentele sănătoase, bazat pe cele mai bune 
practici din statele membre, pentru a eticheta alimentele și a informa consumatorii cu privire la 
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proprietățile benefice pentru sănătate ale produselor alimentare.  
 
Astfel, fondurile colectate pot fi utilizate ca resursă pentru a dezvolta măsuri de sensibilizare și 
campanii de promovare, pentru a acorda prioritate în educație alimentelor sănătoase și pentru a 
reduce vizibilitatea alimentelor nesănătoase în supermarketuri. De asemenea, investițiile în alimente 
sănătoase sporesc sănătatea generală a populației, reducând astfel nivelul cheltuielilor publice 
necesare pentru a aborda problemele de sănătate cauzate de o alimentație nesănătoasă. În plus, 
considerăm că impozitarea și subvențiile vor stimula fabricarea de către întreprinderi a unor produse 
alimentare mai sănătoase. 
 
 

Direcția de lucru 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru 
 
Subdirecția 3.1 Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv  
 
20. Recomandăm ca UE să ia mai multe măsuri care să permită consumatorilor să utilizeze produsele 
mai mult timp și care să-i stimuleze în acest sens. UE ar trebui să combată obsolescența programată 
prin prelungirea garanției produselor și stabilirea unui preț maxim pentru piesele de schimb după 
perioada de garanție. Toate statele membre ar trebui să introducă o facilitate fiscală pentru 
serviciile de reparații, așa cum este cazul în Suedia. Producătorii ar trebui să aibă obligația de a 
declara durata de viață preconizată a produselor lor. Printr-o platformă internet și prin educație, UE 
ar trebui să furnizeze informații cu privire la modul de reutilizare și reparare a produselor. 
 
Societatea noastră, bazată pe produse de unică folosință sau care sunt aruncate după utilizare, nu 
este sustenabilă deoarece generează prea multe deșeuri. Prin punerea în aplicare a măsurilor 
propuse, ne vom îndrepta către o societate care reutilizează, repară și reduce numărul produselor pe 
care le consumă, reducând astfel consumul excesiv 
 
 
21. Recomandăm ca UE să asigure aplicarea unor standarde de mediu mai stricte în ceea ce privește 
producția și să garanteze condiții de muncă echitabile de-a lungul întregului lanț de producție. 
Standardele de producție ale UE ar trebui să fie mai sustenabile, armonizate între statele membre 
și aplicate bunurilor importate. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, standarde sociale, cum 
ar fi un venit de subzistență pentru lucrătorii care produc bunurile, precum și standarde bune de 
muncă în fabrici. Produsele care nu respectă aceste standarde ar trebui să sufere consecințe. 
 
Este important ca, în Europa, să se stabilească standarde sociale și de mediu omogene în ceea ce 
privește producția, pentru a se asigura faptul că toate produsele oferite sunt fabricate în mod 
sustenabil. Aceste măsuri sunt esențiale pentru redirecționarea economiei noastre și pentru 
modificarea modelelor de producție ale întreprinderilor. 
 
 
22. Recomandăm ca UE și statele membre să introducă măsuri de limitare a publicității pentru 
produsele care dăunează mediului. Produsele cu un punctaj scăzut în materie de sustenabilitate ar 
trebui să fie însoțite, în toate formele de publicitate, de o declarație obligatorie de declinare a 
responsabilității care să arate că sunt dăunătoare pentru mediu. Pentru produsele care nu sunt 
deloc sustenabile, UE ar trebui să interzică publicitatea. 
 
Publicitatea promovează consumul, iar produsele care dăunează mediului nu ar trebui promovate. 
Astfel, oamenii vor fi mai puțin înclinați să cumpere produse dăunătoare mediului.  
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23. Recomandăm ca UE să instituie și să extindă infrastructura schemelor de restituire a garanției 
pentru toate ambalajele primare fabricate din sticlă, plastic, aluminiu etc. într-un mod omogen la 
nivelul întregii UE. Ori de câte ori este posibil, producătorii ar trebui să reutilizeze recipientelor 
returnate prin sterilizarea acestora, mai degrabă decât prin simpla reciclare a materialului. Pe lângă 
recipientele pentru alimente și băuturi, schema ar trebui să includă și alte tipuri de sticle și 
recipiente, cum ar fi sticlele pentru șampon. 
 
  



 

 Grupul de dezbatere 3 sesiunea 3 - 13 
 

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

Fotografie © Uniunea Europeană, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

În prezent, consumatorii aruncă prea multe ambalaje care poluează și distrug ecosistemele noastre. 
Schemele de restituire a garanției contribuie la reducerea deșeurilor deoarece îi motivează pe cetățeni 
să aducă ambalajele înapoi în loc să le arunce. Prin extinderea schemei utilizăm mai puține resurse și 
reducem cantitatea de deșeuri pe care o producem. 
 
 
Subdirecția 3.2 Reducerea deșeurilor 
 
24. Recomandăm ca, la nivel european, să se promoveze o mai bună punere în aplicare a politicilor 
privind economia circulară, vizând atât corporațiile, cât și cetățenii, sub forma unor stimulente 
financiare pentru cei care le respectă. 
 
Deoarece, în cazul în care întreprinderile de producție își reduc personalul sau se află chiar în 
incapacitate de plată/își încetează activitatea, multe persoane vor ajunge în șomaj. Prin recalificarea 
șomerilor, vom promova practici nedăunătoare pentru mediu, reducând în același timp șomajul și 
promovând modernizarea unei economii diversificate. 
 
 
25. Recomandăm ca UE să reglementeze utilizarea ambalajelor nedăunătoare pentru mediu (și 
anume, ambalajele fabricate din produse biodegradabile sau reciclabile sau produsele mai 
sustenabile, dacă este posibil) și/sau utilizarea unor ambalaje care ocupă mai puțin spațiu, care vor 
conține, de asemenea, sub forma unui cod QR, informațiile relevante pentru procesul de reciclare 
și/sau eliminare a ambalajelor după utilizare. 
 
Deoarece această recomandare va conduce la o scădere a cantității de ambalaje, la o producție mai 
mică de deșeuri și, astfel, la reducerea poluării și prin urmare la un mediu mai curat și, în cele din 
urmă, la o amprentă de carbon mai mică. În plus, sarcina fiscală asupra producătorilor va fi redusă. 
 
 
Subdirecția 3.3 Produse echitabile, acces egal și consum echitabil  
 
26. Recomandăm Uniunii Europene să instituie un cadru juridic care să asigure un acces mai bun și 
la prețuri accesibile la produse alimentare locale și de calitate pentru toți consumatorii europeni. 
 
Deoarece în prezent nu există o înțelegere comună, la nivelul UE, a noțiunii de alimente locale și de 
calitate. Este necesar ca această lacună să fie eliminată.  
Importul de produse de calitate inferioară are un impact negativ direct asupra mediului. Pentru a 
combate schimbările climatice, trebuie să combatem toate cauzele acestora, inclusiv importul de 
produse de calitate inferioară: este necesar să se reducă distanța de transport și să se favorizeze 
produsele sezoniere.  
Această recomandare este promițătoare deoarece s-ar putea aplica și produselor nealimentare. 
 
 
27. Recomandăm Uniunii Europene să încurajeze cercetarea și dezvoltarea, prin scheme de 
finanțare, pentru a introduce pe piața europeană produse mai sustenabile și mai accesibile ca preț. 
De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să organizeze consultări cu cetățenii, la toate nivelurile 
decizionale, inclusiv la nivel local, pentru a identifica nevoile acestora în ceea ce privește produsele 
sustenabile. 
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Considerăm că există lacune la nivelul cercetării în domeniul produselor sustenabile și că există o 
nevoie urgentă de a aloca mai multe fonduri cercetării, pentru a le permite europenilor să aibă acces 
la produse sustenabile la prețuri mai accesibile. Cetățenii trebuie să participe la procesul decizional. 
Agenda acțiunilor de cercetare și inovare trebuie definită împreună cu cetățenii. Cetățenii trebuie să 
fie informați cu privire la acțiunile subsecvente și să primească feedback.  
 
 
28. Recomandăm Uniunii Europene să găsească un mecanism de reglementare pentru produsele de 
modă care intră pe piața comună. Acest mecanism ar avea ca scop încurajarea unui consum mai bun 
datorită unui indicator care va garanta că produsul îndeplinește criteriile de sustenabilitate. 
 
Sectorul modei, care supraproduce produse de slabă calitate în afara granițelor europene, nu respectă 
normele etice și nu este sustenabil. Trebuie să găsim un mecanism echitabil care să permită un 
consum de mai bună calitate din partea consumatorilor. Cu toate acestea, este important să nu se 
majoreze impozitele, fapt ce ar avea un impact negativ asupra consumatorilor europeni, reducându-
le puterea de cumpărare. Consumatorul ar trebui să știe în ce condiții sunt fabricate produsele pe care 
le achiziționează și dacă acestea respectă norme de calitate sustenabile. 
 
 

Direcția de lucru 4: Către o societate durabilă  
 
Subdirecția 4.1 Energie din surse regenerabile acum  
 
29. Recomandăm ca UE să ia măsuri astfel încât filtrele de CO2 să devină obligatorii, în special pentru 
centralele pe cărbune, într-o perioadă de tranziție, atât timp cât depindem în continuare de energia 
convențională. În plus, recomandăm ca UE să acorde ajutor financiar statelor membre care nu 
dispun de resurse financiare pentru a implementa filtre de CO2. Sprijinul este condiționat de 
respectarea politicilor UE din domeniul climei, legate de Acordul de la Paris, de Pactul verde și de 
orice nou act legislativ din domeniul climei. Acesta este un pas concret care trebuie făcut în paralel 
cu continuarea investițiilor în cercetarea în domeniul producției sigure de energie și pentru a sprijini 
statele membre ale UE să atingă treptat obiectivele comune de reducere a emisiilor, deja adoptate. 
 
Știm că utilizarea combustibililor fosili generează gaze cu efect de seră, iar statele membre ale UE 
trebuie să reducă acest tip de energie pentru a respecta Acordul de la Paris. Având în vedere că nu 
putem opri imediat emisiile de CO2 și că încă depindem de cărbune, trebuie să luăm măsuri atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung. Deoarece reducerea emisiilor de CO2 este un interes comun care 
îi afectează pe toți cetățenii -– atât pe cei din statele membre, cât și cei din afara lor – UE are propriile 
responsabilități, în calitate de instituție, formulând recomandări și permițând găsirea de soluții pentru 
atingerea acestui obiectiv pe care statele membre, acționând în mod individual, nu l-ar putea atinge. 
 
 
30. Recomandăm reducerea creșterii industriale intensive a animalelor pentru a reduce atât 
producția de metan, cât și poluarea apei. În acest scop, UE își revizuiește politica agricolă comună 
pentru a-și direcționa subvențiile către o agricultură durabilă și locală, sprijinită, printre altele, de o 
schemă de etichetare prin care consumatorii să recunoască produsele din carne durabile. În plus, 
încurajăm UE să investească în metode de reutilizare a deșeurilor provenite de la producția 
animalieră și de la alte industrii. 
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Populația este în creștere, ceea ce înseamnă o cerere mai mare de carne în viitor. Prin urmare, trebuie 
să reducem consumul de carne. Considerăm că, întrucât metanul produce gaze cu efect de seră, 
creșterea animalelor este domeniul cel mai evident în care trebuie să începem să facem reduceri. Știm 
cu toții că este necesar să consumăm mai puțină carne și, prin urmare, una dintre consecințe este 
reducerea numărului de bovine. 
 
 
31. Recomandăm generarea de hidrogen verde, care – deși costisitoare, deoarece trebui să se 
producă 75 % energie pentru a se obține 25 % hidrogen – este un tip de energie care prezintă mai 
multe aspecte pozitive. Soluția optimă poate fi producerea de energie fără CO2, în timp ce 
dezvoltăm hidrogenul verde. Pentru producția de hidrogen verde ar trebui utilizată energia eoliană, 
iar UE ar trebui să facă mai multe investiții și să mărească producția de energie eoliană, precum și 
să stocheze energia în scopuri viitoare. 
 
Hidrogenul verde este flexibil și îl putem stoca, iar atunci când există o cerere, putem utiliza energia 
respectivă, deoarece ea nu produce poluare cu CO2. 
 
 
Subdirecția 4.2 Sprijinirea schimbării  
 
32. Recomandăm ca UE să instituie un sistem de constrângere și recompensare pentru a combate 
poluarea apei, solului și aerului, precum și radiațiile etc. Recomandăm aplicarea de amenzi pentru 
poluatori, în combinație cu sprijinul obligatoriu al unei organizații de experți, special concepută 
pentru a ajuta entitățile să elimine poluarea și să refacă ecosistemul. Această organizație de experți 
ar trebui să joace un rol principal în prevenirea și controlul nivelului poluării. 
 
Deoarece este important ca responsabilitățile poluatorilor să fie accentuate și ca entitățile să fie 
stimulate să reducă poluarea, având ca obiectiv reducerea poluării la zero. Este esențial să avem o 
planetă sănătoasă, deoarece acest fapt este direct legat de bunăstarea și de existența noastră viitoare. 
 
 
33. Recomandăm UE să creeze un site web (o platformă) special(ă), verificat(ă) de mai mulți experți 
– cu informații științifice diverse și actualizate periodic privind mediul – care să fie ușor accesibil(ă) 
și transparent(ă) pentru toți cetățenii. Acest (această) site web (platformă) este legat(ă) de un forum 
unde cetățenii și experții pot interacționa. De asemenea, recomandăm insistent inițierea unei 
campanii media pentru promovarea acestui (acestei) site web (platforme) – de exemplu, prin 
intermediul unor mijloace de comunicare socială cum ar fi YouTube, TikTok, LinkedIn. 
 
Toți cetățenii trebuie să dispună de surse de informații științifice independente pentru a înțelege 
problemele legate de schimbările climatice (consecințele acestora și măsurile necesare pentru a le 
inversa), precum și pentru a face față știrilor false. Campania media va sensibiliza cetățenii cu privire 
la existența acestui (acestei) site web (platforme). De asemenea, este important ca informațiile 
furnizate de site-ul web ( platformă) să fie ușor de înțeles pentru toți cetățenii și să ofere acces la 
materialul sursă pentru cei care doresc să studieze mai amănunțit tema. 
 
 
34. Recomandăm ca UE să reducă cantitatea de bunuri importate care nu respectă standardele UE 
în ceea ce privește amprenta ecologică. 
 
Pentru că, procedând astfel, ne asigurăm că bunurile importate în UE au o amprentă mai ecologică. 
Scopul este de a reduce poluarea la nivel mondial. De asemenea, este important să se indice țărilor 
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standardele pe care ar trebui să le respectate dacă doresc să exporte bunuri către UE. 
 
 

35. Recomandăm ca UE să încurajeze, să promoveze și să faciliteze dialogul privind schimbările 
climatice între toate nivelurile procesului decizional, de la nivelul local cel mai apropiat (cetățenii) 
până la nivel mondial (național, internațional și intercontinental), pentru a răspunde preocupărilor 
tuturor părților implicate. 
 

Deoarece dialogul și consensul reprezintă modalitatea optimă de a face față provocărilor legate de 
schimbările climatice: dacă părțile își înțeleg reciproc situațiile, există o mai mare disponibilitate de a 
găsi un teren comun. 
 
 

Subdirecția 4.3 Transporturi ecologice  
 

36. Recomandăm ca UE să sprijine financiar statele membre ale UE pentru a îmbunătăți 
conectivitatea zonelor rurale. Acest lucru ar trebui realizat prin dezvoltarea unei rețele europene 
de transport public bazată pe prețuri accesibile (acordând prioritate căilor ferate) și care să ofere 
stimulente pentru utilizarea transportului public. În acest scop, conectivitatea la internet ar trebui 
dezvoltată și în zonele rurale, într-un interval de timp scurt și realist. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece nu există egalitate de acces la transportul public și la 
conectivitatea la internet între zonele rurale și cele urbane. Un proiect european comun ar fi mai 
puternic, deoarece toți cetățenii ar simți că au aceleași drepturi. Consolidarea rețelei de transport 
public și a conectivității la internet ar stimula populația să se stabilească în zonele rurale. Acest proces 
ar reduce poluarea, deoarece mai puține persoane ar trăi în orașe aglomerate. 
 
 

37. Recomandăm îmbunătățirea acelor infrastructuri de transport existente care este posibil să fie 
dezafectate sau care pot fi încă îmbunătățite din punct de vedere ecologic (pentru implementarea 
trenurilor electrice). Acest proces ar trebui să se desfășoare cu intenția de a nu dăuna zonelor 
protejate din punctul de vedere al mediului. 
 

Îmbunătățirea infrastructurii existente ar evita cheltuirea unui număr prea mare de resurse și 
cauzarea de daune în zone protejate care sunt importante pentru conservarea biodiversității. 
Existența mai multor infrastructuri feroviare ar determina o reducere a emisiilor de CO2 și o creștere 
a mobilității populației dinspre zonele urbane înspre cele rurale. 
 
 

38. Recomandăm ca UE să promoveze achiziționarea de vehicule electrice care respectă standarde 
bune în ceea ce privește durata de viață a bateriilor. Acest lucru ar putea fi realizat prin stimulente 
UE aplicabile tuturor statelor membre ale UE și prin îmbunătățirea infrastructurilor electrice. În 
același timp, ar trebui să se investească în dezvoltarea altor tehnologii nepoluante, precum 
biocombustibilii și hidrogenul pentru acele vehicule a căror electrificare este dificil de realizat, cum 
ar fi ambarcațiunile și camioanele. 
 

Recomandăm acest lucru deoarece energia electrică este cea mai rapidă modalitate de a reduce 
emisiile vehiculelor, alături de alte surse de energie, cum ar fi hidrogenul și biocombustibilii. Într-
adevăr, soluția cea mai rapidă, economică și fezabilă este energia electrică, urmată de biocombustibili. 
Pe termen mai lung, hidrogenul verde ar trebui să joace un rol complementar, acoperind modurile de 
transport care nu pot fi electrificate. 
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Direcția de lucru 5: Îngrijirea tuturor 
 

Subdirecția 5.1 Consolidarea sistemului de sănătate  
 

39. Recomandăm Uniunii Europene să garanteze standarde de sănătate comune, dar și să 
promoveze salarii minime decente, un număr maxim de ore de lucru și aceleași standarde de 
formare, pentru aceleași certificări, pentru profesioniștii din domeniul sănătății din întreaga Uniune 
Europeană. 
 

Dacă nu dispunem de standarde comune în materie de asistență medicală, salarii comune și formare 
comună pentru lucrătorii din domeniul sănătății, diferențele dintre statele membre ar putea duce la 
situații dezechilibrate la nivelul Uniunii Europene. Standardizarea asistenței medicale ar putea 
contribui la crearea unui sistem mai puternic, mai eficient și mai rezilient (a se vedea impactul crizei 
COVID asupra stabilității sistemelor noastre sanitare). Ea ar facilita, de asemenea, schimbul de 
cunoștințe și de informații în sectorul profesioniștilor din domeniul sănătății. 
 
 

40. Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că tratamentele din întreaga UE au aceeași calitate 
și un cost local echitabil. Acest lucru ar putea fi asigurat, de exemplu, printr-o extindere a 
competențelor Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) sau prin crearea unei noi agenții 
europene specializate dedicate achizițiilor publice, care ar avea competența de a negocia și obține 
prețuri mai adecvate ale medicamentelor pentru toate statele membre. Riscul monopolurilor din 
industria farmaceutică trebuie redus la minimum. 
 

Dispozițiile și tratamentele medicale egale garantează drepturi egale în materie de sănătate pentru 
toți cetățenii europeni din UE. Creșterea capacităților de achiziție asigură îmbunătățirea contractelor 
de achiziții publice. Acest lucru nu trebuie să conducă însă la structuri de monopol și la activități de 
lobby în sectorul farmaceutic. Gestionarea crizei COVID a reprezentat un bun exemplu de gestionare 
colaborativă a sănătății de către Uniunea Europeană în ansamblul său. 
 
 

41. Recomandăm crearea unei baze de date europene privind asistența medicală, în care dosarele 
medicale să fie puse la dispoziție în caz de urgență sau de boală. Participarea ar trebui să fie 
opțională, iar protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie asigurată. 
 

Accesul la date și utilizarea datelor permit un răspuns prompt la situațiile care pun viața în pericol. 
Pirateria informatică sau utilizarea abuzivă reprezintă amenințări majore la adresa unui astfel de 
sistem european de baze de date privind asistența medicală și, prin urmare, datele trebuie să fie 
securizate, în timp ce participarea rămâne opțională, iar amenințările legate de securitate trebuie, în 
mod evident, prevenite. 
 
 

42. Recomandăm Uniunii Europene să dezvolte și să sincronizeze în continuare programele deja 
existente de cercetare și inovare în domeniul sănătății, așa cum se procedează în cadrul actualului 
program Orizont Europa. Concluziile și rezultatele academice ar trebui să fie puse la dispoziție 
gratuit în toate statele membre. 
 
Cooperarea științifică la nivelul UE ar putea îmbogăți capacitățile științifice și cunoștințele 
cercetătorilor individuali. Schimbul de cunoștințe ar putea, de exemplu, să conducă la diagnosticarea 
timpurie și la tratamente mai bune care să reducă incidența bolilor grave și mortale în întreaga Europă. 
Ea ar favoriza totodată autosuficiența europeană în ceea ce privește medicamentele și echipamentele. 
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43. Recomandăm Uniunii Europene să-și majoreze bugetul dedicat proiectelor comune de cercetare 
și inovare în domeniul sănătății (fără reduceri bugetare la alte programe ale UE în domeniul 
sănătății). Acest lucru ar consolida, de asemenea, instituțiile științifice și de cercetare europene în 
general. 
 
Cercetarea și investițiile în domeniul sănătății vor consolida pe termen lung medicina preventivă și vor 
reduce costurile legate de sănătate. O finanțare sporită ar putea preveni exodul european al creierelor 
către alte țări dezvoltate cu bugete mai mari dedicate C&D în domeniul sănătății. Această finanțare 
nu ar trebui să provină din resursele financiare deja existente în domeniul asistenței medicale. 
 
 
Subdirecția 5.2 O înțelegere mai largă a sănătății  
 
44. Recomandăm instituirea, ca inițiativă a Uniunii Europene în toate statele membre, a unei 
săptămâni a sănătății care să se desfășoare între aceleași date și să abordeze toate aspectele legate 
de sănătate, cu un accent special pe sănătatea mintală. În cursul acestei săptămâni, toate subiectele 
principale privind sănătatea mintală vor fi abordate și promovate în mod colectiv, alături de alte 
inițiative deja existente, cum ar fi cele ale organizației „Mental Health Europe”. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece toți cetățenii europeni ar trebui să se simtă acceptați și incluși, în 
special dacă suferă de probleme de sănătate mintală. În plus, este necesară o normalizare a 
problemelor de sănătate mintală și o mai mare sensibilizare în acest sens, precum și prevenirea unor 
probleme sociale conexe, cum ar fi discriminarea. În plus, întrucât problemele de sănătate mintală au 
crescut odată cu pandemia și este probabil să crească în continuare, această inițiativă devine și mai 
importantă.  
 
 
45. Recomandăm ca produsele sanitare pentru femei să nu mai fie considerate produse de lux la 
stabilirea impozitării, deoarece ele sunt produse esențiale. Recomandăm, de asemenea, ca 
produsele contraceptive hormonale utilizate în scopuri medicale, cum ar fi în cazul fibromialgiei și 
al endometriozei, să fie impozitate ca tratament medical regulat. Recomandăm, de asemenea, ca 
Uniunea Europeană să încurajeze armonizarea tratamentelor reproductive asistate medical pentru 
toate femeile (necăsătorite sau căsătorite) din toate statele membre.  
 
În anumite țări europene, produsele sanitare pentru femei sunt impozitate ca produse de lux, iar acest 
lucru este inechitabil. Anumite contraceptive hormonale sunt utilizate în scopuri medicale și, prin 
urmare, ar trebui impozitate în consecință. Deoarece anumite tratamente reproductive asistate 
medical, cum ar fi metodele de fertilizare in vitro și cele de congelare a ouălor, au condiții de 
eligibilitate diferite în diferite state membre, iar Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru 
armonizarea acestora. 
 
 
46. Recomandăm Uniunii Europene să adopte o poziție fermă în ceea ce privește influențarea 
tuturor statelor membre pentru a include în programele lor școlare, după caz, aspecte privind 
sănătatea mintală și educația sexuală. Pentru a ajuta statele membre să adopte astfel de aspecte în 
programele școlare, Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze și să pună la dispoziție un program 
standard privind sănătatea mintală și aspectele sexuale. 
 
Este necesar să se reducă discriminarea și tabuurile în ceea ce privește problemele de sănătate 
mintală. De asemenea, este necesar să se evite dezinformarea și abordările neștiințifice. Mai mult, 
educația sexuală este fundamentală pentru o viață și o comunitate sănătoase, ea prevenind apariția 
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unor probleme precum sarcinile la adolescente. 
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47. Recomandăm Uniunii Europene să dezvolte un sistem de comunicare mai bun pentru toate 
inițiativele sale privind sănătatea mintală, și anume portalul sănătății publice dedicat bunelor 
practici, în statele membre și pentru toți cetățenii. Deputații din Parlamentul European ar putea să-
și prezinte reciproc aceste bune practici, pentru a le face mai cunoscute în toate statele membre. 
 
Cetățenii nu sunt bine informați cu privire la inițiativele Uniunii Europene și pentru că, prin schimbul 
de bune practici, putem învăța unii de la alții. 
 
 
Subdirecția 5.3 Acces egal la sănătate pentru toți  
 
48. Recomandăm ca UE să stabilească și să promoveze standarde minime pentru o asistență 
stomatologică de calitate, inclusiv profilaxie, pentru toate statele membre ale UE. Asistența 
stomatologică gratuită ar trebui să fie disponibilă pentru copii, grupurile cu venituri mici și alte 
grupuri vulnerabile. În 15-20 de ani, UE ar trebui să garanteze accesul tuturor la o asistență 
stomatologică la prețuri accesibile. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, asistența stomatologică nu este accesibilă multor 
persoane care trăiesc în UE. Lipsa asistenței stomatologice și a profilaxiei dentare le afectează 
sănătatea și perspectivele de viață. UE ar trebui să înceapă prin stabilirea unui standard minim pentru 
asistența stomatologică și prin impunerea unei asistențe stomatologice gratuite pentru copii și 
grupurilor cu venituri mici. În fine, toată lumea ar trebui să aibă dreptul la asistență medicală 
stomatologică de calitate. 
 
 
49. Recomandăm includerea sănătății și a asistenței medicale printre competențele partajate între 
UE și statele sale membre. Pentru a include această nouă competență partajată, este necesară 
modificarea articolul 4 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, Uniunea Europeană nu are suficiente competențe 
pentru a legifera în domeniul asistenței medicale. Pandemia de COVID-19 a dovedit necesitatea unei 
prezențe mai puternice a UE în politicile de sănătate. Această modificare a tratatului va permite UE să 
depună mai multe eforturi pentru a garanta o asistență medicală pentru toți cetățenii UE și pentru a 
emite regulamente și decizii obligatorii. 
 
 
50. Recomandăm ca UE să organizeze cursuri gratuite privind acordarea primului ajutor pentru toți 
cetățenii UE. UE ar putea lua în considerare introducerea obligativității unor astfel de cursuri pentru 
studenți și la locurile de muncă (atât în sectorul public, cât și în cel privat). Este necesar, de 
asemenea, ca aceste cursuri să fie practice, recurente și adaptate vârstei elevilor. Ar trebui să existe 
totodată un număr minim de defibrilatoare disponibile în locurile publice în toate statele membre 
ale UE. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece multe persoane din Uniunea Europeană nu sunt pregătite să 
acționeze atunci când o persoană are nevoie de ajutor și nu cunosc tehnicile de prim ajutor. Acesta 
este motivul pentru care se pierd multe vieți omenești. În unele locuri publice, defibrilatoarele nu sunt 
disponibile. 
 
 
51. Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că furnizorii privați de servicii medicale nu 
beneficiază în mod inechitabil de fondurile publice și nu epuizează resursele din sistemele publice 
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de sănătate. Uniunea Europeană ar trebui să emită recomandări ferme adresate statelor membre 
privind majorarea finanțării acordate asistenței medicale publice. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece Uniunea Europeană și statele sale membre au obligația de a 
garanta accesul la asistență medicală pentru toți cetățenii lor. În plus, un sistem sanitar public mai 
puternic înseamnă și un grad mai ridicat de pregătire pentru viitoarele pandemii.
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Anexa I: Cum au fost elaborate recomandările? 

A. Prezentare generală a celei de a treia sesiuni  

 

· Întâmpinarea participanților și prezentarea 
agendei 

· Contribuții din partea platformei 
· Explicarea obiectivelor și a 

procesului 
· Transformarea orientărilor în 

recomandări 

· Lucru la mesajele-cheie 

pentru adunarea plenară a 
conferinței 

· Lectura și stabilirea priorității 
orientărilor de către cetățeni 

· Experții și verificatorii veridicității 
informațiilor stau la dispoziția participanților 

pentru întrebări și răspunsuri 

· Feedback de la alte grupuri 

și finalizarea recomandărilor 

· Votarea recomandărilor 
· Cuvânt de încheiere 

· Finalizarea mesajelor-cheie 

· Cetățenii încep să se transforme 

orientările în 

recomandări 

PLEN 

FORUM 

DESCHIS  
 

SESIUNE LA 
NIVEL DE 
SUBGRUP 

- Reconectare și pregătire 

- Stabilirea priorității orientărilor 
- Începerea transformării orientărilor 
în recomandări 

- Transformarea orientărilor în 

recomandări 
- Finalizarea recomandărilor 

- Lucru la mesajele-cheie 

pentru adunarea plenară a conferinței 
- Votarea recomandărilor 
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                  ZIUA 1                               ZIUA 2                                ZIUA 3 
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B. Modalitatea de elaborare a recomandărilor  
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C. Procesul detaliat de elaborare a recomandărilor 

Vineri 7.1.2022 

Sesiunea plenară – prima parte 

Obiectiv: Restabilirea legăturilor în cadrul grupului de dezbatere și pregătirea pentru a treia sesiune 

Mesaj de bun venit; luarea cuvântului de către cetățeni; actualizarea platformei; prezentarea agendei 
pentru cele trei zile de dezbatere; introducere cu privire la metodologia utilizată în cadrul sesiunii 

Forumul deschis – prima parte 

Obiectiv: Stabilirea priorității orientărilor 

Citirea orientărilor și discuții informale în săli (fără servicii de interpretare); stabilirea priorității 
orientărilor prin aplicarea de etichete autocolante. Fiecare cetățean a primit cincizeci de etichete 
autocolante (zece de culoare verde pentru direcția de lucru 1, zece de culoare roșie pentru direcția de 
lucru 2, zece de culoare albastră pentru direcția de lucru 3, zece de culoare galbenă pentru direcția de 
lucru 4, zece de culoare portocalie pentru direcția de lucru 5) și a procedat la stabilirea priorității în 
legătură cu maximum zece orientări pentru fiecare direcție de lucru. Cetățenii au primit autocolante 
de culoare neagră, în funcție de numărul de orientări din subdirecția lor de lucru, pentru a stabili 
prioritatea orientărilor evidențiate de propriul subgrup. 
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Activitate la nivel de subgrup - 1 

Obiectiv: Începerea transformării orientărilor în recomandări 

Sâmbătă, 8.1.2022 

Activitate la nivel de subgrup - 2 

Obiectivul 1: Transformarea orientărilor în recomandări 

S-a urmat aceeași metodologie ca în cazul activității la nivelul subgrupului 1. 

Obiectivul 2: Schimb de feedback cu celelalte subgrupuri din cadrul aceleiași direcții de lucru. 

Obiectivul 3: Schimb de feedback cu celelalte subgrupuri din cadrul altor direcții de lucru. 

S-a utilizat în continuare aceeași metodologie. 

Obiectivul 4: Finalizarea recomandărilor 

În această ultimă etapă, s-a încercat integrarea feedbackului primit de la celelalte subgrupuri și în urma 
verificării faptelor. Subgrupurile și-au finalizat recomandările. 

Duminică, 9.1.2022 

Forum deschis – 2 

Obiectiv: Elaborarea mesajelor-cheie pentru adunarea plenară a conferinței. 

Grupul de 20 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere care participă la adunarea plenară a 
conferinței a desfășurat activități de elaborare a mesajelor-cheie și în perioada dintre sesiuni. În acest 
scop, aceștia au intervievat alți participanți pentru a încerca să contureze aceste mesaje și pentru a 
putea comunica într-o formă cât mai simplă constatările grupului de dezbatere. Mesajele-cheie ar 
trebui să reflecte recomandările și justificările acestora. 

Sesiune plenară – 2 

Obiectiv: Votarea recomandărilor 

Instrucțiuni pentru participanți: 

 

1. Apăsați un buton de pe tabletă. 

 

2. Scanați un cod QR pentru a 

accesa linkul formularului care 

 

3. Verificați numărul personal 

de identificare (PIN) specificat 

pe spatele tabletei. 
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conține recomandările din 

cadrul direcției de lucru. 

 

4. Introduceți PIN-ul în 

formular. 

 

 

5. Votați pentru sau împotrivă 

în legătură cu fiecare dintre 

recomandările din fiecare 

direcție de lucru și apăsați 

butonul „Transmitere”. 

 
 
 
 
 
 
6. Recomandările în legătură 
cu care participanții și-au 
exprimat votul favorabil în 
proporție de 70 % sau peste 
acest prag sunt adoptate. 
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Anexa II: Contribuțiile experților și ale verificatorilor veridicității informațiilor în sprijinul procesului 

de verificare a faptelor 

Contribuția experților și a verificatorilor veridicității informațiilor a fost coordonată de așa-numitul 
„Centru de Cunoștințe și Informații – KICK”, compus din membri ai Secretariatului comun și ai grupului 
de deliberări, cu sprijinul studenților postdoctoranzi ai Institutului Universitar European. Atunci când 
participanții, moderatorii, observatorii sau experții participanți au observat că sunt necesare clarificări 
ale faptelor, acest aspect s-a comunicat KICK, care a redirecționat solicitarea în cauză expertului și/sau 
verificatorului veridicității informațiilor corespunzător. 

Mai mulți experți disponibili la fața locului și online au urmărit dezbaterile subgrupurilor pentru a 
putea declanșa activitatea de verificare a faptelor. În plus, experți din partea a trei instituții au fost 
disponibili la cerere pentru a răspunde solicitărilor de verificare a faptelor din domeniile de 
competență ale acestora, în special în ceea ce privește instrumentele de reglementare și alte 
instrumente de politică existente.  

Experților și verificatorilor li s-au solicitat răspunsuri scrise cât mai clare posibil, care să fie furnizate 
într-un termen foarte scurt și să poată fi transmise de către moderator participanților în baza aprobării 
de către KICK. 

Lista de experți disponibili la fața locului și online: 

Experți pentru direcția de lucru 1 - Moduri de viață mai bune 

 

● Jeppe Læssøe, Professor Emeritus, Școala daneză de Educație 

● Norbert Steinhaus, director de proiect TeRRIFICA la Wissenschaftsladen Bonn și membru al 

consiliului de administrație în cadrul Bonn Science Shop 

Experți pentru direcția de lucru 2 - Protejarea mediului și a sănătății noastre 

 

● Sergiy Moroz, responsabil cu strategia politică în domeniul apei și biodiversității, Biroul 

European pentru Mediu 

● Marie Stenseke, decan adjunct al Școlii de Comerț, Economie și Drept, profesor titular 

la catedra de geografie umană, Universitatea din Göteborg 

● Ivar Vågsholm, profesor, șeful Departamentului de Științe Biomedicale și Sănătate Publică 

Veterinară, Universitatea Suedeză de Științe Agricole 

Nikolai Pushkarev, coordonator de politici pentru sistemul alimentar și prevenirea bolilor 

netransmisibile, Alianța Europeană pentru Sănătate Publică 

 

Experți pentru direcția de lucru 3 - Redirecționarea economiei și a consumului nostru 

 

● Jaroslaw Pietras, profesor la Colegiul Europei (Natolin), fost director general al DG Mediu, 

Educație, Transporturi și Energie în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii 

Europene 

● Almut Reichel, manager de proiect pentru utilizarea durabilă a resurselor și industrie, Agenția 

Europeană de Mediu  

● Igor Dizdarevic, lector la Institutul European de Administrație Publică – EIPA Luxemburg 

 

 

 

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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Experți pentru direcția de lucru 4 - Către o societate durabilă 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, director al Centrului pentru energie Jacques Delors, cercetător 

principal în domeniul politicii energetice europene 

● Iga Lis, avocat cu aproape 20 ani de experiență în domeniul energiei din surse regenerabile, 

Universitatea Lazarski, Polonia  

● Christian Egenhofer, cercetător principal asociat, Școala de guvernanță transnațională, 

Institutul Universitar European, Florența, cercetător principal asociat, CEPS, Bruxelles și 

Colegiul Europei (Natolin) 

● Pantelis Capros, profesor, Școala de inginerie electrică și informatică din cadrul Universității 

Tehnice Naționale din Atena (NTUA) 

 

Experți pentru direcția de lucru 5 – Îngrijirea tuturor 

 

● Aleskandar Dzakula, profesor la Școala de medicină din cadrul Universității din Zagreb 

● Francisco José Eiroa Orosa, cercetător Ramón y Cajal, Departamentul personalitate, evaluare 

și tratament psihologic, Universitatea din Barcelona 

● Claudia Marinetti, directoare, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, directoare, 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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Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere, dar nu au fost 

adoptate 

 
 

Direcția de lucru 1: Moduri de viață mai bune 
 
Subdirecția 1.1 Stiluri de viață sănătoase 
 
Recomandăm ca UE să emită o recomandare adresată tuturor statelor membre cu privire la cele 
mai bune practici în materie de interzicere sau restricționare a publicității la alcool și tutun în toate 
formele de mass-media pentru toate grupele de vârstă, dar cu accent pe publicul tânăr. UE ar trebui 
să asigure aplicarea legilor care restricționează vânzarea acestor produse către minori. Toate statele 
membre ar trebui să pună în aplicare legi, cu sancțiuni, referitoare la fumatul în spațiile publice, în 
special în instituțiile de învățământ, și să creeze spații destinate fumatului. 
 
Stilurile de viață nesănătoase nu pot apărea în mesajele publicitare și ar trebui să fie mai puțin vizibile 
în viața publică. În plus, alcoolul și tutunul sunt unele dintre cele mai utilizate substanțe nocive, iar 
această recomandare va preveni consumul abuziv de astfel de substanțe. 
 
 
Recomandăm ca UE să sprijine statele membre în includerea în programele școlare naționale a 
lecțiilor privind gătitul într-un mod sustenabil, sănătos și gustos. UE poate sprijini acest lucru prin 
ghiduri privind gătitul sănătos, atât online, cât și tipărite. Acest lucru ar trebui promovat în mod 
proactiv în mijloacele de comunicare tradiționale și cele de comunicare socială, pentru a ajunge la 
publicul tânăr. De asemenea, ar trebui să educăm părinții, astfel încât aceștia să învețe care este cel 
mai bun mod de a utiliza alimentele pentru a adopta un stil de viață sănătos. Cercetarea din acest 
domeniu trebuie să fie stimulantă și benefică. 
 
Cursurile de gătit și de nutriție organizate în școli ar îmbunătăți sănătatea tinerilor și ar descuraja 
consumul de alimente de tip „fast-food”. Educația copiilor le permite să transmită, la rândul lor, 
părinților ceea ce au învățat. În plus, educarea părinților cu privire la un stil de viață sănătos ar 
constitui un bun precedent pentru copii. 
 
 
Recomandăm intensificarea campaniei publice a Comisiei Europene intitulate 
„HealthyLifestyle4All”, referitoare la stiluri de viață sănătoase și la beneficiile activității sociale, cu 
exemple concrete și utilizând o abordare globală. Ar trebui definite campanii de informare adresate 
unor grupuri-țintă bine structurate și ar trebui alese mijloace de comunicare adecvate pentru 
fiecare dintre grupurile vizate. În plus, este important să se ofere sisteme de recompense și de 
stimulente pentru promovarea unui comportament pozitiv. Campaniile ar trebui să includă 
influențatori, celebrități sau autorități. Ele vor evidenția dublele beneficii, atât pentru sănătate, cât 
și pentru mediu și climă. În plus, subvențiile pentru sportul public gratuit ar trebui să fie disponibile 
în toate statele membre. 
 
Stilurile de viață mai sănătoase au un efect pozitiv asupra sistemului sanitar prin reducerea 
problemelor de sănătate. Sănătatea fizică are un impact asupra sănătății mintale și a fericirii. 
Campaniile actuale nu sunt suficient de cunoscute. Includerea modelelor de urmat și a influențatorilor 
face ca acestea să fie mai eficace și mai motivante. 
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Recomandăm o campanie de informare privind alimentele și nutriția sănătoase. UE ar trebui să 
promoveze taxe mai mari pentru carne și zahăr, care să fie adoptate în statele membre. Ea ar trebui 
să analizeze opțiunile de diferențiere a alimentelor sănătoase de cele nesănătoase și să le încadreze 
în categorii de TVA diferite. Recomandăm introducerea unor semne de avertizare foarte clare pe 
alimentele foarte nesănătoase (cum ar fi produsele din tutun). În plus, recomandăm un punctaj 
nutrițional la nivel european, cu informații relevante și un cod QR care să le permită consumatorilor 
să ia decizii în cunoștință de cauză. Recomandăm explorarea de opțiuni pentru a face alimentele 
sănătoase mai ieftine decât alimentele de tip „junk food” și pentru ca producția de produse 
sănătoase să devină mai atractivă pentru fermieri. 
 
Alimentele sănătoase sunt baza unui trai sănătos. Trebuie abordate atât sectorul producției, cât și cel 
al consumatorilor. Fabricarea de produse sănătoase are, de asemenea, efecte pozitive asupra 
mediului și poate contribui la sprijinirea agricultorilor locali. Dacă există o producție mai mare de 
alimente sănătoase, prețurile vor scădea, iar cererea va crește. 
 
 
Subdirecția 1.2 Educația în domeniul mediului 
 
Recomandăm ca UE să instituie o schemă de finanțare pentru a stimula includerea unui program 
educativ pe termen lung în domeniul mediului în sistemele naționale de învățământ pentru copiii 
din învățământul primar și secundar. Această schemă de finanțare ar trebui să includă fonduri 
destinate părinților care au nevoie de asistență financiară. 
 
Sistemele educaționale actuale nu conțin suficiente elemente practice care să promoveze interacțiuni 
directe și profunde între copii și mediu. Programele existente, elaborate dintr-o perspectivă pe 
termen scurt, sunt eterogene și nu reușesc să promoveze schimbarea necesară a atitudinilor. Părinții 
ar trebui sprijiniți pentru a se asigura faptul că toți copiii pot beneficia în mod egal de program și că 
niciun copil nu este exclus din motive financiare. 
 
 
 

Direcția de lucru 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre 
 
Subdirecția 2.1 Un mediu natural sănătos 
 
Recomandăm implementarea imediată a celui mai înalt standard posibil în materie de calitate a 
apei în întreaga UE. Pentru a economisi apa, sugerăm un sistem de recompense care se va baza pe 
tarifarea apei într-un mod care să încurajeze și să stimuleze reducerea consumului, de exemplu: (1) 
prin crearea unui sistem dinamic care să încurajeze consumatorii să rămână sub nivelul mediu al 
consumului de apă (și anume, o creștere cu 10 % a consumului de apă va mări prețul cu 11 %), (2) 
prin crearea unui sistem de piață de comercializare a cotelor pentru apa poluată de întreprinderile 
producătoare, un sistem similar cu piața certificatelor de carbon deja existentă. 
 
Această recomandare este justificată de faptul că creșterea prețurilor este un stimulent pentru ca toți 
utilizatorii să ia decizii mai în cunoștință de cauză cu privire la propriul consum. Având în vedere 
diferitele realități din țările UE și urmărind să avem un sistem echitabil din punct de vedere social, 
putem sprijini populațiile mai sărace în gestionarea apei prin investiții comune în infrastructura de 
alimentare cu apă și în cercetare. 
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Direcția de lucru 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru 
 
Subdirecția 3.1 Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv 
 
Recomandăm ca UE să impună amenzi pentru întreprinderile care elimină produsele nevândute 
generate de supraproducție. 
 
În unele cazuri, întreprinderile consideră că este mai profitabil să arunce produsele nevândute decât 
să le recicleze sau să le reutilizeze. Prin urmare, este important să se descurajeze supraproducția prin 
amenzi, astfel încât această practică să nu mai fie profitabilă pentru producători. 
 
 
Subdirecția 3.2 Reducerea deșeurilor 
 
Recomandăm ca UE să elaboreze și să pună în aplicare o politică de gestionare a deșeurilor pentru 
gospodării/cetățeni, axată pe cantitatea reală de deșeuri generate, completată de măsurile 
necesare pentru sensibilizarea cetățenilor cu privire la beneficiile reducerii generării de deșeuri și 
ale colectării separate a deșeurilor. De asemenea, trebuie puse în aplicare măsuri care să vizeze 
familiile defavorizate din punct de vedere social (de exemplu, familiile tinere cu copii, persoanele 
în vârstă etc.), în conformitate cu principiul „nimeni nu este lăsat în urmă”. 
 
Scopul său este de a dezvolta o abordare unificată a gestionării deșeurilor în gospodării. Ea facilitează, 
de asemenea, protecția mediului prin reducerea deșeurilor, stimulează și mai mult economia circulară 
și sporește eficiența colectării deșeurilor. În fine, dar nu în ultimul rând, ea crește gradul de 
sensibilizare al cetățenilor și sentimentul lor de responsabilitate față de mediu. 
 
 
Recomandăm ca UE să promoveze concurența pe piața liberă și să stimuleze sectorul privat să se 
implice mai activ în tratarea deșeurilor, inclusiv a apelor uzate, precum și în activitățile de reutilizare 
și reciclare. 
 
Nivelul UE este cel potrivit pentru a implementa această recomandare, deoarece ea completează 
Directiva-cadru privind deșeurile și Planul de acțiune pentru economia circulară. În plus, 
implementarea recomandării va spori numărul soluțiilor inovatoare în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor și va crește calitatea gestionării deșeurilor, precum și volumul deșeurilor tratate, deoarece 
mai multe întreprinderi vor participa la aceste activități. 
 
 
Subdirecția 3.3 Produse echitabile, acces egal și consum echitabil 
 
Recomandăm relocarea industriilor în interiorul Uniunii Europene pentru a furniza produse 
echitabile de înaltă calitate și pentru a combate problemele legate de climă. 
 
Uniunea Europeană deține un know-how care trebuie promovat pe propria piață. Din cauza 
delocalizării industriilor în afara UE, în special în Asia, unele competențe profesionale sunt și ele 
delocalizate. Această recomandare implică formarea profesională a lucrătorilor europeni. Insistăm 
asupra necesității de a se evita delocalizarea între diferite state membre, pentru a se evita concurența 
neloială. Am observat că delocalizarea masivă a industriilor în întreaga lume afectează industriile 
europene. Astfel, producția locală va conduce la sporirea sănătății cetățenilor și a mediului. 
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Direcția de lucru 4: Către o societate durabilă 
 
Subdirecția 4.3 Transporturi ecologice 
 
Recomandăm ca orașele mari să primească sancțiuni sau subvenții în funcție de performanțele 
transportului lor public în materie de mediu și poluare (vehicule electrice, transport public verde, 
crearea de zone pietonale, încurajarea utilizării bicicletelor etc.). Sancțiunile sau subvențiile care 
vizează autoritățile locale ar trebui să fie aplicate în special pe baza schimbărilor implementate de 
orașe în ceea ce privește transportul ecologic, ținând seama de punctul lor de plecare. Uniunea 
Europeană este cea care, prin intermediul legislației sale, ar trebui să stabilească anumiți indicatori 
de performanță în ceea ce privește măsurile de combatere a poluării și să determine reducerea 
proporțională. Acest lucru ar trebui realizat ținându-se cont de punctele de plecare ale fiecărui oraș. 
 
Recomandăm acest lucru deoarece orașele sunt afectate de poluarea aerului, fapt care ridică unele 
probleme de sănătate. Dezvoltarea transportului verde ar îmbunătăți viața și sănătatea oamenilor și 
ar reduce efectul de seră. Subvențiile și sancțiunile sunt măsuri eficace de promovare a schimbărilor 
și de adaptare la diferitele situații existente în diferite orașe. 
 
 
Recomandăm ca legislația UE să limiteze și să reglementeze utilizarea zborurilor pe distanțe scurte 
și a navelor de croazieră. În ceea ce privește transportul, cetățenilor trebuie să li se ofere alternative 
ecologice. Una dintre aceste alternative ar trebui să fie standardizarea liniilor de cale ferată pentru 
a conecta capitalele europene. De asemenea, recomandăm ca UE să acorde subvenții destinate 
transformării transportului de mărfuri pentru a-l face mai ecologic, favorizând, de exemplu, 
transportul feroviar și naval (în cazul călătoriilor pe distanțe scurte). 
 
Recomandăm acest lucru deoarece călătoriile pe distanțe scurte sunt prea frecvente, poluante și ușor 
de înlocuit. Limitarea navelor de croazieră ar reduce poluarea maritimă (o problemă critică de mediu) 
și impactul negativ asupra orașelor de coastă. Prin urmare, trebuie să creăm soluții alternative la 
prețuri mai accesibile decât soluțiile mai poluante. Uniformizarea ecartamentului căii ferate ar 
îmbunătăți conexiunile feroviare dintre capitalele europene. 
 
 
 

Direcția de lucru 5: Îngrijirea tuturor 
 
Subdirecția 5.2 O înțelegere mai largă a sănătății 
 
Recomandăm Uniunii Europene ca, în conformitate cu campania sa „HealthyLife4All”, să promoveze 
și inițiative precum evenimentele sociale sportive, activitățile sportive în școli și olimpiade bianuale 
deschise tuturor grupelor de vârstă și tuturor sporturilor [nu pentru profesioniști]. Recomandăm, 
de asemenea, dezvoltarea unei aplicații sportive europene gratuite pentru a stimula activitățile 
sportive colective. Această aplicație ar trebui să-i ajute pe oameni să formeze legături prin 
intermediul sportului. În plus, aceste inițiative ar trebui să facă obiectul unei publicități și al unei 
comunicări pe scară largă. 
 
Pentru a avea o populație europeană mai sănătoasă, Uniunea Europeană trebuie să promoveze 
sportul și stilurile de viață sănătoase. În plus, foarte adesea populația nu este conștientă de relația 
dintre sport și o viață sănătoasă. Aplicația este importantă deoarece oamenii sunt mai predispuși să 
facă sport dacă fac acest lucru în mod colectiv. 
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Anexa IV: Orientări grupate3 

 

Direcția de lucru 1 - Moduri de viață mai bune 

Subdirecția 1.1 - Stiluri de viață sănătoase 

1. 6 orientări grupate 

Orientarea 1.1.1.1: Deschiderea unor școli de gătit în statele membre și promovarea lor prin 
subvenții și publicitate (cursuri gratuite pentru adolescenți și copii), inclusiv cursuri de formare 
privind alimentația sănătoasă oferite încă din primii ani ai copilăriei (preșcolari și elevi din școala 
primară), colectarea de bune practici/rețete reușite din întreaga Europă și includerea lor în 
cursurile de gătit (recurgerea la bogata varietate de obiceiuri alimentare europene), de exemplu 
în Italia: formare profesională gratuită în școlile publice în care elevii învăță să gătească preparate 
sănătoase. 
Orientarea 1.1.3.3: Introducerea lecțiilor de gătit în sistemul școlar, de exemplu, cursuri de gătit. 
Orientarea 1.1.8.4: Promovarea unor cursuri și a unor informații de calitate pentru școli și 
grădinițe prin intermediul programelor europene.  
Orientarea 1.1.16.1: Renunțarea la produse din materii prime procesate și încurajarea, pe cât 
posibil, a alimentației sănătoase. Sistemele educaționale formale trebuie să includă ore de 
nutriție.  
Orientarea 1.2.3.3: Sensibilizarea școlilor cu privire la aceste subiecte și predarea modurilor de 
preparare și de prelucrare a alimentelor astfel încât să nu se producă mari cantități de gunoi. Ar 
trebui să se facă legătura cu aspectul emoțional.  
Orientarea 5.3.2.2: Programe școlare privind alimentele sănătoase. Evidențierea distincțiilor 
dintre ceea ce este sănătos și ceea ce nu este. 

 
2. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.1.2: Difuzarea la televiziune și pe diferite platforme și în cooperare cu diverși 
influențatori (de exemplu YouTube), în timpul programelor pentru tineri și în cadrul informațiilor 
statistice, a unor videoclipuri publicitare care se adresează direct grupului-țintă, oferind informații 
despre alimentația sănătoasă, modul sănătos de a găti și alimentele sănătoase. 
Orientarea 1.1.8.3: Este necesară o reglementare mai strictă privind dezinformarea în publicitate, 
precum și interzicerea publicității pentru alimente foarte nesănătoase. 

 
3. Orientarea 1.1.1.3: Abordare holistică: sport, sănătate și nutriție, inclusiv sensibilizare cu privire la 

bolile care pot apărea în lipsa unei alimentații sănătoase (de exemplu, probleme cardiovasculare). 
 

4. 10 orientări grupate  

Orientarea 1.1.4.2: Mai mult mers pe jos – sensibilizarea publicului cu privire la rolul mersului pe 
jos în menținerea sănătății - la televiziune, radio, pe platformele de comunicare socială, în ziare 
și reviste. 
Orientarea 1.1.8.1: Mai multe informații și o campanie privind stilurile de viață sănătoase, cu 
exemple concrete. Informațiile ar trebui să fie ușor de înțeles și accesibile. Utilizarea unor canale 
de informare diferite pentru diferite grupuri-țintă. 
Orientarea 1.1.8.2: Avem nevoie de modele de urmat care să fie prezente în mass-media. 
Orientarea 1.1.8.5: Încurajarea comportamentului pozitiv prin recompense și sisteme de 
stimulente. 

                                                
3 În cadrul procesului de grupare, trei orientări nu au fost incluse pe listă din greșeală: Orientarea 5.3.1.1: 
Promovarea educației cu privire la participare (la nivelul UE), Orientarea 1.2.2.4: UE trebuie să contribuie la regândirea 
conceptelor de masculinitate și feminitate. Orientarea 1.2.2.1: Lupta culturală, recunoașterea și înțelegerea privilegiului de 
a fi „bărbat”, astfel încât să se sporească gradul de sensibilizare cu privire la ceea ce înseamnă a fi „femeie”. Cetățenii au fost 
informați în acest sens.  
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Orientarea 1.2.1.3: Investiții în evenimente publice transmise la radio și televiziune și prezentarea 
lor pe canalele europene. Utilizarea internetului și a rețelelor sociale pentru a viza tinerii. 
Orientarea 1.1.17.1: Campaniile de informare ar trebui structurate în jurul unor grupuri-țintă bine 
definite și ar trebui alese mijloace de comunicare adecvate pentru fiecare dintre grupurile vizate. 
Medicii trebuie să comunice – în orice moment – necesitatea de a avea un stil de viață sănătos. 
Orientarea 1.2.3.2: Campanii de educare coordonate în întreaga UE cu ajutorul influențatorilor, 
platformelor de comunicare socială etc. Dezvoltarea cooperării cu marile agenții de publicitate 
pentru a produce videoclipuri virale și preluate. Adaptate pentru fiecare țară și împreună cu actori 
sau influențatori bine-cunoscuți, mesaje care intră în mintea și inima oamenilor și le rămân în 
memorie. 
Orientarea 3.3.1.4: Promovarea unei mai bune gestionări normative a campaniilor publicitare 
legate de cetățeni. Mai multă vizibilitate pentru actorii care generează produse durabile prin 
difuzarea campaniilor lor publicitare pe canalele de televiziune. 
Orientarea 5.2.1.1: Informarea și educarea cetățenilor cu privire la avantajele activității fizice și 
ale alimentației sănătoase prin intermediul campaniilor de televiziune și internet (de exemplu, 
podcasturi privind sănătatea).  
Orientarea 5.2.1.3: Ar trebui să se organizeze săptămâna sănătății, iar școlile, întreprinderile, 
instituțiile ar putea promova activități legate de sănătate – prevenire, informare. A se utiliza 
radioul, televiziunea și internetul.  

 
5. Orientarea 1.1.1.4: De asemenea, adăugarea unor teme precum educația sexuală și educația 

rutieră. 
 

6. 2 orientări grupate  

Orientarea 1.1.1.5: Cantinele școlare trebuie să ofere o alimentație mai sănătoasă, de exemplu, 
să ofere o selecție mai bogată (feluri de mâncare vegetariene, garnituri pe bază de legume, 
fructele și legume de sezon) și o alimentație echilibrată, de înaltă calitate, de exemplu produse 
ecologice. 
Orientarea 1.1.12.1: Punerea la dispoziția școlilor și a altor furnizori de servicii educaționale 
mijloace de a oferi mese școlare sănătoase și durabile, de exemplu prin sprijin financiar (bugete 
mai mari), acces la furnizori de calitate și informații cu privire la aceștia. 

 
7. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.2.1: Distribuirea în școli a unor broșuri de promovare a ONG-urilor educaționale 
(organizații neguvernamentale) și a programelor de după orele de școală etc., de exemplu, pentru 
ca persoanele care au cunoștințe despre alimentație și sport să-i învețe pe copii despre aceste 
subiecte. 
Orientarea 1.1.7.1: O mai bună promovare a ONG-urilor care lucrează în domeniul alimentației 
sănătoase. 

 
8. Orientarea 1.1.2.2: Restricționarea publicității la alcool și tutun, în special în ceea ce privește 

publicul tânăr, de exemplu în cadrul evenimentelor sportive. 
 

9. Orientarea 1.1.2.3: În întreprinderi: de exemplu, includerea momentelor de recreere în timpul 
pauzelor de prânz precum și a zonelor de fitness, promovarea activităților fizice în întreprinderi, 
astfel încât angajații să intre în contact cu colegii făcând sport, prin construirea de terenuri sportive, 
de exemplu pentru fotbal. Chiar și în timpul programului de lucru: să li se ofere angajaților 
posibilitatea de a practica activități fizice, de exemplu mingi de gimnastică, să se ridice în timpul 
lucrului, să facă exerciții lângă birou, să schimbe postura. 
 

10. Orientarea 1.1.3.1: Crearea unor mici grădini în școli, crearea de grădini urbane și eventual 
subvenționarea lor. 
 

11. Orientarea 1.1.3.4: Promovarea unor rețete bune pentru alimentația vegetariană. 
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12. 8 orientări grupate:  

Orientarea 1.1.3.5: Să se acorde mai mult sprijin fermelor mai mici care produc și vând la nivel 
regional și fermelor ecologice, pentru ca acestea să aibă posibilitatea de a produce alimente mai 
ieftine (în locul subvențiilor în funcție de suprafață să se țină seama de durabilitate).  
Orientarea 1.1.3.2: Ajustarea prețurilor: produsele ecologice ar trebui să fie mai ieftine 
Orientarea 1.1.9.1: Subvenții și programe de recompensare pentru micii producătorii de produse 
ecologice, acordate pentru producția de alimente durabile și sănătoase. Reducerea subvențiilor 
pentru alte activități. 
Orientarea 1.2.1.2: Practicarea/promovarea agriculturii durabile și regenerative. 
Orientarea 2.2.6.3: Încurajarea fermelor neintensive, a microîntreprinderilor care asigură 
menținerea raselor de animale vechi. 
Orientarea 2.2.7.2: Încurajarea, pentru fermele mici, a utilizării soiurilor locale de plante, inclusiv 
a plantelor tradiționale, care necesită mai puține pesticide. 
Orientarea 2.3.1.3: Putem încuraja și face ca lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente să fie 
mai ieftine și mai accesibile. 
Orientarea 3.1.3.3: Ar trebui să încurajăm produsele mai durabile prin stimulente financiare. 

 
13. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.3.6: Agricultură verticală: culturi suprapuse în depozite mari. Nu trebuie utilizate 
pesticide deoarece nu există insecte. Sunt necesare investiții mari în automatizare, deoarece 
aceasta face ca producția să fie foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor și la prețuri 
accesibile.  
Orientarea 1.1.6.1: Urmărirea modului în care sunt distribuite fondurile UE și investirea mai 
multor fonduri pentru inovații în agricultură, de exemplu în agricultura verticală. 

 
14. Orientarea 1.1.4.1: Majorarea subvențiilor acordate cluburilor locale, astfel încât copiii să aibă 

posibilitatea de a face sport în afara școlii (de a încerca diferite sporturi în cluburi). 
 

15. Orientarea 1.1.4.3: Organizarea Campionatelor Europene de Tineret: tineri din întreaga Europă se 
reunesc și se întrec în diferite sporturi. 
 

16. 3 orientări grupate 

Orientarea 1.1.5.1: Note pe ambalaj: ce este sănătos/ce este nesănătos (de exemplu, „semaforul” 
alimentar, scorul nutrițional). 
Orientarea 1.1.11.1: Crearea unui standard comun pentru informații mai precise și mai ușor de 
înțeles cu privire la produsele alimentare din UE.  
Orientarea 5.2.5.2: Etichetarea este importantă, iar statele membre s-ar putea informa reciproc 
în legătură cu sistemele utilizate (de exemplu, Germania are un sistem tricolor care pare atractiv) 
[alimente nesănătoase]. 

 
17. Orientarea 1.1.7.2: Campanii masive de sensibilizare organizate de UE cu privire la faptul că 

vaccinurile ARNm sunt sigure și la vaccinarea cu aceste vaccinuri.  
 

18. 4 orientări grupate 

Orientarea 1.1.9.2: Este necesară o reglementare mai strictă pentru a limita producția de 
alimente nesănătoase.  
Orientarea 1.1.10.1: Politica ar trebui să ia în considerare și să promoveze opțiuni de reducere a 
consumului [alimente nesănătoase].  
Orientarea 1.1.10.2: Mai multe oportunități și mai mult spațiu pentru piețele săptămânale și 
pentru vânzarea directă, pentru a oferi alimente sănătoase și regionale și a promova schimbul de 
informații. 
Orientarea 1.1.6.3: Reducerea consumului de carne. 



 

Grupul de dezbatere 2 Sesiunea 3 - 37 

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

 

 
19. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.12.2: Promovarea mersului cu bicicleta prin extinderea pistelor ciclabile și 
dezvoltarea posibilităților de a face ciclism și a cursurilor de formare în școli. 
Orientarea 4.3.4.1: UE ar trebui să încurajeze deplasarea cu bicicleta, în special în zonele urbane, 
prin îmbunătățirea infrastructurii și a pistelor pentru biciclete. În ceea ce privește zonele rurale, 
în Europa există o mare diversitate de situații, există zone în care ar fi necesare investiții mai mari 
în infrastructură și zone în care astfel de cheltuieli nu sunt necesare. De asemenea, este important 
ca centrele orașelor să aibă zone pietonale, iar numărul zonelor pietonale să crească.  

 
20. Orientarea 1.1.13.1: Dezvoltarea de noi tehnologii, care vor avea ca rezultat produse de o calitate 

mai bună și mai sănătoase. 
 

21. Orientarea 1.1.15.1: Schimbarea sistemului medical pentru a fi mai eficient în punerea în aplicare a 
prevenirii continue, inclusiv a controalelor obligatorii. 
 

22. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.18.1: Rolul medicilor generaliști trebuie să fie mai important; aceștia trebuie să fie 
proactivi și nu doar reactivi în activitățile lor. Cabinetele medicilor de familie trebuie să fie mai 
bine echipate. 
Orientarea 5.3.5.2: Acordarea unei importanțe sporite medicului de familie, în special în zonele 
rurale. 

 

23. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.1.19.1: Problemele de sănătate care au un impact global, la nivel societal, trebuie 
comunicate în mod transparent și numai de către specialiști imparțiali și recunoscuți profesional. 
Informațiile comunicate ar trebui să fie susținute de date credibile, puse la dispoziția publicului 
larg. 
Orientarea 1.2.1.1: Furnizarea unui număr mai mare de statistici, date și cifre pentru a informa 
cu privire la aceste aspecte și la impactul lor. 

 

Subdirecția 1.2 - Educația în domeniul mediului 

24. 3 orientări grupate 

Orientarea 1.2.2.1: Copiii care trăiesc în zone urbane ar trebui să vină mai des în contact cu 
natura: susținerea orelor în aer liber; programe de finanțare pentru grădini școlare, de exemplu 
grădini de flori, grădinițe în mediu forestier sau sensibilizarea publicului cu ajutorul grădinarilor. 
Orientarea 1.2.7.2: Utilizarea excursiilor în natură și a acțiunilor de protecție a mediului (de 
exemplu, colectarea gunoiului) pentru a promova dragostea pentru natură. 
Orientarea 1.2.14.2: Copiii trebuie încurajați să petreacă cât mai mult timp posibil în natură, prin 
intermediul programelor școlare, iar familiile trebuie încurajate să petreacă mai mult timp în 
contact cu natura. 

 
25. Orientarea 1.2.2.2: Orașe mai verzi, de exemplu plantarea unui număr mai mare de pomi în orașe. 

 
26. 16 orientări grupate 

Orientarea 1.2.3.1: Programe de formare la scară largă bazate pe educația în domeniul mediului, 
destinate atât părinților, cât și copiilor. 
Orientarea 1.2.4.1: Mai multe informații despre aspectele legate de mediu în școli: pot fi puse în 
aplicare nu numai informații teoretice, ci și cunoștințe practice.  
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Orientarea 1.2.4.2: Introducerea „mediului” ca materie obligatorie în școală. Un umăr mai mare 
de zile dedicate activităților legate de mediu în școală (de exemplu, colectarea gunoiului). 
Orientarea 1.2.4.7: UE ar trebui să prezinte școlilor propuneri, sfaturi și recomandări cu privire la 
lecțiile de mediu.  
Orientarea 1.2.5.1: Influențatorii și platformele de comunicare socială în general ar trebui să fie 
mai bine incluși în campaniile de sensibilizare cu privire la educația în domeniul mediului.  
Orientarea 1.2.5.4: Pe lângă publicitate sau activitățile educaționale pe platformele de 
comunicare socială, copiilor ar trebui să li se ofere, de asemenea, broșuri informative, precum și 
informații și explicații orale. 
Orientarea 1.2.6.1: Educația în domeniul climei și al protecției mediului trebuie să fie tema și 
obiectivul nr. 1.  
Orientarea 1.2.7.1: Promovarea programelor educaționale extrașcolare, cum ar fi cluburile, ONG-
urile și inițiativele. De asemenea, acestea ar trebui să vină în sprijinul școlilor. Toate cluburile 
(precum și cluburile sportive, de exemplu) și toate programele educaționale contribuie la 
promovarea temei educației ecologice.  
Orientarea 1.2.8.1: Promovarea și distribuirea ofertelor educaționale digitale (de exemplu, UE 
poate aplica mai bine ofertele existente).  
Orientarea 1.2.11.1: O cartă europeană comună pentru educația în domeniul mediului pentru 
toate statele membre, distribuită tuturor instituțiilor de învățământ și școlilor. 
Orientarea 1.2.12.1: UE ar trebui să încurajeze statele membre să integreze educația în domeniul 
mediului în programa școlară. Profesorii ar putea proveni din exterior (de exemplu, din partea 
ONG-urilor/instituțiilor de cercetare) și ar trebui să fie bine plătiți.  
Orientarea 1.2.13.1: Reformarea sistemelor de învățământ prin creșterea vizibilității și a 
sensibilizării cu privire la rolul pe care îl joacă mediul în viața noastră.  
Orientarea 1.2.15.1: Includerea în programa școlară a unor ore dedicate mediului și protecției 
mediului, inclusiv detalii despre legislația privind protecția naturii (începând cu primul an de 
liceu). Orele ar trebui să se desfășoare în natură și fără a lua notițe.  
Orientarea 2.2.8.1: Educație pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la diversitatea 
vieții și pentru promovarea unei atitudini mai modeste din partea oamenilor. 
Orientarea 3.2.2.3: Publicitatea ar trebui să aibă obiective educaționale, de exemplu, să explice 
beneficiile aduse oamenilor de consumarea unui anumit produs, punând accentul pe produsele 
ecologice. 
Orientarea 4.2.2.2: Informarea copiilor prin educație de la o vârstă fragedă și sensibilizarea cu 
privire la mediu. 

 
27. Orientarea 1.2.10.1: Furnizarea de programe educaționale pentru adulți și părinți și integrarea lor 

în măsurile destinate copiilor. 
 

28. Orientarea 1.2.3.4: Realizarea unor studii științifice independente și de calitate pe tema climei, a 
alimentelor și a nutriției. 
 

29. 4 orientări grupate 

Orientarea 1.2.3.5: De asemenea, sensibilizarea publicului/furnizarea de informații cu privire la 
subiecte importante în materie de mediu legate de transportul local (autobuz, metrou, tramvai). 
Orientarea 2.1.2.1: Reducerea transportului individual în favoarea transportului public în comun. 
Transportul public ar trebui să se axeze pe nevoile societății, nu pe profit.  
Orientarea 4.2.2.4: Transportul public ar trebui să devină accesibil la nivel național sau urban 
pentru a se putea progresa în direcția interzicerii autoturismelor. În combinație cu o infrastructură 
sigură. 
Orientarea 4.3.3.1: Statele membre ar trebui să majoreze finanțarea pentru sectorul feroviar. 
Statele membre ar trebui să investească în îmbunătățirea infrastructurii feroviare și a numărului 
de conexiuni. Transportul feroviar ar trebui să fie o prioritate. Am avea nevoie de o societate 
europeană care să poată controla legăturile feroviare, pentru a îmbunătăți călătoriile cu trenul. 
Mărirea numărului de puncte de transfer de pe calea ferată pe alte mijloace de transport.  
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30. Orientarea 1.2.4.3: Promovarea unor noi procese de fabricație care nu produc reziduuri/deșeuri, de 
exemplu pentru brutării. Instruirea cetățenilor în legătură cu modalitățile de a face cumpărături în 
mod judicios, astfel încât să se producă mai puține deșeuri. 
 

31. Orientarea 1.2.4.4: Sprijinirea întreprinderilor care fabrică jucării pentru copii. Prezentarea acestor 
subiecte pe înțelesul copiilor prin joacă, explicându-le ce înseamnă protecția mediului. Fabricarea 
de jucării care să îi învețe pe copii despre aceste subiecte. Jucăriile trebuie să fie accesibile din punct 
de vedere financiar. Prin urmare, este necesară o strânsă colaborare cu producătorii de jucării. 
 

32. Orientarea 1.2.4.6: Schimburi culturale între țări: proiecte comune și schimburi între statele 
membre ale UE și între diferite școli din diferite țări; ce fac școlile din alte state membre în ceea ce 
privește mediul. 
 

33. Orientarea 1.2.14.1: Activitățile formale și informale de educație și formare cu privire la mediu și la 
consecințele acțiunilor noastre ar trebui să se desfășoare în mod sistematic și cu regularitate. Ar 
trebui să se pună un accent important pe schimbarea de atitudine, cu efecte pe termen lung pentru 
a menține valoarea inestimabilă a mediului. 
 

34. Orientarea 1.2.16.1: Majorarea bugetului alocat educației și comunicării – atât fonduri publice, cât 
și private. 
 

35. Orientarea 1.2.5.2: Ar trebui să investim mai mult în mijloace de comunicare în masă publice și 
independente. 
 
 

36. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.2.5.3: Crearea unei platforme a UE în cadrul căreia să se poată adresa întrebări cu 
privire la problemele de mediu și să se poată face schimb de informații coerente pentru toate 
statele membre ale UE. Cu posibilitatea de a face schimb de informații cu oamenii de știință.  
Orientarea 1.2.9.1: Asigurarea unui acces larg la toate informațiile disponibile în toate limbile. 
Informațiile și materialele trebuie să aibă un puternic fundament științific. Ar trebui ca ele să fie 
difuzate de canalele media publice. Ar trebui utilizate platformele de comunicare socială. 

 
37. 2 orientări grupate 

Orientarea 1.2.17.1: Viitoarele campanii de informare trebuie să demonstreze un grad mai ridicat 
de coerență și să aibă o periodicitate foarte clară. Canalele de informare ar trebui să fie cât mai 
diverse pentru ca informațiile să fie cât mai accesibile pentru toți. 
Orientarea 1.2.16.2: Campaniile UE de promovare privind problemele de mediu la nivel local și 
regional trebuie coordonate printr-o bună colaborare între factorii locali, regionali, naționali și de 
la nivelul UE. Eficiența acestora trebuie evaluată periodic. 

 

Direcția de lucru 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre 

Subdirecția 2.1 - Un mediu natural sănătos 

38. 2 orientări grupate 

Orientarea 2.1.1.1: Restricții adecvate privind poluarea apei pentru marile întreprinderi 
producătoare și fermele industriale. Restricții și pentru cetățeni, schimbarea stilului lor de viață 
și implementarea unei înțelegeri a ciclului apei și a impactului pe care îl avem asupra acestuia.  
Orientarea 2.2.1.1: Controlul poluării prin monitorizarea tuturor companiilor riverane, nu numai 
a celor despre care se știe că eliberează deșeuri în râuri. 
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39. Orientarea 2.1.1.2: Reducerea risipei de apă, în special în regiunile amenințate de penurii de apă. 
Creșterea costului apei – crearea de tabele tarifare ca cele pentru energia electrică. 
 

40. Orientarea 2.1.1.3: Cercetătorii ar trebui să redefinească ce înseamnă „apă pură”. Actualizarea 
standardelor. 
 

41. Orientarea 2.1.2.2: O cofinanțare sporită la nivel național și local pentru a accelera transformarea 
și reconstrucția infrastructurii. Mai mult timp pentru utilizarea judicioasă a fondurilor. 
 

42. 4 orientări grupate 

Orientarea 2.1.2.3: Necesitatea unei etichete ecologice. O indicație unificată a etichetei care să 
ateste că un anumit lucru este „verde” (vehicul, construcție, produs). Etichetare cu culori 
adecvate, cu o scară valorică clară. Acțiuni unificate la nivel mondial, cooperare cu Organizația 
Mondială a Sănătății și cu Organizația Națiunilor Unite. 
Orientarea 2.3.4.1: Produsele de calitate ar putea fi evidențiate printr-o etichetă care să 
valorizeze bunele metode de producție. 
Orientarea 3.1.1.1: Ar trebui să introducem o etichetă pentru consumatori care să indice în mod 
clar dacă un produs este durabil sau nu (s-ar putea utiliza culori pentru ca etichetele să fie ușor 
de citit pentru toată lumea). Ar trebui să dezvoltăm un sistem de notare bun și fiabil, care să ia în 
considerare amprenta de CO2, ambalarea, transportul și utilizarea substanțelor chimice care 
dăunează mediului. Produsul a fost realizat „echitabil”? Acest lucru s-ar putea reflecta în prețul 
produselor: produsele cu scoruri bune (verzi) primesc subvenții, iar produsele cu scoruri mai slabe 
sunt supuse unor taxe mai mari.  
Orientarea 3.1.1.2: Pe lângă etichetă, ar trebui să fie posibil, de asemenea, să se obțină informații 
detaliate cu privire la un produs prin intermediul unui „certificat”. Ar trebui să existe un cod QR 
pe produse, pe care consumatorii să îl poată scana și să poată găsi informații detaliate. Eticheta 
și codul QR ar trebui combinate pentru a furniza informații cât mai detaliate. Implementarea 
feedbackului: aceste coduri QR ar trebui să figureze pe toate produsele, iar în magazine ar trebui 
să existe cititoare de coduri QR pentru persoanele care nu utilizează un telefon inteligent. 

 
43. Orientarea 2.1.3.1: Reducerea cererii de energie. Ajustarea consumului de energie. 

 
44. 2 orientări grupate 

Orientarea 2.1.3.2: Alocarea mai multor fonduri activităților de cercetare pentru a stabili dacă 
energia nucleară este într-adevăr cea mai bună soluție în prezent și pentru a găsi modalități de 
stocare a deșeurilor nucleare (în prezent și în viitor) și de reutilizare a acestora pentru a produce 
energie nouă. 
Orientarea 2.1.3.3: Mai multe resurse financiare pentru cercetarea cu privire la soluțiile de 
înlocuire a energiei nucleare. 

 

Subdirecția 2.2 - Protejarea biodiversității noastre 

45. Orientarea 2.2.1.2: Sprijinirea implementării stațiilor de epurare a apelor uzate. 
 

46. Orientarea 2.2.2.1: Adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de reducere a diseminării produselor 
de acvacultură în mediu. 
 

47. 3 orientări grupate 

Orientarea 2.2.3.1: Redirecționarea subvențiilor pentru agricultură către agricultura care 
respectă ecosistemele.  
Orientarea 2.3.1.1: Propunem utilizarea instrumentului financiar și regândirea alocării granturilor 
UE pentru a ne îndeplini obiectivele: subvenționarea producțiilor ecologice și renunțarea la 
subvenționarea întreprinderilor care produc în exces (sau impozitarea lor). 
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Orientarea 3.1.4.1: Factorii de decizie din UE ar trebui să impoziteze produsele care nu sunt 
ecologice și să subvenționeze produsele ecologice. 

 
48. Orientarea 2.2.3.2: Asigurarea unei concurențe loiale pentru produsele agricole ecologice. 

 
49. 6 orientări grupate 

Orientarea 2.2.3.3: Încurajarea utilizării îngrășămintelor naturale – tratamentul termic al 
semințelor.  
Orientarea 2.2.7.1: Dezvoltarea zonelor cu agricultură ecologică fără pesticide. 
Orientarea 2.2.7.4: Metode alternative de protecție a plantelor (exemplu – tratamentul termic 
al semințelor).  
Orientarea 2.3.7.1: Trebuie să educăm fermierii cu privire la utilizarea excesivă a pesticidelor, 
astfel încât aceștia să înțeleagă că există și alte modalități de exploatare a fermelor. 
Orientarea 2.3.7.2: Trebuie să investim mai mult în cercetare dacă dorim să putem elimina 
pesticidele. 
Orientarea 2.3.7.3: Ar putea fi încurajată utilizarea mai multor pesticide naturale și a unor 
tehnici alternative, de exemplu prin utilizarea insectelor care se hrănesc cu dăunători. 
Agricultorii care utilizează aceste metode mai naturale ar putea fi recompensați pentru 
promovarea lor sau pot fi impozitate pesticidele, astfel încât utilizarea lor să fie mai costisitoare 
decât aceste metode naturale.  

 
50. Orientarea 2.2.4.1: Limitarea activităților miniere care afectează pădurile. 

 
51. Orientarea 2.2.4.2: Utilizarea la maximum a suprafețelor existente pentru silvicultori. 

 
52. 3 orientări grupate 

Orientarea 2.2.4.3: Descurajarea plantațiilor forestiere pentru lemnul de foc.  
Orientarea 2.2.4.4: Programe de reîmpădurire combinate cu tăieri controlate de arbori.  
Orientarea 2.2.4.5: Împădurire intensivă pentru zonele cu sol degradat. 

 
 

53. 2 orientări grupate 

Orientarea 2.2.5.1: Prevenirea și identificarea timpurie a noilor specii invazive, cu ajutorul 
cetățenilor. 
Orientarea 2.2.5.2: Analize ale impactului în legătură cu speciile noi (de către experți). 

 
54. 2 orientări grupate 

Orientarea 2.2.6.1: Monitorizarea speciilor locale expuse riscului de dispariție, inclusiv a 
speciilor vechi.  
Orientarea 2.2.6.2: Programe de conservare a speciilor pe cale de dispariție, inclusiv programe 
de înmulțire în captivitate și monitorizare a procesului de refacere. 

 
55. Orientarea 2.2.7.3: Reducerea monopolului asupra semințelor. 

Subdirecția 2.3 - Alimente sigure și sănătoase (subgrupul 8) 

56. 2 orientări grupate  

Orientarea 2.3.1.2: Propunem reducerea producției și a utilizării plasticului și intensificarea 
reciclării, pentru a reduce cantitatea de plastic aruncată în natură, cu efecte negative asupra 
alimentelor. Propunem, de asemenea, dezvoltarea cercetării cu privire la ambalajele alternative 
sau utilizarea materialelor plastice complete reciclate.  
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Orientarea 3.1.2.2: Producătorii ar trebui să schimbe modul în care ambalează produsele. Ar 
trebui să utilizăm materiale durabile pentru ambalaje, de exemplu materiale biodegradabile. Ar 
trebui să ținem cont de progresele tehnologice în ceea ce privește ambalajele. Producătorii nu 
ar trebui să ambaleze articolele în mod individual pentru comenzile în vrac. 

 
57. Orientarea 2.3.1.4: Utilizarea efectivă a subvențiilor ar trebui evaluată cu o mai mare regularitate, 

ca și atingerea obiectivelor și obținerea rezultatelor în materie de îmbunătățire a alimentelor. 
Propunem un instrument de evaluare (politici publice, noi reglementări, planuri de acțiune etc.)  
 

58. Orientarea 2.3.2.1: Propunem sprijinirea conversiei tipurilor de creștere pe teritoriul european. Este 
necesar să se elimine treptat modul intensiv de creștere.  
 

59. 3 orientări grupate 

Orientarea 1.1.6.2: Interzicerea utilizării antibioticelor preventive ca aditivi furajeri pentru 
animale.  
Orientarea 2.3.3.1: Propunem revizuirea politicilor europene existente pentru a nu se mai 
utiliza antibiotice. Trebuie să ne imaginăm o agricultură care nu mai utilizează antibiotice. Dacă 
se renunță la creșterea intensivă, antibioticele nu mai sunt necesare. Acest lucru trebuie realizat 
treptat. Prin urmare, este necesar să se faciliteze trecerea treptată la agricultura fără 
antibiotice.  
Orientarea 2.3.3.2: Propunem reducerea utilizării antibioticelor. Pentru cele pe care încă 
trebuie să le folosim, propunem încurajarea inovării pentru a le îmbunătăți calitatea. Este 
necesară subvenționarea și sprijinirea cercetării. 

 
60. 4 orientări grupate 

Orientarea 1.1.12.3: Taxa pe zahăr (taxă mai mare pe zahăr). 
Orientarea 1.1.14.1: TVA (taxa pe valoarea adăugată) mai mare pentru produsele nesănătoase. 
Promovarea de noi produse alimentare și reducerea TVA pentru produsele alimentare 
sănătoase. 
Orientarea 2.3.5.1: Putem stabili reglementări privind prețurile cu scopul de a oferi un avantaj 
alimentelor „sănătoase”.  
Orientarea 5.2.5.2: Facilitarea accesului la alimente mai sănătoase prin impozitarea alimentelor 
de tip „junk food” și prin încurajarea unei alimentații sănătoase. 

 
61. Orientarea 2.3.4.2: Am putea sensibiliza și educa cu privire la problemele legate de alimente și bolile 

de nutriție: în acest scop, avem nevoie de activități suplimentare de cercetare științifică în acest 
domeniu pentru a studia în profunzime această chestiune.  
 

62. Orientarea 2.3.4.3: Propunem modificarea structurii „mediului alimentar” care ne înconjoară: 
trebuie să schimbăm modalitățile de comercializare care vor ghida alegerile individuale în materie 
de consum. 
 

63. Orientarea 2.3.5.2: Propunem să încurajăm și să sprijinim localitățile și cartierele să înființeze 
grădini colective pentru a dispune de produse de sezon sănătoase. 
 

64. Orientarea 2.3.6.1: Producătorii trebuie încurajați să adopte tehnici care să asigure bunăstarea 

animalelor. 

65. Orientarea 2.3.8.1: Am dori să dispunem de mai multe informații cu privire la produsele de origine 

animală care utilizează hormoni sau produsele care conțin perturbatori endocrini. 

 

66. Orientarea 2.3.8.2: Ar trebui să renunțăm la utilizarea OMG. 
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67. Orientarea 2.3.8.3: Trebuie să existe o politică fiscală bine calibrată cu privire la diferența dintre 
costul creșterii vacilor într-un mod orientat spre bunăstare, fără utilizarea hormonilor, și creșterea 
acestora într-un mod care nu este orientat spre bunăstare.  

 

Direcția de lucru 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru 
(subgrupurile 3-11-12) 

Subdirecția 3.1 – Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv (subgrupul 3) 

68. 2 orientări grupate 

Orientarea 3.1.1.3: Consumatorii ar trebui să se folosească de produse mai mult timp. Ar trebui 
publicate pe produse sau în magazine informații privind durata de viață a produselor. 
Orientarea 3.1.2.3: Trebuie să se producă o schimbare în comportamentul și așteptările 
consumatorilor. Consumatorii trebuie să consume mai puțin în general. Consumatorii trebuie să 
utilizeze produsele pentru o perioadă mai lungă de timp. Consumatorii trebuie să repare 
produsele. Consumatorii trebuie să recicleze produsele în mod corect. Utilizarea și aplicarea 
piramidei reciclării. Nu este nevoie să avem totul la dispoziție în orice moment. 

 
69. Orientarea 3.1.2.1: Producătorii ar trebui să își adapteze producția astfel încât cantitățile pe care le 

produc să se bazeze pe cererea consumatorilor. Acest lucru nu se aplică în cazul produselor 
esențiale, deoarece produsele esențiale ar trebui să fie întotdeauna ușor accesibile. Producătorii ar 
trebui să pună capăt obsolescenței programate a produselor. 
 

70. Orientarea 3.1.2.4: Introducerea unui sistem de returnare a garanției, astfel încât să fie posibilă 
reutilizarea sticlelor de mai multe ori. Trebuie să refolosim și plasticul pe care l-am produs deja. 
 

71. Orientarea 3.1.3.1: Trebuie să introducem măsuri la nivelul UE și la nivel național pentru a limita 
comercializarea produselor care dăunează mediului. Aceleași cerințe ar trebui să se aplice și 
produselor importate. 
 

72. Orientarea 3.1.3.2: Ar trebui să ne fabricăm propriile produse, să avem o modalitate autonomă de 
a produce în Europa. Fiecare regiune/țară din Europa ar trebui să se specializeze în domeniul în care 
excelează, astfel încât să putem sprijini producția locală și să putem utiliza sinergiile. Astfel, putem 
verifica mai bine dacă producătorii respectă standardele de durabilitate. Acest lucru ar reduce 
emisiile generate de transporturi și de transportul maritim, care apar de obicei atunci când se 
importă din întreaga lume. 
 

73. 4 orientări grupate 

Orientarea 3.1.4.2: Standarde omogene de producție ecologică în Europa, pentru ca TOȚI 
producătorii să fie obligați să respecte aceste norme. Norme durabile, norme ecologice pe piață 
= > testarea produselor pentru a vedea dacă respectă aceste norme. Nu ar trebui nici să importăm 
produse care nu respectă normele. 
Orientarea 3.2.3.1: Monitorizarea și controlul strict ar trebui îmbunătățite, cu sancțiuni pentru 
producătorii care nu respectă legislația europeană și națională. Rolul autorităților locale este 
important în monitorizarea punerii în aplicare a standardelor de mediu europene și naționale 
pentru industrii. 
Orientarea 3.3.1.6: UE trebuie să legifereze pentru a defini mai bine ce este și ce nu este un 
produs necesar, esențial și durabil. 
Orientarea 4.2.2.3: Schimbarea comportamentului întreprinderilor și întreruperea tiparelor de 
producție printr-o legislație adaptată. 

 
74. Orientarea 3.1.4.3: Reducerea timpilor de transport: Produsul ar trebui livrat de producător 

consumatorului în cel mai scurt timp posibil. În acest mod, evităm inclusiv ambalarea suplimentară. 
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Subdirecția 3.2 - Reducerea deșeurilor 

75. Orientarea 3.2.1.1: Toată lumea ar trebui să plătească pentru cantitatea de deșeuri pe care o 
generează. De asemenea, producătorii trebuie încurajați să utilizeze mai puține ambalaje pentru a 
nu transfera întreaga sarcină utilizatorului final. 
 

76. Orientarea 3.2.1.2: Tratarea și reciclarea deșeurilor ar trebui încurajate ca activități care pot genera 
venituri pentru întreprinderi. 
 

77. Orientarea 3.2.2.1: Această problemă ar trebui abordată ca o oportunitate pentru persoanele care 
și-au pierdut locul de muncă de a găsi locuri de muncă mai bune prin măsuri de recalificare. 
Economia circulară este o soluție bună pentru întreprinderile afectate de reducerea producției. 
 

78. Orientarea 3.2.2.2: Ar trebui introduse reglementări la nivelul UE și la nivel național pentru a 
încuraja utilizarea ambalajelor mai mici și sigure pentru mediu. Ambalajele ar trebui să conțină 
informații cu privire la modul în care deșeurile pot fi tratate după utilizarea produsului astfel încât 
să nu polueze mediul. 

Subdirecția 3.3 - Produse echitabile, acces egal și consum echitabil 

79. Orientarea 3.3.1.1: Încurajarea și promovarea relocalizării industriilor pentru a oferi produse de 
calitate. 
 

80. Orientarea 3.3.1.2: Majorarea taxelor aplicate produsele de modă importate și celor cu costuri 
reduse, pentru a evita risipa. 
 

81. Orientarea 3.3.1.3: Interzicerea vânzării de produse care poluează prea mult (de exemplu, produse 
din plastic). 
 

82. Orientarea 3.3.1.5: Promovarea și favorizarea produselor locale. 
 

83. Orientarea 3.3.2.1: UE trebuie să încurajeze finanțarea pentru cercetare și inovare pentru a permite 
comercializarea unor produse mai durabile. Prin urmare, trebuie să încurajăm cooperarea. 
 

84. Orientarea 3.3.2.2: Uniunea Europeană trebuie să organizeze consultări cu cetățenii pe tema 
cercetării și inovării. 
 

85. Orientarea 3.3.3.1: Promovarea campaniilor de informare și a proceselor participative pentru 
întreprinderi și pentru produse durabile. 

 

Direcția de lucru 4: Către un viitor durabil 

Subdirecția 4.1 - Energie din surse regenerabile acum 

86. 3 orientări grupate 

Orientarea 4.1.1.1: UE ar trebui să găsească noi modalități de a produce energie electrică pentru 
a răspunde nevoilor noastre în viitor.  
Orientarea 4.1.4.1: UE ar trebui să oprească producția de energie electrică produsă pe bază de 
cărbune. 
Orientarea 4.1.2.1: UE ar trebui să reducă utilizarea petrolului, a gazelor și a cărbunelui. 

 
87. Orientarea 4.1.1.3: UE ar trebui să intensifice utilizarea „energiei verzi curate” pe care o producem 

deja, de exemplu energia eoliană. 
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88. Orientarea 4.1.2.2: De asemenea, UE ar trebui să acționeze pentru a reduce emisiile de gaze cu 

efect de seră, cum ar fi metanul și ozonul etc. 
 

89. 3 orientări grupate:  

Orientarea 1.2.4.5: Promovarea ofertelor gratuite pentru educația adulților cu privire la 
economisirea energiei, schimbările climatice etc. – dacă nu sunt publice, promovarea ONG-urilor 
care oferă astfel de cursuri gratuite. 
Orientarea 4.1.1.2: UE ar trebui să ofere mai mult sprijin în ceea ce privește educația și noile roluri 
profesionale ale persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul activităților tradiționale de 
producție a energiei. 
Orientarea 4.1.3.1: UE ar trebui să investească mai mult în schimbarea obiceiurilor și a atitudinilor 
în materie de consum privat de energie în rândul cetățenilor europeni. 

 
90. 2 orientări grupate:  

Orientarea 4.1.5.1: O soluție ar putea fi dezvoltarea energiei pe bază de hidrogen. 
Orientarea 4.1.6.1: Hidrogenul ca energie alternativă ar trebui să facă obiectul unor cercetări și 
investiții și ar trebui aplicat mai mult ca soluție energetică nouă. 

 
91. Orientarea 4.1.6.2: Investițiile în numeroase proiecte mai mici ar putea rezolva problema energetică 

la scară largă. Investiții atât în industrie, cât și în locuințele private. 

Subdirecția 4.2 - Sprijinirea schimbării 

92. Orientarea 4.2.1.1: UE trebuie să se asigure că actorii implicați au șansa de a se reuni în mod regulat 
și de a se asculta reciproc pentru a-și înțelege unii altora nevoile în ceea ce privește schimbările 
climatice. Dacă este necesar, trebuie luate măsuri necoercitive și/sau drastice pentru a exercita 
presiuni asupra continentelor, astfel încât acestea să se angajeze efectiv în dialog și să încerce să 
găsească o bază pentru o viziune comună asupra climei. 
 

93. Orientarea 4.2.1.2: Trebuie să reducem importurile de bunuri din China și SUA, stabilind în același 
timp standarde de calitate mai ridicate pentru a ajuta aceste țări. 
 

94. Orientarea 4.2.2.1: Constrângere și recompensă: marii poluatori trebuie să primească amenzi și 
subvenții importante printr-o politică coerentă în domeniul climei. Materiile prime pot fi puse la 
dispoziție gratuit (ca recompensă) pentru întreprinderile care se comportă într-un mod durabil și 
care au o atitudine morală adecvată față de durabilitate. 
 

95. 2 orientări grupate 

Orientarea 4.2.3.1: Informațiile (despre climă, mediu, pământ) destinate cetățenilor trebuie să 
fie transparente și verificate. Toată lumea din Europa trebuie să fie informată în același mod, fără 
cenzură politică. 
Orientarea 4.2.3.2: În acest mod, sunt contactate și motivate cât mai multe persoane . Ar trebui 
să se utilizeze canale diverse pentru a ajunge la un număr cât mai mare de cetățeni și pentru a-i 
informa și sensibiliza. Acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul platformelor de comunicare 
socială necenzurate, al publicității la nivel național, dar și prin intermediul canalelor religioase sau 
al oricăror alte organizații cu profil general pentru cetățeni. 

 

Subdirecția 4.3 - Transporturi ecologice 

96. 2 orientări grupate 

Orientarea 4.3.1.1: UE ar trebui să îmbunătățească și să optimizeze utilizarea transportului public 
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în zonele rurale, investind în infrastructură și îmbunătățind conectivitatea zonelor rurale cu 
zonele urbane (astfel încât lucrătorii să poată ajunge la locul de muncă). Ar trebui să existe 
subvenții pentru infrastructura necesară și subvenții pentru pasageri (pentru a reduce costurile 
transportului, în special pentru persoanele cele mai defavorizate). De asemenea, este nevoie de 
un buget pentru a distribui resursele în mod echitabil între zonele rurale și cele urbane. 
Orientarea 4.3.1.3: UE ar trebui să îmbunătățească conectivitatea la internet în zonele rurale 
pentru a reduce nevoia de transport astfel încât persoanele care locuiesc în aceste zone să nu fie 
nevoite să facă naveta către oraș în fiecare zi pentru a ajunge la locul de muncă sau la școală.  

 
97. Orientarea 4.3.1.2: Înainte de a construi noi infrastructuri de transport, vechile infrastructuri care 

sunt dezafectate ar trebui să fie adaptate și utilizate în scopuri noi (de exemplu, revalorificarea 
liniilor de cale ferată vechi). Pentru a crea noi infrastructuri de comunicații și transport pentru zonele 
rurale este foarte important să se țină seama de zonele protejate (spații naturale protejate). Noile 
infrastructuri nu trebuie să fie în detrimentul acestor zone protejate. 
 

98. Orientarea 4.3.1.4: UE ar trebui să promoveze crearea unor centre de lucru comune (co-working) 
pentru zonele rurale, în care oamenii să poată lucra în apropierea locuinței și să aibă o conexiune 
bună la internet. 
 

99. Orientarea 4.3.2.1: UE ar trebui să promoveze achiziționarea de vehicule electrice prin stimulente 
și îmbunătățirea infrastructurilor electrice. Ciclul de viață al acestor vehicule noi (electrice, pe bază 
de hidrogen...) ar trebui să fie lung, pentru a optimiza utilizarea resurselor și pentru a evita risipa 
atunci când se schimbă vehiculele vechi cu unele noi. Cercetarea și dezvoltarea trebuie încurajate în 
aceste cicluri lungi de viață ale produselor. De asemenea, trebuie să promovăm utilizarea vehiculelor 
vechi cu combustibili sintetici noi care sunt mai puțin poluanți (deoarece autoturismele electrice nu 
sunt întotdeauna cea mai bună opțiune ecologică). Reciclarea vehiculelor vechi ar trebui încurajată, 
iar vehiculele noi, mai ecologice, ar trebui reparate și modernizate.  
 

100. 3 orientări grupate: 

Orientarea 4.3.2.2: UE ar trebui să înlocuiască transportul rutier cu alte tipuri de transport 
(utilizarea mai frecventă a trenurilor, transportul cu vaporul pe râuri, transportul maritim pe 
distanțe scurte și alte mijloace, cum ar fi dronele).  
Orientarea 4.3.5.1: UE ar trebui să consolideze legislația care controlează utilizarea avioanelor și, 
de asemenea, utilizarea navelor de croazieră. 
 Orientarea 4.3.2.3: UE ar trebui să înlocuiască sursele de energie ale navelor de croazieră cu 
surse mai puțin poluante (fără utilizarea combustibililor fosili). 

 
101.  Orientarea 4.3.2.4: UE ar trebui să consolideze abordările bazate pe colaborare, cum ar fi utilizarea 

în comun a vehiculelor private, de exemplu prin utilizarea rețelelor sociale. 
 

102. Orientarea 4.3.4.2: UE ar trebui să îmbunătățească electrificarea transportului public în orașe (de 
exemplu, prin promovarea tramvaiului). 

 

Direcția de lucru 5: Îngrijirea tuturor 

Subdirecția 5.1 – Consolidarea sistemului de sănătate 

103. Orientarea 5.1.1.1: UE ar trebui să cheltuiască o parte mai mare din bugetul său general pentru 
proiecte comune de cercetare și dezvoltare în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește 
medicina preventivă. 
 

104.  Orientarea 5.1.1.2: Este necesar să se sincronizeze activitățile de cercetare ale UE și să se pună la 
dispoziția altor state membre ale UE datele și rezultatele obținute (acces liber la nivelul UE). 
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105.  Orientarea 5.1.2.1: Numărul cadrelor medicale ar trebui mărit. În același timp, salariile personalului 

medical ar trebui majorate (progresiv, în funcție de experiență etc.), iar orele de lucru ar trebui 
reduse. 
 

106. 4 orientări grupate 

Orientarea 5.1.2.2: Ar trebui să fie mai ușor de obținut un loc de muncă în alte state membre ale 
UE – calificările ar trebui considerate egale (recunoașterea calificărilor) pentru toți cei care 
lucrează în domeniul asistenței medicale, nu numai pentru medici. Sunt necesare sincronizarea și 
bunele practici în ceea ce privește metodele de formare.  
Orientarea 5.1.3.1: Școlile medicale ar trebui să aibă aceleași programe de studii.  
Orientarea 5.1.2.3: Trebuie să ne asigurăm că absolvenții școlilor medicale din UE nu pleacă în 
SUA din cauza diferențelor în ceea ce privește salariile și condițiile de muncă. 
Orientarea 5.2.2.2: Este necesară aprecierea cadrelor medicale (condiții de muncă mai bune, 
avansarea în carieră, recunoașterea socială). Norme egale la nivel european (de exemplu, 
programul de lucru). 

 
107. Orientarea 5.1.3.2: Este nevoie de tratamente de aceeași calitate în întreaga UE, iar medicamentele 

ar trebui să coste la fel. 
 

108. Orientarea 5.1.4.1: UE ar trebui să aibă mai multe competențe în privința unui sistem de sănătate 
comun, astfel încât să se găsească mai ușor soluții mai eficiente și mai ieftine. 
 

109. Orientarea 5.1.5.1: Dosarele medicale ale cetățenilor UE ar trebui să fie accesibile personalului 
medical din alte state membre ale UE în caz de urgență. Cardul medical european ar trebui să fie 
comun. 
 

110. Orientarea 5.1.6.1: UE ar trebui să acorde prioritate investițiilor în sănătatea publică și să ofere 
stimulente suplimentare celor care lucrează deja în sectorul privat, astfel încât asistența medicală 
de bază să fie, de asemenea, competitivă. 
 

111. Orientarea 5.1.7.1: Ar trebui organizate periodic cursuri de formare adaptate pentru diferiți 
profesioniști din domeniul medical, pentru a se asigura că instrucția personalul medical este la zi. 
 

112. Orientarea 5.1.8.1: Ar trebui să se intensifice colaborarea și să existe mai mult consens în această 
privință între statele membre ale UE. (sistemul de plăți) 

Subdirecția 5.2 - O înțelegere mai largă a sănătății 

113. Orientarea 5.2.1.2: Persoanele cu probleme de sănătate fizică ar trebui să aibă mai multe 
oportunități de a discuta cu profesioniști pe această temă. 
 

114. 5 orientări grupate:  

Orientarea 5.2.1.4: Ar trebui să existe mai multe cunoștințe și un grad mai mare sensibilizare a 
întreprinderilor cu privire la rolul lor în domeniul sănătății mintale. Întreprinderile ar trebui 
încurajate și sprijinite să acorde mai multă atenție acestei chestiuni. De exemplu, se poate utiliza 
Săptămâna sănătății (din orientarea 5.2.1.3).  
Orientarea 5.2.3.1: Educarea, sensibilizarea, informarea societății în vederea reducerii tabuurilor. 
Orientarea 5.2.3.2: Utilizarea educației pentru ca publicul să înțeleagă că problemele de sănătate 
mintală sunt similare cu alte probleme de sănătate. 
Orientarea 5.2.6.1: Aprofundarea cunoștințelor în materie de sănătate mintală pentru toți cei 
care se ocupă de pacienți și lucrează în comunitate (școli, autorități polițienești, personal din 
sectorul sănătății, întreprinderi, municipalități). 
Orientarea 5.3.2.1: Normalizarea tratamentului psihologic (de exemplu, patologiile psihologice și 
necesitatea tratamentului nu sunt discutate în mod deschis). Este important să înțelegem că a 
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merge la un psiholog este o necesitate pentru toți oamenii. Predarea filosofiei, a gândirii logice și 
critice în școli. Acest lucru va duce la îmbunătățirea sănătății mintale a oamenilor. 

 
115.  Orientarea 5.2.2.1: Acordarea de resurse instituțiilor care sprijină persoanele cu probleme de 

sănătate. 
 

116.  2 orientări grupate  

Orientarea 5.2.4.1: Reducerea impozitelor pentru produsele de igienă feminină.  
Orientarea 5.3.3.1: Eliminarea TVA pentru produsele de igienă feminină. 

 
117. Orientarea 5.2.4.2: Sensibilizarea tinerilor și a copiilor cu privire la sănătatea biologică, mintală și 

sexuală. 
 

118. Orientarea 5.2.4.3: Ideile/soluțiile/practicile bune ar trebui adaptate la alte state membre. Trebuie 
analizat modul de operaționalizare a acestor schimburi (discriminarea în materie de sănătate 
sexuală, reproductivă și feminină).  
 

119. 2 orientări grupate:  

Orientarea 5.2.5.1: Promovarea activă a activităților sportive prin stimulente de stat. 
Orientarea 5.3.2.4: Mai mult timp dedicat educației fizice în școli pentru ca oamenii să devină mai 
activi (de exemplu, promovarea unei mai bune stări de sănătate mintală, reducerea obezității 
etc.). Încurajarea părinților să iasă mai des în aer liber cu copiii lor. Promovarea activității fizice 
poate fi încurajată și prin programe de mobilitate durabilă (de exemplu, în Portugalia există 
stimulente pentru o mobilitate mai durabilă care încurajează utilizarea bicicletelor și a mersului 
pe jos). 

 
120. Orientarea 5.2.7.1: Crearea unui concurs european care să evidențieze cele mai bune practici 

naționale în materie de sănătate mintală (prezentat de miniștri sau parlamentari). 

Subdirecția 5.3 - Acces egal la sănătate pentru toți 

121. 3 orientări grupate 

Orientarea 5.3.1.1: Extinderea acoperirii sistemului public de îngrijire a sănătății orale (de 
exemplu, în Spania asistența medicală publică este foarte limitată în domeniul sănătății orale). 
Orientarea 5.3.1.2: Crearea de ajutoare financiare pentru accesul la asistența medicală orală și 
reducerea costurilor asistenței medicale. Promovarea subvențiilor la nivel european pentru a 
garanta o asistență medicală stomatologică de calitate, în special până la 18 ani (de exemplu, în 
Austria, ortodonția este finanțată pentru persoanele cu vârsta de până la 18 de ani). 
Orientarea 5.3.1.3: Îmbunătățirea politicilor de prevenire în domeniul sănătății dentare. 
Stabilirea unor standarde minime în domeniul sănătății dentare în întreaga UE. Asistența 
stomatologică preventivă în școli ar trebui să fie gratuită. (De exemplu, în Germania, există 
programe de prevenire: 1. medicul stomatolog vizitează școlile și 2. programarea la medicul 
stomatolog o dată pe an este încurajată. Cu toate acestea, vizita la medicul stomatolog costă 
80 EUR și, prin urmare, există familii care nu își pot permite acest lucru. ) 

 
122. Orientarea 5.3.2.3: Explicarea problemelor legate de automedicație în școli și în rândul adulților. 

 
123. Orientarea 5.3.2.5: Formarea adulților și a studenților în domeniul acordării primului ajutor și al 

resuscitării cardiopulmonare. Pe lângă formare, este important ca în locurile publice să fie 
disponibile defibrilatoare. 
 

124. Orientarea 5.3.3.2: Politicile în domeniul sănătății trebuie să recunoască faptul că, din cauza 
diferențelor biologice și a rolurilor specifice genului, femeile și bărbații au nevoi, obstacole și 
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oportunități diferite în ceea ce privește accesul la asistență medicală. De asemenea, este necesar să 
se acorde atenție nevoilor comunității LGTBIQ (în special ale tinerilor LGTBIQ, deoarece aceștia sunt 
în curs de a-și construi identitatea și au nevoie de mai mult sprijin). Promovarea unor legi specifice 
LGTBIQ (de exemplu, legea Trans din Aragon: a fost creată o unitate de asistență pentru identitatea 
de gen care oferă ajutor și sprijin psihologic pe tot parcursul procesului de tranziție; în Aragon există, 
de asemenea, o lege LGTBIQ. Ambele ar putea servi drept referință pentru alte regiuni). 

 
125. Orientarea 5.3.4.1: Îmbunătățirea formării și furnizarea mai multor resurse entităților din sectorul 

terțiar și serviciilor sociale care au contact cu persoane care dispun de resurse mai limitate (de 
exemplu, există persoane cu un grad foarte scăzut de igienă sau cu obiceiuri alimentare proaste, 
deoarece nu dispun de informații sau resurse pentru a le îmbunătăți). Persoanele fără adăpost nu 
au acces la asistență medicală, multora fiindu-le jenă să meargă la medici. ONG-urile se pot adresa 
acestor persoane fără adăpost și pot oferi vizite medicale grupurilor vulnerabile.  
 

126. Orientarea 5.3.4.2: Includerea familiilor în planurile educaționale ale școlilor, astfel încât să adopte 
și ele obiceiurile sănătoase promovate în școli. 
 

127. Orientarea 5.3.5.1: Dezvoltarea de instrumente care să ne permită să sprijinim personalul de 
îngrijire să își îmbunătățească activitatea (de exemplu, aplicații vocale: utilizatorul vorbește cu 
aplicația, iar aceasta se conectează la un sistem prin care personalul de îngrijire medicală primește 
raportul scris al consultației și se eliberează de obligația de a scrie). 
 

128. 2 orientări grupate  

Orientarea 5.3.6.1: UE ar trebui să pună în aplicare asistența medicală publică de bază (aspecte 
funcționale, nu aspecte estetice) în toate țările UE. Nu numai rezidenții țării respective ar trebui 
să aibă acces, ci și imigranții sau persoanele din alte țări. 
Orientarea 5.3.7.1: Asigurarea asistenței medicale pentru persoanele fără adăpost și pentru 
imigranți (de exemplu, există unele ONG-uri care oferă îngrijire privată, iar astfel de inițiative ar 
trebui încurajate) 

 
129. Orientarea 5.3.7.2: Includerea sănătății, a demnității umane și a dreptului la integritate în articolul 3 

din Tratatul privind Uniunea Europeană. Demnitatea umană face parte din sănătatea oamenilor (de 
exemplu, articolul 15 din Constituția spaniolă include „dreptul la viață și la integritate fizică și 
morală, oamenii nefiind, în niciun caz, supuși torturii sau pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante”). 
 

130. Orientarea 5.3.8.1: Analizarea beneficiilor și a dezavantajelor sistemului privat de sănătate (de 
exemplu, pentru a vedea în ce măsură promovarea unui sistem privat duce la o reducere a 
investițiilor în serviciile publice, în ce măsură este discriminatoriu etc.) (de exemplu, în Germania 
există asigurări private și servicii publice de sănătate. Asistența medicală privată nu este întotdeauna 
mai bună. Pacienții din sistemul privat trebuie să plătească pentru controale de care nu au cu 
adevărat nevoie).  
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