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A 3. európai polgári vitacsoport ülése: « Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem/egészségügy » 

3. ülés: 2022. január 7–9., Varsó-Natolin, Lengyelország 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 
szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot1 a Missions Publiques-ből, a Dán Technológiai Tanácsból, a Deliberativaból, az 
IFOK-ból és a Kantar Publicból álló, a vitacsoportok kialakításáért és végrehajtásáért felelős 
tanácskozási csoport készítette. 3. vitacsoport: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem / Egészségügy” 
A 3. ülést a Missions Publiques és a Dán Technológiai Tanács közösen vezette. 
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● I. melléklet: Hogyan készültek ajánlások? 

● II. melléklet: Szakértői hozzászólások / Tényellenőrzők a tényellenőrzési folyamat 
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1. A 3. ülés összefoglalója 

Január 7–9-én 161 véletlenszerűen kiválasztott, különböző életkorú, különböző háttérrel rendelkező 

és az Európai Unió egész területéről érkező európai polgár találkozott harmadik alkalommal, hogy 

megvitassák az „Éghajlatváltozás és a környezet/egészségügy” témát, folytatva az 1. és 2. ülésen 

folytatott tanácskozásokat. Ezen a záróülésen a 3. vitacsoport résztvevőinek házigazdája az Európa 

Tanulmányok Szakkollégiuma volt Natolinban, valamint Varsó városának támogatásával a Kultúra és 

Tudomány Palotája, az online részvétel lehetőségével. A 2. ülés során kidolgozott iránymutatások 

alapján a polgárok 51 végleges ajánlást készítettek és hagytak jóvá, amelyeket a konferencia plenáris 

ülésén ismertetnek és vitatnak majd meg. A 161-ből 41 résztvevő távolról vett részt és szólalt fel. 

A megbeszélések és a kollektív munka három formában zajlottak: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike körülbelül tíz-tizenhárom polgárból állt. Az egyes 

alcsoportokban négy-öt nyelvet beszéltek, és minden polgár saját nyelvén vagy olyan nyelven 

beszélhetett, amelynek használatát kényelmesnek érezte. Minden alcsoportban részt vett 

                                                
1Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az nem tükrözi az uniós 
intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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egy, a tanácskozási csoportból vagy más külső szolgáltatóktól érkező külön szakértő segítő. A 

segítők munkájának támogatása érdekében az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma 

alcsoportonként egy-egy jegyzetelőt biztosított. 

● Plenáris ülésen, valamennyi résztvevővel. A plenáris üléseket a tanácskozási csoport két fő 

moderátora vezette, az EU 24 hivatalos nyelvén biztosított tolmácsolással a varsói Kultúra és 

Tudomány Palotájában. 

A szakértők és tényellenőrzők támogatásával, saját tudásukkal és tapasztalataikkal, valamint 

tanácskozásokon keresztül a polgárok „nyílt fórum” keretében kezdték meg a 2. ülésszak2 során a 

vitacsoport által készített valamennyi iránymutatás vizsgálatát. A biztosított szakértelem mellett az 

alcsoportok segítői is támogatták őket. Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 

1. területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz 

narancssárgát az 5. területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Fekete 

matricákat osztottak ki a polgárok számára, az altémájukon belüli iránymutatások számától függően, 

abból a célból, hogy priorizálják a saját alcsoportjuk által kidolgozott iránymutatásokat. Miután a 

vitacsoport szintű priorizálás befejeződött, a polgárokat ugyanabba az alcsoportba osztották be, 

amelyben a 2. ülésszak során dolgoztak, és közösen megbeszélték, hogy a vitacsoport többi tagja és a 

saját alcsoportjuk tagjai csoportjuk melyik iránymutatásait priorizálták.  

Az ajánlások kidolgozásához az egyes alcsoportok egytől háromig terjedő, de legfeljebb öt ajánlást 

tartalmazó indikatív tartományt kaptak. Az alcsoportok szintjén az iránymutatások priorizálásához a 

polgárok egy priorizálási rendszert használtak, amelynek alapján a vitacsoport által legnagyobb 

támogatottságot élvező alterület iránymutatásának kidolgozását kezdték meg. Másodszor azon 

dolgoztak, amelyik a legnagyobb támogatást kapta a saját alcsoportjuk részéről, és így tovább. 

Az alcsoportok munkája ezután az iránymutatások ajánlásokká történő kidolgozására irányult. Ehhez 

a polgárok egy ajánlási sablont használtak:  

 Leírás Jelkorlátok angolul 

Záró ajánlások Azt javasoljuk, hogy... 1000 

Végső indokolás Azért javasoljuk ezt, mert...  300 

A csoportnak a következő elemekkel/kérdésekkel kellett foglalkoznia (nem szigorú kötelezettség, de 
határozott ajánlás) az ajánlások indoklásának megfogalmazása során:   
 

1. Miért fontos és releváns ez az ajánlás a vitacsoport témái szempontjából? 
2. Miért fontos az uniós szintű fellépés? 
3. Milyen nemkívánatos hatásai/árnyoldalai vannak ennek az ajánlásnak, és miért tartjuk 

mégis fontosnak, hogy megtegyük? 
 

Az alcsoportok munkája során négy, egyenként körülbelül 30 perces, alcsoportok közötti visszajelző 

ülést tartottak annak érdekében, hogy a résztvevők megértsék a többi alcsoportban végzett munkát, 

és gazdagítsák ajánlásaikat. Minden egyes visszajelző ülésen minden alcsoportból egy-egy résztvevő 

átvonult egy másik terembe. Ez a résztvevő bemutatta az alcsoportja által eddig elkészített 

                                                
2 A 3. vitacsoport 2. üléséről szóló jelentés itt érhető el: 3. vitacsoport, 2. ülésszak – Jelentés 

 

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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ajánlástervezeteket, és lejegyezte társai észrevételeit. A jegyzetelő a visszajelzéseket egy online 

táblázatba vezette be, hogy az ajánlástervezeteket készítő alcsoport a képviselőjük szóbeli 

beszámolója mellett azt is megtekinthesse. 

Az egyes alcsoportok ajánlásait a vitacsoport január 9-én, vasárnap szavazta meg. A szavazás előtt 

minden résztvevő megkapta az előző nap elkészített ajánlástervezeteket tartalmazó dokumentumot, 

hogy azokat saját nyelvükön (angolból automatikusan lefordítva) elolvashassák. A szavazás egy online 

űrlapon keresztül zajlott. A szavazási folyamatot öt részre osztották, amelyek megfeleltek a 

vitacsoport öt iránymutatásának. Az ajánlásokat témakörönként, 30 perces idősávban mutatták be, és 

először minden alcsoport egy-egy polgára osztotta meg visszajelzéseit a hétvégén végzett munkáról. 

A fő moderátor angolul olvasta fel a terület egyes ajánlásait, hogy a polgárok egyszerre hallhassák a 

tolmácsolással. Az ajánlásokról egyenként szavazott az összes résztvevő. Minden tolmács előzetesen 

megkapta az írásos ajánlástervezeteket angol nyelven, hogy a szavazáskor a lehető legszínvonalasabb 

tolmácsolást biztosítsa. 

A végső szavazások eredményei alapján az ajánlásokat az alábbiak szerint osztályozták:  

- Azokat az ajánlásokat, amelyek elérték a leadott szavazatok legalább 70%-át, a vitacsoport 
elfogadta.  

- A küszöbértéket el nem érő ajánlásokat a vitacsoport nem fogadta el, és e jelentés 
III. mellékletében szerepelnek. 

A vitacsoport plenáris üléseinek videofelvételei itt találhatók: 

● A vitacsoport január 7-i plenáris ülése 

● A vitacsoport január 9-i plenáris ülése 

 

2. A 3. ülés az európai polgári vitacsoport folyamatának kontextusában 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia egyik legfontosabb eleme. 

Négy európai polgári vitacsoportot szerveznek, hogy a polgárok közösen gondolkodhassanak arról, 

milyen jövőt szeretnének az Európai Uniónak. 

● A 4 vitacsoportban mintegy 200 európai polgár vesz részt, akiket véletlenszerű kiválasztással 

választanak ki a 27 tagállamból; 

● Az EU sokszínűségének tükrözése: földrajzi származás (nemzetiség és városi/vidéki), nem, 

életkor, társadalmi-gazdasági háttér és iskolai végzettség; 

● Tagállamonként legalább egy női és egy férfi állampolgár vesz részt minden vitacsoportban; 

● Minden vitacsoport egyharmada fiatalokból áll (16–25 évesek). Különleges kapcsolódást 

hoztak létre az ifjúsági csoport és az Európai Ifjúsági Rendezvény között. 

Minden vitacsoport három alkalommal ülésezik 2021 szeptembere és 2022 februárja között. Az 

1. ülésszakra Strasbourgban, az Európai Parlamentben került sor. A 2. ülésszakra online került sor, az 

Interactio segítségével: ez egy olyan online eszköz, amely lehetővé teszi a többnyelvű üléseket, 

24 nyelven, szinkrontolmácsolással. A 3. ülésszakra négy különböző tagállamban kerül sor: Az 

1. vitacsoport Dublinban, az Institute of International and European Affairs-ben (Nemzetközi és 

Európai Ügyek Intézete) és a dublini várban, a 2. vitacsoport Firenzében, az Európai Doktori 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Intézetben, a 3. vitacsoport Natolinban, az Európa Tanulmányok Szakkollégiumában és a varsói 

Kultúra és Tudomány Palotájában, a 4. vitacsoport pedig Maastrichtban, az Európai Közigazgatási 

Intézetben (EIPA), a Maastrichti Gazdaságtudományi Egyetemen és a Maastrichti Kiállítás- és 

Konferencia-központban. 

Míg az 1. ülésszak egy bevezető ülésszak volt, amelynek célja a jövőkép kialakítása, a napirend 

meghatározása és azon témák priorizálása volt, amelyekre a polgárok összpontosítani kívánnak, a 

2. ülésszak pedig az e témákban való elmélyülést és az iránymutatások kidolgozását célozta, addig a 3. 

ülésszak célja a konferencia plenáris üléséhez való érdemi hozzájárulás volt azáltal, hogy az uniós 

intézmények számára nyomon követendő ajánlásokat fogalmazott meg. 

 

3. Az ülés fő eredményei: A vitacsoport által elfogadott ajánlások (a plenáris ülés elé 

terjesztendő) 

 
1. téma: Jobban élni  
 
1.1. altéma: Egészséges életmód  
 
1. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson támogatást a biogazdálkodáshoz, többek között ösztönözze az 
ökológiai növényvédő szerek alkalmazását, hogy a biotermékek megfizethetőbbé váljanak. Emellett 
az EU-nak támogatnia kell a mezőgazdasági termelők ökológiai és fenntartható gazdálkodással 
kapcsolatos képzését, és el kell kerülni a monokultúrás gazdálkodást. Az ökológiai gazdálkodást 
végző mezőgazdasági kisüzemeket, a nem intenzív és a rövid ellátási láncokkal rendelkező 
mezőgazdasági üzemeket támogatni kell a versenyképességük növelése érdekében.  
 
A biotermékek támogatása javítaná azok megfizethetőségét. Segítenünk kell a rövidebb ellátási 
lánccal rendelkező szupermarketeknek, és támogatnunk kell a kisebb mezőgazdasági termelőket 
abban, hogy termékeiket értékesíthessék. Ez lehetővé teszi a frissebb termékekhez való hozzáférést. 
Ezenkívül a nem ökológiai termékek alacsony ára nem tükrözi az általuk okozott károkat. 
 
 
2. Javasoljuk, hogy a függőleges gazdálkodás innovációját uniós beruházások támogassák. 
 
A függőleges gazdálkodás lehetővé teszi, hogy elkerüljük olyan földterületek művelését, amelyeket 
inkább erdőgazdálkodási célokra lehetne használni. Nem igényel növényvédő szereket sem, ezáltal 
lehetővé teszi, hogy több bioélelmiszert állítsunk elő. Továbbá nem befolyásolják a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok, amelyek az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak, valamint rövidebb 
ellátási láncokat tesz lehetővé.  
 
 
3. Az EU-nak minimumszabályokat kell megállapítania az iskolai étkezdékben felhasznált 
élelmiszerek minőségére, nyomonkövethetőségére és a szezonális élelmiszerek felhasználására 
vonatkozóan. Támogatni kell az iskolai étkezdék által felhasznált egészséges összetevőket annak 
érdekében, hogy a diákoknak megfizethető és jó minőségű élelmiszereket biztosítsunk.  
 
Fiatal korunkban alakulnak ki azon szokásaink, amelyek az egészséghez való hozzáállásunkat 
megalapozzák; ezért az iskolában ösztönözni kell a helyes szokásokat, amelyeket a tanulók otthon is 
alkalmazhatnak. Ez egyben a társadalmi igazságosság kérdése is: az EU-ban mindenkinek joga van 
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ahhoz, hogy az iskolában jó élelmiszerhez jusson.  
 
 
4. Javasoljuk a befektetéseket új kerékpársávokba és a meglévők fejlesztésébe, hogy biztonságossá 
és vonzóvá váljon a kerékpározás. Biztosítsuk, hogy a közúti közlekedési szabályokkal kapcsolatos 
képzés Európa-szerte széles körben elérhető legyen valamennyi korcsoport számára, különösen az 
e-kerékpárosok és a vezetői engedéllyel nem rendelkezők számára. Az elektromos kerékpárok 
gyártói számára elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást az e-kerékpárok használatáról és 
kockázatairól. A kerékpárosok részesüljenek jogi védelemben gépjárműbalesetek esetén (lásd a 
holland szabályozást). Támogatjuk autómentes zónák kialakítását a városokban (a kereskedelmi 
területek veszélyeztetése nélkül). Összességében elsőbbséget és további jogokat kell biztosítani a 
kerékpárosok és a gyalogosok számára a gépjárművekkel szemben, ugyanakkor garantálni kell a 
közúti közlekedés biztonságát és a közlekedési szabályoknak való megfelelést.  
 
Ez azért fontos, mert a kerékpározás előnyökkel jár az egyéni és a közegészségre, a levegőminőségre, 
a zajszintre, az éghajlatra és a városon belüli közlekedésre nézve. Fontos, hogy a kerékpárosoknak és 
a gyalogosoknak biztonságban kell érezniük magukat, figyelembe véve az elektromos kerékpárok 
fokozott használatából eredő kockázatokat. A kerékpársávok néha hiányoznak vagy rossz minőségűek.  
 
 
5. Javasoljuk, hogy az élelmiszer-termelés váljon a közoktatási tanterv részévé. Részesüljenek 
anyagi és egyéb támogatásban az iskolákban kialakított kertek, amennyiben ez megvalósítható, 
valamint a köz- és magánterületek városi kertészeti projektjei. A várostervezési keretrendszereknek 
számolnia kell a tér- és vízszükséglettel és támogató infrastruktúra iránti igényekkel. A korábbi 
parkolókat például zöldítésre lehetne használni, az épületeket függőleges kertészkedésre, vagy az 
építési engedélyek megszerzéséhez elő lehetne írni zöldterületek kialakításának szükségességét. Az 
innovatív és bevált gyakorlatokat meg kell osztani a tagállamokban. 
 
A kertészeti projektek előmozdítják a városok és lakosok ellenálló képességét, és összehozzák a 
különböző életkorú és társadalmi csoporthoz tartozó embereket. A zöldterület bővítése javítja az 
életminőséget, a levegőminőséget, a mentális és fizikai egészséget és a környezetet.  
 
 
1.2. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 
6. Javasoljuk, hogy az EU fogadjon el egy olyan irányelvet, amely előírja, hogy a városfejlesztési 
programoknak konkrét környezetvédelmi követelményeket kell teljesíteniük a városok 
környezetbarátabbá tétele érdekében. Az irányelvnek a magán- és köztulajdonban lévő 
ingatlanokra és terekre, például a fejlesztés alatt álló új épületekre is vonatkoznia kell, és 
minimumkövetelményeket kell előírnia annak biztosítása érdekében, hogy az épületek és a terek a 
lehető legzöldebbek legyenek. A „zöld” kifejezés itt a megújuló energiaforrások használatára, a 
csökkentett energiafogyasztásra, az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és a növényzet építészeti 
projektekbe való bevonására utal. 
 
A környezetbarátabb városok aktívan hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez és 
az olyan kibocsátások – például a szén-dioxid és az ózon – csökkentéséhez, amelyek káros hatással 
vannak a polgárok egészségére. A környezetbarátabb városokba való befektetés hozzájárul a 
közösségek fenntartható fejlődéséhez, ami hosszú távú gazdasági és társadalmi előnyökkel jár. 
 
 
7. Javasoljuk, hogy az EU a tagállamok segítségével dolgozzon ki, fogadjon el és hajtson végre egy 
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közös európai chartát, amely a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik azok minden 
összetettségében. A charta keretet biztosít majd a tagállamok számára ahhoz, hogy rendszeres 
tájékoztató és képzési kampányokat dolgozzanak ki, amelyeket az összes rendelkezésre álló 
médiacsatornán, valamint egy új, erre a célra létrehozott információs portálon keresztül tudnak 
terjeszteni. Ezeket a kampányokat az egész EU-ban és minden szinten meg kell valósítani a polgárok 
környezettudatosságának növelése érdekében.  
 
A tagállamok közötti koordináció hiánya akadályozza a meglévő kampányok hatékonyságát, és 
visszafogja az éghajlatváltozás globális kihívásának leküzdésére irányuló erőfeszítéseket. A közös 
charta előmozdítja a tagállami cselekvési tervek közötti szinergiákat, biztosítva az erőfeszítések 
hatásosságát. Emellett biztosítaná, hogy a polgárok teljes és következetes tájékoztatást kapjanak a 
mindennapi tevékenységek hatásairól, például a választott közlekedési módok és hulladékkezelési 
eszközök tekintetében. 
 
  

 
 
2. téma: Környezet- és egészségvédelem  
 
2.1. altéma: Egészséges természetes környezet  
 
8. Ajánljuk egy olyan osztályozott, egységes címkézési rendszer bevezetését, amely az EU-n belül 
vásárolt minden rendelkezésre álló termék esetében feltünteti a teljes ökológiai lábnyomot. Ezt a 
címkézési rendszert az EU-n kívülről származó termékeknek is tiszteletben kell tartaniuk átlátható 
módon. A rendszernek egyértelmű címkézési kritériumokon kell alapulnia magukon a termékeken, 
és például olyan QR-kódot kell használnia, amely részletesebb tájékoztatást nyújt az adott 
termékről.  
 
A termék életciklusára vonatkozó információk alapvető fontosságúak az EU valamennyi polgára 
számára annak érdekében, hogy elősegítsük a fogyasztók önrendelkezését a vásárlásaik során. Az 
uniós polgárok így felelősségteljes döntéseket fognak hozni a környezetük védelméhez való 
hozzájárulás érdekében. 
 
 
9. Javasoljuk, hogy több pénzügyi befektetésre kerüljön sor új, környezetbarát energiaforrások 
feltárása érdekében, és addig is további beruházásokra van szükség a jelenleg létező optimális 
energiatermelési megoldásokba. Javasoljuk továbbá, hogy teljes átláthatóság mellett tájékoztassák 
és oktassák az európai nyilvánosságot az egyes energiaforrásokról. Határozottan ajánljuk, hogy az 
energiatermelési folyamatnak a jelenlegi és a jövő nemzedékekre gyakorolt teljes ökológiai és 
társadalmi hatását vegyék figyelembe. 
 
Az energiatermelésből származó szén-dioxid-kibocsátás és egyéb mérgező anyagok szintje rendkívül 
magas, ami rontja az éghajlatot és a levegőminőséget. Az európai irányelvekkel és az IPCC-jelentések 
ajánlásaival összhangban, valamint a COP 26 céljainak megfelelően több kutatásra és beruházásra van 
szükség a klímasemleges energiatermelés megvalósításához. 
 
  
2.2. altéma: A biológiai sokféleség védelme  
 
10. Javasoljuk a vegyi növényvédő szerek és műtrágyák drasztikus csökkentését a mezőgazdasági 
termelés valamennyi formájában, szigorúbb közös előírások alkalmazásával, a természetes 
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alternatívák kutatásának felgyorsításával és az új megoldások elfogadásának támogatásával, 
ideértve a mezőgazdasági termelők képzését is.  
 
Bár némi előrelépés történt az alternatív műtrágyák és növényvédő szerek terén, ezek nagy része még 
nem használható fel a nagy gazdaságokban. Ezért következetesebb erőfeszítésekre van szükség az új 
megoldások kidolgozásához. A kutatást mind a közkiadások, mind a növényvédő szerek és műtrágyák 
használatára vonatkozó szigorúbb előírások révén ösztönözni kell. A kutatás eredményeit uniós 
szinten gyorsan terjeszteni kell. 
 
 
11. Javasoljuk a védett területek kiterjesztését a biológiai sokféleség megőrzése érdekében 
(beleértve az emlősöket, madarakat, rovarokat és növényeket), valamint a jogállamiság 
megerősítését a védett területeken történő emberi beavatkozással kapcsolatosan. A védett 
területekre nemcsak szigetként kell tekinteni, hanem a harmonizált uniós szabványokat követve a 
zöldebb városi területekkel egybefüggő kontinuumként is. 
 
Az erdőirtás súlyos következményekkel járt a biológiai sokféleségre nézve. A szárazföldi biológiai 
sokféleség védelmének egyik fő módja védett területek létrehozása. Nehéz azonban védett 
területeket fenntartani a szennyezett városok közelében, illetve elkerülni az emberi beavatkozást 
olyan környezetben, amely nem kedvez a természetnek.  Környezetbarátabbá kell tennünk a 
lakóterületeket, és az őket körülvevő természetbe integrálni. 
 
 
12. Javasoljuk, hogy a mezőgazdaságnak nyújtott általános támogatásokat csoportosítsák át 
elsősorban a fenntartható mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos projektekre, ideértve a 
természet és a munkavállalók tiszteletben tartását is. A kedvezményezetteknek egyértelmű 
környezetvédelmi előírásokat kell betartaniuk, és szigorúan ellenőrizni kell őket. 
 
Úgy véljük, hogy csak a fenntartható mezőgazdaságot lenne szabad ösztönözni, ami azt jelenti, hogy 
át kell csoportosítani az általános támogatásokra jelenleg felhasznált forrásokat. Emellett a felhasznált 
források hatékonysága növelhető azáltal, ha az átalakítási projektekre és innovatív megoldásokra 
összpontosítunk, nem pedig az éves kifizetésekre. A mezőgazdasági tevékenység és a projektek 
ökológiai hatását jobban nyomon kell követni. A munkavállalók emberi jogait is a fenntarthatóság 
részének kell tekinteni.  
 
 
13. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson tisztességes versenyt a környezetbarát mezőgazdasági 
termékek számára azáltal, hogy mind az uniós, mind az importált termékekre szigorúbb előírásokat 
állapít meg, biztosítja azok nyomonkövethetőségét, címkézését és minőségellenőrzését. 
 
A fenntartható mezőgazdasági termékek alacsonyabb termelékenysége befolyásolja költség-
versenyképességüket. Az importált termékeknek ugyanazoknak a szigorú előírásoknak kell 
megfelelniük a termelésük ökológiai hatása tekintetében. Olyan hatóságokra van szükségünk, 
amelyek képesek biztosítani az importált mezőgazdasági termékek nyomonkövethetőségét. 
 
 
14. Javasoljuk, hogy gyors és tömeges újraerdősítést és erdőtelepítést valósítsunk meg az EU-ban a 
földhasználat maximalizálása révén. Különös figyelmet kell fordítani a kitermelt vagy elpusztított 
erdők újraerdősítésére és a leromlott talajú területek erdősítésére. A fa jobb hasznosítása 
érdekében elő kell mozdítani az új, felelősségteljesebb megoldásokat, például a műanyagok és más 
vegyi anyagok helyettesítését, a biomassza nagyobb energiahatékonyságának biztosítását, 
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valamint a fatermékek újrafeldolgozását. 
 
Az újraerdősítés egyértelműen pozitív hatást gyakorol a környezetre és általában a biológiai 
sokféleségre. Fontos, hogy kevesebb fát használjunk tüzelésre, azonban a magas hozzáadott értéket 
képviselő termékekhez (például a műanyagok helyettesítéséhez) a fa használata elsődleges 
jelentőségű. 
 
 
2.3. altéma: Egészséges és biztonságos élelmiszer 
 
15. Javasoljuk az élelmiszer-csomagolás nem fenntartható formáinak gyors és fokozatos 
megszüntetését, ideértve a műanyag-csomagolást és az egyéb, biológiailag nem lebomló anyagokat 
felhasználó csomagolást is. Javasoljuk, hogy ennek elérés érdekében nyújtsanak pénzügyi 
ösztönzőket azon vállalatok számára, amelyek biológiailag teljes mértékben lebomló csomagolási 
formákra térnek át, fektessenek pénzt az alternatívák kutatásába, valamint vezessenek be 
szankciókat a biológiailag lebomló csomagolást nem használó vállalatokkal szemben. 
 
A műanyaghulladékok, különösen a mikroműanyagok egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő, és 
lassan bomlanak le. Fogyasztásuk károsítja az élelmiszerek minőségét és biztonságát, egyben 
veszélyezteti az emberek és az állatok egészségét. A biológiailag nem lebomló csomagolás 
csökkentésére irányuló hatályos európai jogszabályok nem bizonyultak elégségesnek.  
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16. Javasoljuk az intenzív állattenyésztés fokozatos megszüntetését, beleértve az állatokat sértő 
tartási körülmények felszámolását is. Javasoljuk az állattenyésztésre vonatkozó közös normák (pl. 
az állatok maximális száma, megfelelő külső tér) bevezetését, valamint a nem intenzív módszerekbe 
(külterjes és fenntartható gazdálkodás) történő beruházások fokozását azáltal, hogy pénzügyi 
ösztönzőket és képzést biztosítanak a gazdaságok számára e változás előmozdítása érdekében. 
 
Az intenzív gazdálkodás fokozatos megszüntetése csökkenti a környezetszennyezés mértékét és 
fokozza a természet megőrzését. Emellett az intenzív állattenyésztés fokozatos megszüntetése 
csökkenteni fogja az állatbetegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek mennyiségét, és javítani 
fogja élelmiszereink minőségét. Az intenzív állattenyésztés egyben az állatok jólétét is sérti, azonban 
léteznek fenntarthatóbb gazdálkodási formák, mint például a külterjes gazdálkodás, és szükség van a 
mezőgazdasági termelők támogatására ahhoz, hogy segítsük őket e formák alkalmazásában. 
 
 
17. Javasoljuk az antibiotikumok és egyéb állati gyógyszerek állati takarmány-adalékanyagokban 
való indokolatlan alkalmazásának betiltására vonatkozó ellenőrzések szigorítását: váljon végre 
valósággá ezek tilalma! Javasoljuk, hogy az antibiotikumok használata a gazdálkodásban csak akkor 
legyen engedélyezett, ha ez feltétlenül szükséges az állatok egészségének és jólétének védelméhez, 
megelőző jelleggel ne legyenek alkalmazhatók. Emellett további beruházásokra van szükség a 
hatékonyabb antibiotikumok kutatásába, és alternatívákat kell kifejleszteni az antibiotikumokkal 
kapcsolatos, már meglévő kutatásokra építve. 
 
Az antibiotikumokkal szembeni emberi rezisztencia csökken az antibiotikumot kapó állatoktól 
származó élelmiszerek fogyasztásával. Ezen túlmenően időre van szükség a meglévő antibiotikumok 
megfelelő alternatíváinak megteremtéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a mezőgazdasági 
termelők ezeket megismerjék és hajlandóak legyenek használni. Elismerjük, hogy léteznek az 
antibiotikumokról szóló európai irányelvek, de ezeket a tagállamok nem egyformán hajtották végre. 
Végül pedig az állati eredetű gyógyszereket doppingolási célokra használják fel, így a témával 
kapcsolatos szigorúbb jogszabályok növelni fogják az állatok jólétét és javítják életminőségüket. 
 
  
18. Javasoljuk, hogy európai jogszabály írja elő az élelmiszerek előállítása során felhasznált 
hormontartalmú anyagokra és az endokrin károsító anyagokra vonatkozó nyilatkozatot az anyagok 
típusa, mennyisége és a felhasznált végtermék expozíciója feltüntetésével. Minden ilyen anyagot 
tartalmazó élelmiszertermék csomagolásán címkét kell elhelyezni, amelyen részletesen fel kell 
tüntetni ezeket az adatokat és a felhasználás okát. Emellett fel kell gyorsítanunk a hormontartalmú 
anyagok és az endokrin károsító anyagok emberi egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 
kutatásokat. 
 
Az élelmiszeripari termékek jelenleg nem követhetők nyomon, különösen a hormontartalmú anyagok 
és az endokrin károsító anyagok tekintetében. Úgy véljük, hogy az elszámoltathatóság biztosítása 
érdekében átláthatóságra van szükség az élelmiszer-termelésben. Emellett a fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi mindent tartalmaznak az élelmiszerek, és 
hogy szabadon döntsenek arról hogy mi kerül az asztalukra. Emellett lényeges szempont, hogy nem 
áll rendelkezésre elegendő kutatási eredmény a hormontartalmú és endokrin károsító anyagokat 
tartalmazó élelmiszerek fogyasztásának az emberre gyakorolt hatásáról (és lehetséges kockázatairól). 
 
 
19. Javasoljuk a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítását az egészségtelen 
élelmiszerek megadóztatásával és az így begyűjtött összeg egészséges élelmiszerekbe való 
befektetésével. Javasoljuk bevált tagállami gyakorlatok alapján az egészséges élelmiszerek európai 
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szintű pontozási rendszerének bevezetését, az élelmiszerek címkézése és a fogyasztók tájékoztatása 
érdekében az élelmiszerek egészségügyi tulajdonságairól.  
 
Ily módon a begyűjtött pénzforrásokat fel lehet használni figyelemfelkeltő intézkedések és promóciós 
kampányok kidolgozására, az egészséges élelmiszerek oktatásban való előtérbe helyezésére, valamint 
az egészségtelen élelmiszerek láthatóságának csökkentésére a szupermarketekben. Emellett az 
egészséges élelmiszerekbe történő beruházás növeli a lakosság általános egészségét, és ezáltal 
csökkenti az egészségtelen táplálkozásból eredő egészségügyi problémák kezeléséhez szükséges 
közkiadások szintjét. Úgy véljük továbbá, hogy az adózás és a támogatások ösztönözni fogják a 
vállalatokat az egészségesebb élelmiszerek előállítására. 
 
  

3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1. altéma: A túltermelés és a túlfogyasztás szabályozása  
 
20. Javasoljuk, hogy az EU hozzon több olyan intézkedést, amely lehetővé teszi és ösztönzi a 
fogyasztókat arra, hogy a termékeket hosszabb ideig használják. Az EU-nak küzdenie kell a tervezett 
elavulás ellen azáltal, hogy meghosszabbítja a termékek garanciáját, és a szavatossági időszakot 
követően maximális árat határoz meg a pótalkatrészekre. Svédországhoz hasonlóan minden 
tagállamnak adókedvezményt kellene bevezetnie a javítási szolgáltatásokra. A gyártók számára elő 
kell írni, hogy nyilatkozzanak termékeik várható élettartamáról. Az EU-nak egy internetes 
platformon és az oktatáson keresztül tájékoztatást kell nyújtania arról, hogyan lehet a termékeket 
újrafelhasználni és megjavítani. 
 
Az eldobható és egyszer használatos termékekre épülő társadalmunk nem fenntartható, mivel túl sok 
hulladékot termel. A javasolt intézkedések végrehajtásával olyan társadalom felé fogunk elmozdulni, 
amely újrahasználja, javítja és csökkenti a fogyasztott termékeket, ezáltal csökkentve a túlzott 
fogyasztást. 
 
 
21. Javasoljuk, hogy az EU érvényesítsen szigorúbb környezetvédelmi előírásokat, és biztosítson 
tisztességes munkakörülményeket a teljes termelési láncban. Az EU termelési szabványainak 
fenntarthatóbbnak, a tagállamok között harmonizáltnak kell lenniük, és az importált árukra is 
vonatkozniuk kell. Magukban kell foglalniuk a szociális normákat is, például az árukat előállító 
munkavállalók megélhetést biztosító bérét és a gyárakban a jó munkakörülményeket. Azoknak a 
termékeknek, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak, következményekkel kell 
szembenézniük. 
 
Fontos, hogy Európában egységes környezetvédelmi és szociális gyártási szabványokat állapítsanak 
meg annak biztosítása érdekében, hogy minden kínált terméket fenntartható módon állítsanak elő. 
Ezek az intézkedések elengedhetetlenek gazdaságunk újragondolásához és a vállalatok termelési 
módjainak megváltoztatásához. 
 
 
22. Javasoljuk, hogy az EU és a tagállamok vezessenek be intézkedéseket a környezetkárosító 
termékek reklámozásának korlátozására. Az alacsony fenntarthatósági pontszámú termékek 
esetében mindenféle reklámban kötelező felelősségkizáró nyilatkozatban kell feltüntetni, hogy 
károsak a környezetre. Az egyáltalán nem fenntartható termékek esetében az EU-nak be kell tiltania 
a reklámozást. 
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A reklámok a fogyasztást népszerűsítik, a környezetet károsító termékeket ezért nem szabad 
népszerűsíteni. Ily módon az emberek kevésbé lesznek hajlandóak környezeti szempontból káros 
termékeket vásárolni.  
 
 
23. Javasoljuk, hogy az üvegből, műanyagból, alumíniumból stb. készült elsődleges csomagolások 
tekintetében az EU egységes módon hozza létre és bővítse ki a betétdíjrendszerek infrastruktúráját 
az egész EU-ban. Amikor csak lehetséges, a visszaküldött tárolóedényeket a gyártóknak újra fel kell 
használniuk sterilizálással, és nem csupán az anyag újrafeldolgozásával. Az élelmiszer- és italtároló 
edényeken kívül a rendszernek más típusú palackokra és tartályokra is ki kell terjednie, például 
samponos palackokra. 
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Jelenleg a fogyasztók túl sok olyan csomagolást dobnak ki, amely szennyezi és tönkreteszi 
ökoszisztémáinkat. A betétdíjas rendszerek segítenek csökkenteni a hulladék mennyiségét azáltal, 
hogy arra ösztönzik a polgárokat, hogy a csomagokat visszavigyék ahelyett, hogy kidobnák őket. A 
rendszer kiterjesztésével kevesebb erőforrást használunk fel, és csökkentjük az általunk termelt 
hulladék mennyiségét. 
 
 
3.2. altéma: Hulladékcsökkentés 
 
24. Javasoljuk, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakpolitikák fokozott végrehajtását 
európai szinten mozdítsák elő, a vállalatokat és a polgárokat egyaránt megcélozva, pénzügyi 
ösztönzők formájában azok számára, akik tiszteletben tartják a körforgásos gazdaság elveit. 
 
Mivel abban az esetben, ha a gyártók csökkentik személyzetüket, vagy akár csődbe mennek vagy 
bezárnak, sok ember válik munkanélkülivé. A munkanélküliek átképzésével elő fogjuk mozdítani a 
környezetvédelmi szempontból biztonságos gyakorlatokat, miközben visszaszorítjuk a 
munkanélküliséget és előmozdítjuk a diverzifikált gazdaság korszerűsítését. 
 
 
25. Javasoljuk, hogy az EU szabályozza a környezetkímélő csomagolások (azaz a biológiailag lebomló 
vagy újrafeldolgozható termékekből készült csomagolások, vagy ahol lehetséges, a tartósabb 
termékek) használatát, illetve a kevesebb helyet elfoglaló csomagolás használatát, amely QR-kód 
formájában tartalmazza a csomagolás felhasználását követő újrafeldolgozási vagy ártalmatlanítási 
folyamatra vonatkozó információkat is. 
 
Mivel ez az ajánlás a csomagolás csökkenéséhez, a hulladéktermelés csökkenéséhez és ezáltal a 
szennyezés csökkenéséhez vezet, ezáltal a tisztább környezethez és végső soron a szénlábnyom 
csökkenéséhez is hozzájárul. Emellett a termelők adóterhét is csökkenti. 
 
 
3.3. altéma: Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés és igazságos fogyasztás  
 
26. Javasoljuk, hogy az Európai Unió hozzon létre egy olyan jogi keretet, amely valamennyi európai 
fogyasztó számára megfizethető és jobb hozzáférést biztosít a helyi és minőségi élelmiszerekhez. 
 
Mivel uniós szinten jelenleg nincs egyetértés a helyi és minőségi élelmiszerekről, ezt a hiányosságot 
meg kell szüntetni.  
A rossz minőségű termékek behozatala közvetett módon árt a környezetnek. Az éghajlatváltozás 
kezelése érdekében küzdenünk kell annak minden oka ellen, beleértve a rossz minőségű termékek 
behozatalát is:  csökkenteni kell a szállítási távolságot, és előnyben kell részesíteni az idényjellegű 
termékeket.  
Ez az ajánlás ígéretes, mivel a nem élelmiszer-jellegű termékekre is vonatkozhat. 
 
 
27. Javasoljuk, hogy az Európai Unió finanszírozási programokkal ösztönözze a kutatást és 
fejlesztést annak érdekében, hogy fenntarthatóbb és megfizethetőbb termékeket lehessen 
bevezetni az európai piacon. Az Európai Uniónak emellett konzultációkat kell szerveznie a 
polgárokkal minden döntéshozatali szinten, beleértve a helyi szintet is, annak érdekében, hogy 
azonosítsák a polgárok fenntartható termékekkel kapcsolatos igényeit. 
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Úgy véljük, hogy hiányoznak a fenntartható termékekkel kapcsolatos kutatások, és sürgősen több 
forrást kell elkülöníteni a kutatásra, hogy az európaiak hozzájuthassanak a fenntartható és 
megfizethetőbb fenntartható termékekhez. A polgároknak részt kell venniük a döntéshozatali 
folyamatban. A kutatási és innovációs intézkedések programját a polgárokkal együtt kell 
meghatározni.  A polgárokat tájékoztatni kell a nyomon követésről, és visszajelzéseket kell kapniuk.  
 
 
28. Javasoljuk, hogy az Európai Unió találjon szabályozási mechanizmust a közös piacra belépő 
divattermékekre vonatkozóan. E mechanizmus célja a jobb fogyasztás ösztönzése egy olyan mutató 
révén, amely garantálja, hogy a termék megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak. 
 
A divatágazat, amely túlzott mennyiségben állít elő alacsony minőségű termékeket az európai 
határokon kívül, nem követi az etikai normákat, és nem fenntartható. Olyan méltányos mechanizmust 
kell találnunk, amely lehetővé teszi a jobb fogyasztást a fogyasztók számára. Fontos azonban, hogy ne 
emelkedjenek az adók, ami negatív hatással lenne az európai fogyasztókra, és csökkentené 
vásárlóerejüket. A fogyasztónak tudnia kell, hogy milyen feltételek mellett állítják elő az általa 
megvásárolt termékeket, és hogy azok megfelelnek-e a fenntartható minőségi normáknak. 
 
 

4. téma: A fenntartható társadalom megvalósítása  
 
4.1. altéma: Megújuló energia most  
 
29. Javasoljuk, hogy az EU hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy egy átmeneti időszakban 
kötelezővé váljon – különösen a szénerőművek esetében – a CO2-szűrők használata mindaddig, 
amíg még mindig a hagyományos energiától függünk. Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson 
pénzügyi támogatást azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek pénzügyi forrásokkal a 
szén-dioxid-szűrők bevezetéséhez. A támogatás feltétele a Párizsi Megállapodáshoz, a zöld 
megállapodáshoz és bármely új éghajlat-politikai jogszabályhoz kapcsolódó uniós éghajlat-
politikának való megfelelés. Ez konkrét lépés volna a biztonságos energiatermelés kutatásába való 
folyamatos beruházások mellett, az uniós tagállamok támogatása érdekében a már elfogadott 
közös csökkentési célok fokozatos eléréséhez. 
 
Tudjuk, hogy az éghető tüzelőanyagok használata üvegházhatást okozó gázokat hoz létre, és az uniós 
tagállamoknak a Párizsi Megállapodás értelmében csökkenteniük kell az ilyen típusú energia 
felhasználását. Mivel a szén-dioxid-kibocsátást nem tudjuk azonnal megállítani, és mivel továbbra is a 
széntől függünk, egyaránt kell rövid és hosszú távú intézkedéseket hoznunk. A szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése közös érdek, amely valamennyi polgárt érinti mind a tagállamokban, mind az EU-n kívül. 
Az EU felelőssége, hogy intézményként ajánlásokat fogalmazzon meg és megoldásokat tegyen 
lehetővé, mivel a tagállamok önállóan nem tudják elérni a célokat. 
 
 
30. Javasoljuk az intenzív ipari állattenyésztés visszaszorítását a metántermelés és a vízszennyezés 
csökkentése érdekében. E célból az EU felülvizsgálja közös agrárpolitikáját annak érdekében, hogy 
a támogatásokat a fenntartható és helyi alapú mezőgazdaság felé irányítsa, többek között egy olyan 
címkézési rendszer támogatásával, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a fenntartható 
húskészítmények felismerését. Az EU-t emellett arra ösztönözzük, hogy fektessen be az 
állattenyésztésből és más iparágakból származó hulladékanyagok újrafelhasználásának 
módszereibe. 
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A népesség növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövőben növekedni fog a hús iránti kereslet. Ezért 
csökkentenünk kell a húsfogyasztást. Úgy véljük, hogy mivel a metánból üvegházhatású gázok 
keletkeznek, az állattenyésztés a legnyilvánvalóbb terület, amelyen a csökkentést meg kell kezdeni. 
Mindannyian tudjuk, hogy kevesebb húst kell fogyasztanunk, aminek az a következménye, hogy 
csökkentjük a szarvasmarhák számát. 
 
 
31. Habár a zöld hidrogén előállítása költségigényes folyamat, mivel 25% hidrogén előállításához 
75% energia termelése szükséges, javasoljuk megfontolni ezt az energiafajtát, amelynek számos 
pozitív oldala van. A legjobb megoldás az lehet, ha szén-dioxid-mentes energiát termelünk, 
miközben zöld hidrogént fejlesztünk. A zöld hidrogén előállításához szélenergiát kell felhasználni, 
az EU-nak pedig több beruházást kell végrehajtania és növelnie kell a szélenergia-termelést, 
valamint az energia jövőbeli célokra történő tárolását. 
 
A zöld hidrogén rugalmas, tárolható, és igény esetén fel tudjuk használni ezt az energiát. Mivel nem 
jár szén-dioxid-szennyezéssel. 
 
 
4.2. altéma: A változás támogatása  
 
32. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy kényszerítő és jutalmazási rendszert az olyan 
szennyezések kezelésére, mint a víz, a talaj, a levegő és a sugárzás.  Ezen rendszerben a 
szennyezőkre szabjanak ki bírságot, egy szakértői szervezet kötelező támogatásával együtt, 
amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a szennyezés felszámolásában és az ökoszisztéma 
helyreállításában. Ennek a szakértői szervezetnek vezető szerepet kell játszania a szennyezés 
megelőzésében és ellenőrzésében. 
 
Hiszen fontos hangsúlyozni a szennyezők felelősségét, és ösztönözni a szervezeteket, hogy a teljes 
szennyezőanyag-mentességre törekedve csökkentsék a szennyezést. Bolygónk egészsége alapvető 
fontosságú, mivel közvetlen kapcsolatban áll jóllétünkkel és fennmaradásunkkal. 
 
 
33. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy több szakértő által ellenőrzött, rendszeresen frissített 
és változatos tudományos környezetvédelmi információkat kínáló külön weboldalt/platformot, 
amely minden polgár számára könnyen hozzáférhető és átlátható. Ez a weboldal/platform egy 
olyan fórumhoz kapcsolódik, amelyen a polgárok és a szakértők kapcsolatba léphetnek egymással. 
Határozottan javasoljuk továbbá, hogy induljon médiakampány ennek a weboldalnak/platformnak 
a népszerűsítésére (például a közösségi médián keresztül, mint a YouTube, TikTok, LinkedIn stb.). 
 
Minden polgárnak független, tudományosan megalapozott információforrásokkal kell rendelkeznie az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések (a következmények és a folyamat visszafordításához 
szükséges lépések) megértéséhez, valamint az álhírek kezeléséhez. A médiakampány felhívja az 
emberek figyelmét ennek a platformnak/honlapnak a létezésére. Az is fontos, hogy a 
weboldal/platform által nyújtott információk minden polgár számára érthetőek legyenek, és azok is 
hozzáférjenek az információforrásokhoz, akik bele akarják magukat ásni a témába. 
 
 
34. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse azon importáruk mennyiségét, amelyek az ökológiai lábnyom 
tekintetében nem felelnek meg az uniós előírásoknak. 
 
Hiszen ezáltal gondoskodunk arról, hogy az EU-ba importált áruk ökológiai lábnyoma zöldebb legyen. 
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A cél a globális szennyezés csökkentése. Fontos megmutatni más országoknak azt is, hogy milyen 
normákat kell betartaniuk, ha árut kívánnak exportálni az EU-ba. 
 
 
35. Javasoljuk, hogy az EU ösztönözze, mozdítsa elő és könnyítse meg az éghajlatváltozással 
kapcsolatos párbeszédet a döntéshozatal különböző szintjei között, a helyi szinttől (polgárok) a 
globális szintig (nemzeti, nemzetközi és interkontinentális fórumok), valamennyi érintett fél 
aggályainak kielégítése érdekében. 
 
Hiszen a párbeszéd és a konszenzus a legjobb módja az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások 
kezelésének: ha a felek megértik egymást, nagyobb hajlandóság mutatkozik arra, hogy megtalálják a 
közös alapot. 
 
 
4.3. altéma: Környezetbarát közlekedés  
 
36. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson pénzügyi támogatást az európai tagállamoknak a vidéki 
területek hálózati összekapcsoltságának javítása érdekében. Ezt a megfizethető árakon alapuló 
(elsősorban vasúti) európai tömegközlekedési hálózat kialakításával és a tömegközlekedés 
használatának ösztönzésével kell megvalósítani. E célból a vidéki térségekben az 
internetkapcsolatot is fejleszteni kell rövid és reális időkereten belül. 
 
Ezt azért javasoljuk, mivel a tömegközlekedéshez és internetkapcsolathoz való hozzáférés 
tekintetében a vidéki és városi területek között nincs egyenlőség. Egy közös európai projekt ezt 
erősítené, hiszen minden polgár úgy érezné, hogy azonos jogokkal rendelkezik. A megerősített 
tömegközlekedési hálózat és internetkapcsolat a vidéki letelepedésre ösztönözné a lakosságot. Ez a 
folyamat csökkentené a szennyezést, mivel kevesebb ember élne zsúfolt városokban. 
 
 
37. Javasoljuk azon meglévő közlekedési infrastruktúrák fejlesztését, amelyek jelenleg használaton 
kívül vannak, vagy amelyek ökológiai szempontból még javíthatók (a villanyvonatok megvalósítása 
érdekében). Ezen folyamat végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a környezetvédelmi 
szempontból védett területek ne károsodjanak. 
 
A meglévő infrastruktúra javítása elkerülné a túlzott forrásráfordítást és a károkozást a biológiai 
sokféleség megőrzése szempontjából fontos védett területeken. A vasúti infrastruktúra bővítése a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkenését és a lakosság mobilitásának növekedését eredményezné városi 
területekről a vidéki területek felé. 
 
 
38. Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő az akkumulátorok élettartamára vonatkozó jó 
szabványoknak megfelelő elektromos járművek vásárlását. Ezt az összes uniós tagállamra 
vonatkozó uniós ösztönzőkkel és az elektromos infrastruktúra fejlesztésével lehetne megvalósítani. 
Ugyanakkor az Uniónak be kell ruháznia más nem szennyező technológiák – például a 
bioüzemanyagok és a hidrogén – fejlesztésébe azon járművek esetében, amelyek villamosítása 
nehezen megvalósítható, például a hajók és a teherautók esetében. 
 
Azért javasoljuk ezt, mert a járművek kibocsátáscsökkentésének a villamos energia a leggyorsabb 
módja, más energiaforrások, például a hidrogén és a bioüzemanyagok mellett. A leggyorsabb, 
gazdaságos és megvalósítható megoldás valójában a villamos energia, amelyet a bioüzemanyagok 
követnek. Hosszabb távon a zöld hidrogénnek kiegészítő szerepet kell játszania a nem villamosítható 
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közlekedési módok lefedése érdekében. 
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5. téma: Mindenkinek jár a törődés 
 
5.1. altéma: Az egészségügyi rendszer megerősítése  
 
39. Javasoljuk, hogy az Európai Unió garantálja a közös egészségügyi normákat, ugyanakkor 
szorgalmazza a tisztességes minimálbéreket, a maximális munkaidőt és ugyanazokat a képzési 
normákat az egészségügyi szakemberek számára az Európai Unió egész területén. 
 
Ha nem rendelkezünk közös egészségügyi normákkal, egységes bérekkel és az egészségügyi dolgozók 
egységes képzésével, a tagállamok közötti különbségek kiegyensúlyozatlan helyzeteket 
eredményezhetnek az Európai Unióban. Az egészségügyi ellátás szabványosítása segíthet egy 
erősebb, hatékonyabb és ellenállóbb rendszer kialakításában (lásd a Covid19-válság példáját 
rendszereink stabilitásával kapcsolatban). Emellett megkönnyítené a tudás- és információmegosztást 
az egészségügyi szakemberek körében. 
 
 
40. Javasoljuk, hogy az Európai Unió biztosítsa, hogy a kezelések minősége Unió-szerte azonos 
legyen, és méltányos helyi költségek mellett történjenek. Ezt például az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) hatáskörének kiterjesztésével vagy egy új, szakosodott európai 
közbeszerzési ügynökség létrehozásával lehetne biztosítani, amely hatáskörrel rendelkezne arra, 
hogy valamennyi tagállam számára megfelelőbb áron szerezzen be gyógyszereket. A gyógyszeripari 
monopóliumok kockázatát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 
 
Az azonos egészségügyi ellátások és kezelések az EU-ban minden európai polgár számára egyenlő 
jogokat biztosítanak egészségügyi kérdésekben. A megnövelt beszerzési kapacitások jobb beszerzési 
megállapodásokat biztosítanak. Ez azonban nem vezethet monopolstruktúrákhoz vagy a 
gyógyszercégek lobbitevékenységéhez. A Covid19-válság kezelése jó példa az egész Európai Unió 
együttműködésén alapuló egészségügyre. 
 
 
41. Javasoljuk egy európai egészségügyi adatbázis létrehozását, amelyben vészhelyzet vagy 
betegség esetén rendelkezésre állnának az egészségügyi adatok. A részvétel nem lehet kötelező, és 
biztosítani kell a személyes adatok védelmét. 
 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználása lehetővé teszi az életveszélyes helyzetekre 
való gyors reagálást. Egy ilyen európai egészségügyi adatbázisra nézve azonban komoly veszélyt 
jelenthet a rendszer feltörése vagy a visszaélés, ezért biztosítani kell az adatok biztonságát, miközben 
a részvételnek opcionálisnak kell lennie, a biztonsággal kapcsolatos fenyegetéseket pedig 
nyilvánvalóan meg kell előzni. 
 
 
42. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fejlessze tovább és hangolja össze a már meglévő egészségügyi 
kutatási és innovációs programokat, ahogyan az a jelenlegi Horizont Európa program keretében 
történik. A tudományos eredményeket valamennyi tagállamban szabadon hozzáférhetővé kell 
tenni. 
 
Az uniós szintű tudományos együttműködés gazdagíthatja az egyes kutatók tudományos kapacitásait 
és tudását. Az ismeretek megosztása például korai diagnózishoz és jobb kezelésekhez vezethet, ami 
Európa-szerte csökkentené a súlyos és halálos betegségeket. Emellett Európa önellátását is 
előmozdítaná a gyógyszerek és a berendezések tekintetében. 
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43. Javasoljuk, hogy az Európai Unió növelje az egészségügy területén megvalósuló közös kutatási 
és innovációs projektekre szánt költségvetését (a többi uniós egészségügyi program 
költségvetésének csökkentése nélkül). Ez általában véve az európai tudományos és kutatási 
intézményeket is megerősítené. 
 
Az egészségüggyel kapcsolatos kutatások és beruházások hosszú távon erősítik a megelőző 
egészségügyi ellátást és csökkentik az egészséggel kapcsolatos kiadásokat. A finanszírozás növelése 
megakadályozhatja a képzett európai munkaerő elszívását más fejlett, magasabb egészségügyi K+F 
költségvetéssel rendelkező országokba. Ez a finanszírozás nem származhat már meglévő egészségügyi 
forrásokból. 
 
 
5.2. altéma: Az egészség jobb megértése  
 
44. Javasoljuk, hogy uniós kezdeményezésként minden tagállamban ugyanazon a héten kerüljön sor 
egészségügyi hétre, amely a mentális egészséggel kapcsolatos minden egészségügyi kérdéssel 
foglalkozik. A hét során a mentális egészséggel kapcsolatos valamennyi fő témát együttesen 
tárgyalják és népszerűsítik, más létező kezdeményezésekkel, például a Mental Health Europe 
szervezet kezdeményezéseivel együtt. 
 
Ez azért javasolt, mert minden európai polgárnak éreznie kell, hogy elfogadják és befogadják, 
különösen, ha mentális egészségügyi problémáktól szenved. Emellett normalizálni és fejleszteni kell a 
mentális egészségi állapotokkal kapcsolatos ismereteket, valamint meg kell előzni az olyan kapcsolódó 
társadalmi problémákat, mint a megkülönböztetés. Ez a kezdeményezés még fontosabbá válik, mivel 
a világjárvány következtében a mentális egészséggel kapcsolatos problémák fokozódtak és 
valószínűleg folytatódni fognak.  
 
 
45. Javasoljuk, hogy a női higiéniai termékeket ne tekintsék luxuscikknek az adózás szempontjából, 
mivel ezek alapvető javak. Javasoljuk továbbá, hogy az orvosi okokból – például fibromyalgia és 
endometriózis esetén – használt hormonális fogamzásgátló szereket rendszeres orvosi kezelésként 
adóztassák meg. Javasoljuk továbbá, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamban ösztönözze az 
orvosilag támogatott reproduktív kezelések harmonizálását valamennyi nő számára (akár 
egyedülálló, akár házas).  
 
Egyes európai országokban a női higiéniai termékeket luxustermékként adóztatják, ami igazságtalan. 
Egyes hormonális fogamzásgátlókat gyógyászati célokra használnak, ezért azokat ennek megfelelően 
kell megadóztatni. Mivel a női reprodukciós kezelések, például az in vitro megtermékenyítési és a 
petesejtfagyasztási módszerek a különböző tagállamokban eltérő ellátási feltételekkel vehetők 
igénybe, az Európai Uniónak erőfeszítéseket kell tennie ezek harmonizálása érdekében. 
 
  
46. Javasoljuk, hogy az Európai Unió határozottan lépjen fel valamennyi tagállam befolyásolása 
érdekében, hogy a mentális egészséggel és a szexuális oktatással kapcsolatos kérdéseket megfelelő 
módon belefoglalják a tagállamok iskolai tanterveibe. Annak érdekében, hogy a tagállamokat 
segítse ezen kérdések iskolai tantervbe való beillesztésében, az Európai Uniónak ki kell dolgoznia 
és elérhetővé kell tennie egy, a mentális egészséggel és a szexuális kérdésekkel foglalkozó 
alapprogramot. 
 
Csökkenteni kell a mentális egészséggel kapcsolatos tabukat és megkülönböztetést. El kell kerülni a 
félretájékoztatást és a nem tudományos megközelítéseket is. Továbbá az egészséges élet és közösség 
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szempontjából alapvető fontosságú a szexuális nevelés, amely elejét veszi az olyan problémáknak is, 
mint a tizenéves lányok teherbeesése. 
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47. Javasoljuk, hogy az Európai Unió a mentális egészséggel kapcsolatos valamennyi 
kezdeményezésével – nevezetesen a bevált gyakorlatokat bemutató közegészségügyi portállal – 
kapcsolatban fejlesszen ki jobb kommunikációs rendszert a tagállamokban, valamennyi polgár 
számára. Az Európai Parlament képviselői ismertethetnék egymással ezeket a bevált gyakorlatokat 
annak érdekében, hogy azok ismertebbé váljanak a tagállamokban. 
 
A polgárok nem megfelelően tájékozottak az Európai Unió kezdeményezéseiről, és a bevált 
gyakorlatok megosztásával tanulhatunk egymástól. 
 
 
5.3. altéma: Egyenlő hozzáférés az egészségügyhöz – mindenkinek  
 
48. Javasoljuk, hogy az EU határozza meg és mozdítsa elő a minőségi fogászati ellátásra – többek 
között a profilaxisra – vonatkozó minimumszabályokat valamennyi uniós tagállamban. Ingyenes 
fogorvosi ellátást kell biztosítani a gyermekek, az alacsony jövedelmű csoportok és más 
kiszolgáltatott csoportok számára. 15–20 év múlva az EU-nak biztosítania kell, hogy megfizethető 
fogorvosi ellátás álljon rendelkezésre mindenki számára. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a fogorvosi ellátás jelenleg nem megfizethető sokak számára, akik az EU-ban 
élnek. A fogorvosi ellátás és a fogászati profilaxis hiánya egészségüket és életkilátásaikat veszélyezteti. 
Az EU-nak először is meg kell határoznia a fogorvosi ellátásra vonatkozó minimumkövetelményeket, 
és elő kell írnia a gyermekek és az alacsony jövedelmű csoportok számára biztosított ingyenes 
fogászati ellátást. Később azonban mindenki számára biztosítani kell a minőségi fogászati 
egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 
 
 
49. Javasoljuk, hogy az egészségügy és az egészségügyi ellátás kerüljön az EU és az uniós tagállamok 
közötti megosztott hatáskörök közé. Ezen új megosztott hatáskör felvétele érdekében módosítani 
kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikkét. 
 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik elegendő hatáskörrel ahhoz, hogy 
jogszabályokat alkosson az egészségügyről. A Covid19-világjárvány bebizonyította, hogy erőteljesebb 
uniós jelenlétre van szükség az egészségügyi szakpolitikákban. A Szerződés e módosítása lehetővé 
teszi az EU számára, hogy többet tegyen annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgár számára 
garantálja az egészségügyi ellátást, és kötelező erejű rendeleteket és határozatokat hozzon. 
 
 
50. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson ingyenes elsősegély-nyújtási tanfolyamot valamennyi uniós 
polgár számára. Az EU fontolóra vehetné az ilyen tanfolyamok kötelezővé tételét a diákok és a 
munkahelyek számára (mind a köz-, mind a magánszektorban). Ezeknek a tanfolyamoknak továbbá 
gyakorlatiasnak, ismétlődőnek kell lenniük, és a résztvevők életkorához kell igazodniuk. Emellett 
valamennyi uniós tagállamban meg kell határozni a nyilvános helyeken rendelkezésre álló 
defibrillátorok minimális számát. 
 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unióban sokan nincsenek felkészülve a cselekvésre, ha valakinek 
segítségre van szüksége, és sokan nem ismerik az elsősegély-technikákat. Sok ember ezért veszti 
életét. Egyes nyilvános helyeken nem állnak rendelkezésre defibrillátorok. 
 
 
51. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi magánszolgáltatók 
ne részesüljenek méltánytalanul közpénzekből, és ne vonjanak el forrásokat a közegészségügyi 
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rendszerektől. Az Európai Uniónak határozott ajánlásokat kell megfogalmaznia a tagállamok 
számára az állami egészségügyi ellátás finanszírozásának növelése érdekében. 
 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió és a tagállamai kötelesek minden polgáruk számára biztosítani 
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Emellett az erősebb állami egészségügyi rendszer azt is 
jelenti, hogy felkészültebbek leszünk a jövőbeli világjárványokra.
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I. melléklet: Hogyan készültek ajánlások? 

A. A 3. ülésszak áttekintése  

 

· Üdvözlés és napirend · 
· A platformtól származó információk 

· 
· A célkitűzések magyarázata és 

az eljárás · · Az iránymutatások ajánlásokká 

történő átalakítása · 

· A konferencia plenáris ülésére szánt 

fő üzenetek kidolgozása · 

· A polgárok elolvassák és 
rangsorolják 

az iránymutatásokat · 
· A szakértők és tényellenőrzők 

rendelkezésre állnak a kérdések és 

· Más csoportok visszajelzései 

és az ajánlások véglegesítése· 

· Szavazási ajánlások· 
· Zárszó · 

· A fő üzenetek véglegesítése · 

· A polgárok megkezdik az 
iránymutatások ajánlásokká 

történő átalakítását 

PLENÁRIS ÜLÉS 

NYÍLT FÓRUM 

FÓRUM 

ALCSOPORTOKB
AN TÖRTÉNŐ 
MEGVITATÁS 

– Újbóli kapcsolatfelvétel és 
felkészülés 
– Az iránymutatások priorizálása 

– Az iránymutatások ajánlásokká 

– Az iránymutatások ajánlásokká 

történő átalakítása 

– A ajánlások véglegesítése 

– A konferencia plenáris ülésére szánt 
fő üzenetek kidolgozása 

– Szavazási ajánlások 

   

 

  

 

3. ÜLÉSSZAK 
 

                1. NAP                                 2. NAP                                  3. NAP 
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B. Az ajánlások elkészítésének sémája  
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2. LÉPÉS – KLASZTEREZÉS 

4. LÉPÉS – AJÁNLÁSOK 
3. LÉPÉS – 5 KLASZTER 
PRIORIZÁLÁSA 
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C. Az ajánlások elkészültének részletes folyamata 

2022. 01. 07., péntek: 

1. plenáris ülés 

Célkitűzés: Újbóli kapcsolatfelvétel vitacsoportként a 3. ülésszakra való felkészülés céljából 

Üdvözlés; A polgároké a szó; Platform frissítése; A hétvége programja; Az ülésszak módszertanának 
bemutatása 

1. nyílt fórum 

Célkitűzés: Az iránymutatások prioritásainak meghatározása 

Az iránymutatások felolvasása és informális beszélgetés a termekben (tolmácsolás nélkül); az 
iránymutatások priorizálása matricákkal; Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 
1. területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz 
narancssárgát az 5. területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Fekete 
matricákat osztottak ki a polgárok számára, az altémájukon belüli iránymutatások számától függően, 
abból a célból, hogy priorizálják a saját alcsoportjuk által kidolgozott iránymutatásokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. téma 
Gondoskodás 
mindenki 
számára 

 

5.3. altéma 
Egyenlő 
hozzáférés az 
egészségügyhöz 
– mindenkinek 

3. téma 
Gazdaságunk és 
fogyasztásunk 
újragondolása 

 
3.2. altéma 
Hulladékcsökken
tés 

1. téma 
Jobban élni 
 

1.1. altéma 
Egészséges 
életmód 

4. téma A 
fenntartható 
társadalom 
megvalósítása 

 
4.1. altéma 
Megújuló 
energia most 

2. téma 
Környezetünk 
és egészségünk 
védelme 

 
2.3. altéma 
Egészséges és 
biztonságos 
élelmiszer 
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Az 1. alcsoport munkája 

Célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

2022. 01. 08., szombat 

A 2. alcsoport munkája 

1. célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

Az 1. alcsoport munkájával azonos módszertant követtek. 

2. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak ugyanabból a területből. 

3. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak különböző területekből. 

Az eddigiekben tárgyalt módszertant követték. 

4. célkitűzés: A ajánlások véglegesítése 

Ebben az utolsó fázisban kísérletet tettek a többi alcsoporttól és a tényellenőrzésből származó 
visszajelzések integrálására. Az alcsoportok véglegesítették ajánlásaikat. 

2022. 01. 09., vasárnap 

2. nyílt fórum 

Célkitűzés: A konferencia plenáris ülésére szánt fő üzenetek kidolgozása 

A konferencia plenáris ülésének 20 fős képviselői csoportja az ülésszakok között is dolgozott a fő 
üzenetek kidolgozásán. Ennek érdekében interjúkat készítettek más résztvevőkkel, hogy megpróbálják 
megragadni ezeket az üzeneteket, és hogy egyszerű módon tudják közölni a vitacsoport 
megállapításait. A kulcsüzeneteknek tükrözniük kell a ajánlásokat és azok indoklását. 

2. plenáris ülés 

Célkitűzés: Szavazási ajánlások 

A résztvevőknek adott utasítások: 

 

1. Nyomjon meg egy gombot a 

tableten 

 

2. Olvasson be egy QR-kódot a 

területhez tartozó ajánlásokat 

tartalmazó űrlap hivatkozás 

eléréséhez 

 

3. Ellenőrizze a tablet mögött 

található személyi 

azonosítószámot (PIN) 
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4. Írja be a PIN-t az űrlapba 

 

 

5. Szavazzon felfelé vagy lefelé 

mutató hüvelykujjal a terület 

összes ajánlására, és küldje el 

az űrlapot 

 
 
 
 
 
 
6. A 70%-nál nagyobb 
arányban pozitív (felfelé 
mutató hüvelykujj) szavazatot 
kapó ajánlások kerülnek 
elfogadásra. 
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II. melléklet: A szakértőktől és tényellenőröktől a tényellenőrzés támogatásához kapott információk 

A szakértők és a tényellenőrök hozzájárulását az úgynevezett „Knowledge and Information Corner 
(Tudás- és Információs Sarok) – KICK” koordinálta, amely a Common Secretariat [Közös Titkárság] és a 
tanácsadó csoport tagjaiból áll, és az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma posztdoktori hallgatóitól 
kapott támogatást. Amikor a résztvevők, a segítők, a megfigyelők vagy a résztvevő szakértők úgy 
gondolták, hogy bizonyos tényeket tisztázni kell, ezt közölték a KICK-kel, amely átirányította a kérdést 
a megfelelő szakértőhöz, illetve tényellenőrhöz. 

Helyszíni és online szakértők egy csoportja követte az alcsoportok megbeszéléseit, hogy 
kezdeményezni lehessen a tényellenőrzést. Emellett a három intézményből szakértők álltak 
rendelkezésre, hogy válaszoljanak a saját szakterületükre vonatkozó tényellenőrzési kérdésekre, 
különösen a már meglévő szabályozási és egyéb szakpolitikai eszközök tekintetében.  

A szakértőket és a tényellenőröket arra kérték, hogy nagyon rövid időn belül válaszoljanak, és olyan 
szöveget küldjenek, amely a lehető legegyértelműbb, és amelyet a moderátor a KICK jóváhagyását 
követően továbbíthat a résztvevőknek. 

Helyszíni és online szakértői lista: 

1. téma: Jobban élni – szakértők 

 

● Jeppe Læssøe, professzor emeritus, Danish School of Education 

● Norbert Steinhaus, a Wissenschaftsladen Bonn TeRRIFICA vezető projektmenedzsere és a 

Bonn Science Shop igazgatótanácsi tagja 

2. téma:  Környezetünk és egészségünk védelme – szakértők 

 

● Sergiy Moroz, az Európai Környezetvédelmi Hivatal vízzel és biológiai sokféleséggel foglalkozó 

szakreferense 

● Marie Stenseke, a Gazdaságtudományi, Közgazdaságtudományi és Jogi Kar dékánhelyettese, 

társadalomföldrajzi egyetemi tanár 

Gothenburgi Egyetem 

● Ivar Vågsholm, Egyetemi tanár, a Svéd Agrártudományi Egyetem Biogyógyászati Tudományok 

és 

Állatorvosi Közegészségügy Tanszékének vezetője 

Nikolai Pushkarev, Szakpolitikai koordinátor – Élelmezési rendszer és NDC megelőzés, Európai 

Közegészségügyi Szövetség 

 

3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása – szakértők 

 

● Jaroslaw Pietras, az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának (Natolin) professzora, az Európai 

Unió Tanácsának Főtitkárságán a Környezetvédelmi, Oktatási, Közlekedési és Energiaügyi 

Főigazgatóság volt főigazgatója 

● Almut Reichel, Fenntartható erőforrás-felhasználási és ipari projektmenedzser, Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség  

● Igor Dizdarevic, az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA, Luxemburg) előadója 

 

 

 

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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4. téma: A fenntartható társadalom megvalósítása – szakértők 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, a Jacques Delors Energia Központ igazgatója, tudományos 

főmunkatárs, európai energiapolitika 

● Iga Lis, ügyvéd, közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiaforrások területén, 

Lazarski Egyetem, Lengyelország  

● Christian Egenhofer, tudományos munkatárs, Transznacionális Kormányzási Iskola, Európai 

Doktori Intézet, Firenze és tudományos főmunkatárs, CEPS, Brüsszel és Európa Tanulmányok 

Szakkollégium (Natolin) 

● Pantelisz Kaprosz, egyetemi tanár, az Athéni Nemzeti Műszaki Egyetem (NTUA) 

Villamosmérnöki és Számítástechnikai Kara 

 

5. téma: Gondoskodás mindenki számára – szakértők 

 

● Aleskandar Dzakula, a Zágrábi Egyetem Orvosi Karának egyetemi tanára 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal kutató, Személyiség, Értékelés és Pszichológiai 

Kezelés Tanszék, Barcelonai Egyetem 

● Claudia Marinetti, Mental Health Europe, igazgató  

● Caroline Costongs, EuroHealthNet, igazgató 

 

  

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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III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott egyéb ajánlások 

 
 

1. téma: Jobban élni 
 
1.1. altéma: Egészséges életmód 
 
Javasoljuk, hogy az EU adjon ki ajánlást valamennyi tagállam számára az alkohol- és 
dohányreklámok betiltásával vagy korlátozásával kapcsolatos bevált gyakorlatokról, bármely 
médiában és minden korcsoport számára, de különös tekintettel a fiatal közönségre. Az EU-nak 
biztosítania kell azon jogszabályok végrehajtását, amelyek korlátozzák e termékek kiskorúak 
számára történő értékesítését. Valamennyi tagállamnak végre kell hajtania a közterületen, 
különösen az oktatási létesítményekben történő dohányzásra vonatkozó, szankciókat is tartalmazó 
jogszabályokat, és létre kell hoznia a dohányzásra kijelölt területeket. 
 
Egészségtelen életmód nem jeleníthető meg a reklámokban, és kevésbé láthatónak kell lennie a 
közéletben. Ezen túlmenően az alkohol és a dohány a leggyakrabban használt káros anyagok közé 
tartozik, és ez az ajánlás megakadályozza ezen anyagok túlzott fogyasztását. 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU támogassa a tagállamokat abban, hogy a fenntartható, egészséges és ízletes 
főzés oktatását belefoglalják a nemzeti tantervekbe. Az EU ezt egészséges főzési útmutatókon 
keresztül támogathatja, online és nyomtatott formában egyaránt. Proaktívan meg kell hirdetni a 
hagyományos és a közösségi médiában a fiatal közönség elérése érdekében. A szülők ismereteit is 
bővítenünk kell annak érdekében, hogy megtanulják, miként használhatóak az élelmiszerek 
leginkább az egészséges életmód érdekében. Izgalmas és tanulságos kutatásokat kellene folytatni 
e téren. 
 
Az iskolai főzési és táplálkozási kurzusok javítanák a fiatalok egészségét, és mérsékelnék a gyorsételek 
fogyasztását. A gyermekek edukációja egyben lehetővé teszi számukra, hogy a tanultakat otthon 
megosszák a szüleikkel. Ezenkívül a szülők egészséges életmódra való nevelése jó példát állítana a 
gyermekek számára. 
 
 
Javasoljuk az Európai Bizottság „Egészséges életmód mindenkinek” elnevezésű, az egészséges 
életmódról szóló nyilvános kampányának fokozását és a társadalmi aktivitás előnyeinek konkrét 
példákkal és holisztikus megközelítés alkalmazásával történő bemutatását. A tájékoztató 
kampányokat jól strukturált célcsoportok szerint kell kialakítani, és minden egyes célcsoport 
számára megfelelő kommunikációs eszközöket kell választani. Fontos továbbá, hogy a pozitív 
magatartás előmozdítása érdekében jutalmazást és ösztönzőket is alkalmazzunk. A kampányokba 
véleményformálókat, közismert vagy nagy tekintélynek örvendő személyiségeket is be kell vonni. 
A kampányok rámutatnak az egészség és a környezet, illetve az éghajlatváltozás szempontjából 
jelentkező kettős előnyökre. Ezenkívül valamennyi tagállamban lehetővé kell tenni a 
nagyközönségnek biztosított ingyenes sportolási lehetőségeknek nyújtott támogatást. 
 
Az egészségesebb életmód pozitív hatással van az egészségügyi rendszerre, mivel csökkenti az 
emberek egészségügyi problémáit. A testi egészség hatással van a mentális egészségre és a 
boldogságérzetre is. A jelenlegi kampányok nem eléggé ismertek. Példaképek és véleményformálók 
bevonásával hatékonyabbá és jobban motiválóvá tehetőek. 
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Azt javasoljuk, hogy induljon az egészséges élelmiszerekről és táplálkozásról szóló tájékoztató 
kampány. Az EU-nak elő kell mozdítania, hogy a tagállamok magasabb adókat vessenek ki a húsra 
és a cukorra. Fontos lenne, hogy feltérképezze az egészséges és az egészségtelen élelmiszerek 
megkülönböztetésének lehetőségeit, és ezeket különböző héasávokba sorolja. Javasoljuk, hogy a 
nagyon egészségtelen élelmiszereken (például a dohánytermékeken) teljesen egyértelmű 
figyelmeztető jelzéseket helyezzenek el. Javasoljuk továbbá, hogy a tájékozottabb fogyasztói 
döntéshozatal érdekében releváns információkat és QR-kódot tartalmazó, tápértékre vonatkozó 
pontozási rendszert vezessenek be egész Európára kiterjedően. Vizsgálják meg, milyen lehetőségek 
kínálkoznak arra, hogy az egészséges élelmiszerek olcsóbbak legyenek, mint az egészségtelen 
gyorsételek, és hogy vonzóbbá váljon a mezőgazdasági termelők számára az egészséges termékek 
előállítása. 
 
Az egészséges táplálkozás az egészséges élet alapja. Mind a termelési, mind a fogyasztói oldalával 
foglalkozni kell. Az egészséges termékek előállítása a környezetre is kedvező hatást gyakorol, és a helyi 
gazdálkodók számára is kedvező lehet. Ha több egészséges élelmiszert állítanak elő, az árak csökkenni 
fognak, a kereslet pedig nőni fog. 
 
 
1.2. altéma: Környezetvédelmi nevelés 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan finanszírozási rendszert, amely ösztönzi egy hosszú 
távú környezetvédelmi oktatási program beépítését a nemzeti oktatási rendszerekbe az általános 
és középiskolában tanuló gyermekek számára. Ennek a finanszírozási rendszernek magában kell 
foglalnia a pénzügyi támogatásra szoruló szülők számára elkülönített forrásokat is. 
 
A jelenlegi oktatási rendszerek nem tartalmaznak elegendő gyakorlati elemet, amelyek elősegítik a 
gyermekek és a környezet közötti közvetlen és mélyreható interakciót. A meglévő, rövid távú 
perspektívából kidolgozott programok sokfélék, és nem mozdítják elő a szükséges változásokat a 
hozzáállásban. A szülőket támogatni kell annak biztosítása érdekében, hogy minden gyermek 
egyformán részesüljön a program előnyeiből, és anyagi okokból egyetlen gyermek se maradjon ki 
belőle. 
 
 
 

2. téma: Környezetünk és egészségünk védelme 
 
2.1. altéma: Egészséges természetes környezet 
 
Javasoljuk a lehető legmagasabb vízminőségi norma azonnali bevezetését az egész EU-ban. A 
víztakarékosság érdekében olyan jutalmazási rendszert javasolunk, amely a vízfogyasztás 
csökkentésére ösztönző árazáson alapul, például: 1. egy dinamikus rendszer létrehozásával, amely 
arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy maradjanak az átlagosan fogyasztott vízmennyiség alatt (azaz a 
vízfogyasztás 10%-os növekedése 11%-kal emeli a víz árát); 2. azáltal, hogy a gyártó vállalatok által 
szennyezett vízre kibocsátási egységek piacát hozza létre, a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek már 
létező piacához hasonló rendszerben. 
 
Ezt az ajánlást az indokolja, hogy az árak emelkedése minden felhasználót arra ösztönöz, hogy 
tudatosabb döntést hozzon fogyasztásával kapcsolatban. Figyelembe véve az uniós országok eltérő 
realitásait, illetve arra törekedve, hogy társadalmilag méltányos rendszer jöjjön létre, támogathatjuk 
is a szegényebb lakosság vízgazdálkodását a vízügyi infrastruktúra és a kutatás társfinanszírozásával. 
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3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1. altéma: A túltermelés és a túlfogyasztás szabályozása 
 
Javasoljuk, hogy az EU szabjon ki bírságot azokra a vállalatokra, amelyek a túltermelésből származó 
eladatlan termékeken adnak túl. 
 
Egyes esetekben a vállalatoknak jobban megéri az eladatlan termékeket kidobni, mint újrafeldolgozni 
vagy újrafelhasználni. Ezért fontos, hogy bírságok révén visszaszorítsuk a túltermelést, hogy ez a 
gyakorlat többé ne legyen nyereséges a gyártók számára. 
 
 
3.2. altéma: Hulladékcsökkentés 
 
Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki és hajtson végre hulladékgazdálkodási politikát a háztartások 
és polgárok számára az általuk termelt hulladék tényleges mennyiségére összpontosítva, és ezeket 
egészítse ki az ahhoz szükséges intézkedésekkel, hogy a polgárok figyelmét felhívják a 
hulladékkeletkezés csökkentésének és az elkülönített hulladékgyűjtésnek az előnyeire. A 
szociálisan hátrányos helyzetű családokat (pl. fiatal gyermekes családokat, időseket) célzó 
intézkedéseket is végre kell hajtani, a „senkit sem hagyunk magára” elvvel összhangban. 
 
Cél, hogy egységes megközelítés alakuljon ki a háztartási hulladékgazdálkodásra vonatkozóan, 
továbbá a hulladékcsökkentés révén elősegítsük a környezet védelmét, tovább ösztönözzük a 
körforgásos gazdaságot és növeljük a hulladékgyűjtés hatékonyságát. Végül, de nem utolsósorban 
növeljük az emberek tudatosságát és környezetvédelmi felelősségérzetét. 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő a szabadpiaci versenyt, és ösztönözze a magánszektort arra, 
hogy aktívabban vegyen részt a hulladék, beleértve a szennyvíz kezelésében, valamint az 
újrahasznosítási és újrahasznosítási tevékenységekben is. 
 
Az EU a megfelelő szint ezen ajánlás végrehajtásához, mivel a hulladékokról szóló keretirányelvet és 
a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet egészíti ki. Ezen túlmenően az ajánlás 
végrehajtása bővíteni fogja az innovatív hulladékgazdálkodási megoldásokat, valamint javítani fogja a 
hulladékgazdálkodás minőségét és a kezelt hulladék mennyiségét, mivel több vállalat fog részt venni 
ezekben a tevékenységekben. 
 
 
3.3. altéma: Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés és igazságos fogyasztás 
 
Javasoljuk egyes iparágak visszahelyezését az Európai Unión belülre a jó minőségű és tisztességes 
úton előállított termékek biztosítása, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák 
kezelése érdekében. 
 
Az Európai Unió olyan szaktudással rendelkezik, amelyet saját piacán kell népszerűsíteni. Az iparágak 
EU-n kívülre, különösen Ázsiába történő kihelyezése miatt bizonyos szakmai hozzáértés is 
kihelyeződik. Ez az ajánlás az európai munkavállalók szakképzését helyezi kilátásba. Hangsúlyozzuk, 
hogy a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében el kell kerülni a különböző tagállamok közötti 
áthelyezéseket. Megállapítottuk, hogy az ipari termelés tömeges kihelyezése a világ különböző 
pontjaira hatással van az európai iparra is. Így a helyi termelés egészségesebb polgárokhoz és 
környezethez fog vezetni. 
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4. téma: A fenntartható társadalom megvalósítása 
 
4.3. altéma: Környezetbarát közlekedés 
 
Javasoljuk, hogy a nagyvárosokat szankcionálják vagy támogassák tömegközlekedésük 
környezetvédelmi és környezetszennyezési teljesítményétől függően (elektromos járművek, 
környezetbarát tömegközlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpárhasználat ösztönzése stb.). A helyi 
önkormányzatokra vonatkozó szankciókat vagy támogatásokat különösen a városok ökológiai 
közlekedés terén megvalósított fejlesztései alapján kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy milyen 
szintről indultak. Az uniós jogszabályok révén az Európai Uniónak kell meghatároznia bizonyos 
teljesítménymutatókat a környezetszennyezés elleni intézkedések és a szennyezés arányos 
csökkentése tekintetében. Ennek során figyelembe kell venni az egyes városok kiindulási helyzetét. 
 
Ez azért javasolt, mert a városokban tapasztalható légszennyezés egészségügyi kérdéseket vet fel. A 
környezetbarát közlekedés fejlesztése javítaná az emberek életét és egészségét, és csökkentené az 
üvegházhatást. A támogatások és a szankciók hatékony intézkedést jelentenek a változások 
előmozdítására és az egyes városokban fennálló különböző helyzetekhez való alkalmazkodás 
elősegítésére. 
 
 
Javasoljuk, hogy az uniós jogszabályok korlátozzák és szabályozzák a rövid távú légijáratok és az 
üdülőhajók használatát. A közlekedésben környezetbarát alternatívákat kell biztosítani az emberek 
számára. Az egyik ilyen alternatíva a vasúti pályák szabványosítása az európai fővárosok 
összekapcsolása érdekében. Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson vissza nem térítendő 
támogatást az áruszállítás átalakításához annak érdekében, hogy környezetbarátabbá váljon, mint 
például a vonattal és hajóval (rövid távolságú utakon) történő szállítás. 
 
Ez azért javasolt, mert a rövid távolságú utak túl gyakoriak, szennyezők és könnyen kiválthatóak 
mással. Az üdülőhajókra vonatkozó korlátozások csökkentenék a tengeri szennyezést (amely kritikus 
környezeti problémát jelent) és a part menti városokra gyakorolt negatív hatásokat. Ezért a nagyobb 
szennyezéssel járó megoldások helyett megfizethetőbb alternatívákat kell teremtenünk. Az azonos 
vasúti nyomtáv javítaná az európai fővárosok közötti vasúti összeköttetéseket. 
 
 
 

5. téma: Gondoskodás mindenki számára 
 
5.2. altéma: Az egészség jobb megértése 
 
Javasoljuk, hogy az Európai Unió az „Egészséges életmód mindenkinek” elnevezésű kampányával 
összhangban támogassa az olyan kezdeményezéseket is, mint a sportesemények, az iskolai 
sporttevékenységek, vagy a minden korosztály és valamennyi sport számára nyitva álló, 
félévenként (nem professzionális sportolók számára) megrendezett olimpiádok. Javasoljuk továbbá 
egy ingyenes európai sportalkalmazás kifejlesztését a kollektív sporttevékenységek ösztönzése 
érdekében. Ez az alkalmazás segítene az embereknek, hogy sporton keresztül kapcsolódjanak 
egymáshoz. Ezen kezdeményezéseket továbbá széles körben hirdetni és terjeszteni kell. 
 
Az egészségesebb európai népesség érdekében az Európai Uniónak elő kell mozdítania a sportot és 
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az egészséges életmódot. Ezenkívül a lakosság nagyon gyakran nincs tisztában a sport és az egészséges 
életmód közötti összefüggéssel. Az alkalmazás azért fontos, mert az emberek nagyobb 
valószínűséggel sportolnak, ha azt közösen végzik. 
IV. melléklet: Csoportosított iránymutatások3 

 

1. téma – Jobban élni 

1.1. altéma – Egészséges életmód 

1. A 6 iránymutatás csoportosítása 

1.1.1.1. iránymutatás: Nyílt főzőiskolák a tagállamokban és ezek népszerűsítése támogatások és 
reklámok révén (ingyenes tanfolyamok tizenévesek és gyermekek számára), beleértve az 
egészséges étrenddel kapcsolatos képzéseket is, amelyeket már kora gyermekkorban (óvoda és 
általános iskola) kínálnak, a bevált gyakorlatok/legjobb receptek megismerése Európa minden 
tájáról és ezek beépítése a főzőtanfolyamokba (az európai étkezési szokások gazdag 
változatosságának alkalmazása), például Olaszországban: ingyenes szakképzés állami iskolákban, 
ahol egészséges ételeket készíthet 
1.1.3.3. iránymutatás:  Főzés tanításának bevezetése az iskolarendszerben, pl. főzőórák. 
1.1.8.4. iránymutatás: Az iskoláknak és óvodáknak szóló jó kurzusok és tájékoztatás előmozdítása 
európai programokon keresztül.  
1.1.16.1. iránymutatás:  A feldolgozott nyersanyagokból származó termékek használata helyett 
az egészséges, élelmiszer-alapú konyha lehető legnagyobb mértékű ösztönzése. A formális 
oktatási rendszereknek táplálkozással foglalkozó tanórákat is magukban kell foglalniuk.  
1.2.3.3. iránymutatás: Figyelemfelhívás ezekre a témákra az iskolákban, és annak tanítása, 
hogyan lehet élelmiszert főzni és feldolgozni sok szemét termelése nélkül. Ennek az érzelmi 
szemponthoz kell kapcsolódnia.  
5.3.2.2. iránymutatás: Az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos iskolai programok. Annak 
megkülönböztetése, hogy mi egészséges és mi nem az. 

 
2. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.1.2. iránymutatás: Reklámklipek a televízióban, különböző platformokon és 
véleményformálókkal (pl. YouTube) együttműködésben, a fiataloknak szóló és statisztikai 
információs programok, amelyek közvetlenül a célcsoportot célozzák meg, tájékoztatást nyújtva 
az egészséges táplálkozásról, az egészséges főzésről és az egészséges ételekről 
1.1.8.3. iránymutatás: Szigorúbb szabályozásra van szükség a reklámokban történő 
félretájékoztatás ellen, valamint be kell tiltani a nagyon egészségtelen élelmiszerek reklámozását 

 
3. 1.1.1.3. iránymutatás:  Holisztikus megközelítés: sport, egészség és táplálkozás, pl. olyan 

betegségekre is figyelemmel, amelyek akkor merülhetnek fel, ha nem jól táplálkoznak (pl. szív- és 
érrendszeri problémák) 
 

4. A 10 iránymutatás csoportosítása  

1.1.4.2. iránymutatás:  Több gyaloglás – figyelemfelhívás ennek egészségügyi értékére a 
televízióban, a rádióban, a közösségi médiában, újságokban és magazinokban 
1.1.8.1. iránymutatás: További információk és kampány az egészséges életmódról, konkrét 
példákkal. Az információnak könnyen érthetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie. Különböző 

                                                
3  A csoportosítási folyamat során három iránymutatás tévedésből nem szerepelt a listában: 5.3.1.1. iránymutatás: 
A részvétellel kapcsolatos oktatás előmozdítása (uniós szinten). 1.2.2.4. iránymutatás: Az EU-nak elő kell segítenie a 
férfiasság és a nőiesség mibenlétének újragondolását. 1.2.2.1. iránymutatás: El kell ismerni és meg kell érteni, hogy „férfi”-
nak lenni jelenleg kiváltságos helyzet. Ez ellen kulturális harcot kell vívni, és ezáltal fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
milyen következményekkel jár, ha valaki nő. A polgárokat ennek megfelelően tájékoztatták.  
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információs csatornákat használjon a különböző célcsoportok számára. 
1.1.8.2. iránymutatás: Jó példaképekre van szükségünk, akik jelen vannak a médiában 
1.1.8.5. iránymutatás:  A pozitív magatartás ösztönzése jutalmak és ösztönző rendszerek révén. 
1.2.1.3. iránymutatás: Közcélú műsorszolgáltatási eseményekbe való beruházás és egész 
Európára kiterjedő csatornákon történő tudósítás. Az internet és a közösségi hálózatok használata 
a fiatalabbak megcélzására. 
1.1.17.1. iránymutatás: A tájékoztató kampányokat jól meghatározott célcsoportok szerint kell 
kialakítani, és minden egyes célcsoport számára megfelelő kommunikációs eszközöket kell 
választani. Az orvosoknak minden esetben fel kell hívniuk a figyelmet az egészséges életmód 
követésének fontosságára 
1.2.3.2. iránymutatás: Összehangolt oktatási kampányok az egész EU-ban véleményformálókkal, 
közösségi médiával stb. Az együttműködés fejlesztése a nagy reklámügynökségekkel annak 
érdekében, hogy széles körben elterjedő klipeket készítsenek, amelyekről beszámolnak. Ezeket 
az egyes országok igényeihez igazítva, jól ismert szereplőkkel vagy véleményformálókkal kell 
elkészíteni, ami az emberek gondolatába és szívébe kerül, és megmarad az emlékezetükben 
3.3.1.4. iránymutatás:  A polgárokkal kapcsolatos reklámkampányok jobb szabályozásának 
előmozdítása.  A reklámkampányok televíziós csatornákon történő közvetítésével láthatóbbá kell 
tenni azokat a szereplőket, akik fenntartható termékeket állítanak elő. 
5.2.1.1. iránymutatás:  Az emberek tájékoztatása és oktatása a testmozgás és az egészséges 
táplálkozás előnyeiről televíziós és internetes kampányok (pl. egészségügyi podcastok) révén.  
5.2.1.3. iránymutatás: Meg kellene szervezni az egészségügyi hetet, és az iskolák, a vállalatok és 
az intézmények előmozdíthatnák az egészséggel kapcsolatos tevékenységeket – megelőzés, 
tájékoztatás. A rádió, a televízió és az internet használata.  

 
5. 1.1.1.4. iránymutatás: Olyan további témák hozzáadása, mint a szexuális felvilágosítás és a közúti 

közlekedéssel kapcsolatos oktatás. 
 

6. A 2 iránymutatás csoportosítása  

1.1.1.5. iránymutatás: Az iskolai étkezdéknek egészségesebb étrendet kell kínálniuk, pl. bővített 
választék (vegetáriánus, zöldségköretek, szezonális gyümölcsök és zöldségek), kiegyensúlyozott 
étrend és jó minőség (pl. biotermékek) révén 
1.1.12.1. iránymutatás: Annak lehetővé tétele, hogy az iskolák és más oktatási szolgáltatók 
egészséges és fenntartható iskolai étkeztetést kínáljanak, például pénzügyi támogatás (magasabb 
költségvetés), a jó beszállítókhoz való hozzáférés és a velük kapcsolatos információk révén. 

 
7. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.2.1. iránymutatás: Oktatással foglalkozó nem kormányzati szervezeteket és iskola utáni 
programokat stb. népszerűsítő tájékoztató füzetek eljuttatása az iskolákba. Például táplálkozással 
és sporttal foglalkozó szakemberek felkérése,  hogy e témákban foglalkozásokat tartsanak 
gyerekeknek. 
1.1.7.1. iránymutatás: Az egészséges táplálkozással foglalkozó nem kormányzati szervezetek 
fokozottabb támogatása. 

 
8. 1.1.2.2. iránymutatás: Az alkohol- és dohányreklámok korlátozása, különösen a fiatal közönség 

körében, pl. sporteseményeken. 
 

9. 1.1.2.3. iránymutatás: Vállalatoknál: például az ebédszünetek alatti rekreációs idő és 
fitneszterületek biztosítása, a fizikai tevékenységek népszerűsítése a vállalatoknál, hogy az 
alkalmazottak a sportolás során kapcsolatba kerüljenek kollégáikkal, sporttereket építve, például a 
labdarúgás számára. Még a munkaidő alatt is: lehetőséget kell biztosítani a munkavállalóknak arra, 
hogy testmozgást végezzenek, pl. tornalabdákat, munka közbeni felemelkedést, asztalhoz közeli 
gyakorlatokat, testtartás-változtatást. 
 

10. 1.1.3.1. iránymutatás: Kis kertek létrehozása az iskolákban, városi kertek létrehozása, esetleg akár 
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támogatásuk is. 
 

11. 1.1.3.4. iránymutatás: A vegetáriánus ételek jó receptjeinek népszerűsítése. 
 

12. A 8 iránymutatás csoportosítása:  

1.1.3.5. iránymutatás: Több támogatást kell nyújtani azoknak a kisebb mezőgazdasági 
üzemeknek, amelyek regionális szinten termelnek és értékesítenek, és több támogatást kell 
nyújtani azoknak a biogazdaságoknak, amelyeknek lehetőségük van olcsóbb élelmiszereket 
előállítani (a területalapú támogatás helyett figyelembe kell venni a fenntarthatóságot).  
1.1.3.2. iránymutatás: Áralkalmazkodás: legyenek olcsóbbak a biotermékek 
1.1.9.1. iránymutatás: Támogatási és jutalmazási programok a kis és fenntartható termelők 
számára, amelyeket fenntartható és egészséges élelmiszerek előállításáért ítélnek oda. A 
többieknek adott támogatások csökkentése 
1.2.1.2. iránymutatás:  A fenntartható és regeneratív mezőgazdaság gyakorlati 
alkalmazása/ösztönzése 
2.2.6.3. iránymutatás: A nem intenzív gazdaságok és a régi állatfajták fenntartását biztosító 
mikrogazdaságok ösztönzése. 
2.2.7.2. iránymutatás: A kisüzemek számára a helyi növényfajták használatának ösztönzése, 
beleértve az örökségfajta növényeket is, amelyek kevesebb növényvédő szert igényelnek 
2.3.1.3. iránymutatás: Ösztönözhetjük és gondoskodhatunk arról, hogy a rövid élelmiszer-ellátási 
láncok olcsóbbak és hozzáférhetőbbek legyenek 
3.1.3.3. iránymutatás:  Pénzügyi ösztönzők révén fenntarthatóbb termékeket kell ösztönöznünk. 

 
13. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.3.6. iránymutatás: Vertikális gazdálkodás: nagy raktárakban történő termesztés. Növényvédő 
szereket nem kell használni, mivel ott nincsenek rovarok. Nagy beruházásokra van szükség az 
automatizálás terén, mivel ez nagyon költséghatékonnyá és megfizethetővé teszi az ilyen 
termelést  
1.1.6.1. iránymutatás: Az uniós források elosztásának nyomon követése és több pénz beruházása 
a mezőgazdasági innovációkba, például a vertikális gazdálkodásba 

 
14. 1.1.4.1. iránymutatás:  A helyi klubok támogatásának növelése annak érdekében, hogy a 

gyermekeknek lehetőségük legyen arra, hogy iskolán kívül sportoljanak (különböző sportokat 
szervezzenek a klubokban). 
 

15. 1.1.4.3. iránymutatás: Európai Ifjúsági Bajnokság szervezése: Európa különböző részein élő fiatalok 
gyűlnek össze és vesznek részt különböző sportágak versenyeiben 
 

16. A 3 iránymutatás csoportosítása 

1.1.5.1. iránymutatás: Információk a csomagoláson: Mi az, ami egészséges/egészségtelen (pl. 
élelmiszer „közlekedési lámpa”, Nutri-pontszám). 
1.1.11.1. iránymutatás: Közös szabvány létrehozása az élelmiszerekkel kapcsolatos jobb és 
érthető tájékoztatás érdekében az EU-ban.  
5.2.5.2. iránymutatás: A címkézés fontos, és a tagállamok megoszthatják rendszereiket 
(Németország például egy háromszínű, vonzónak tűnő rendszert alkalmaz) [egészségtelen 
élelmiszerek]. 

 
17. 1.1.7.2. iránymutatás: Az EU nagyszabású figyelemfelkeltő kampányai arról, hogy az mRNS-vakcinák 

biztonságosak, és mit jelent az ilyen vakcinákkal történő beoltás.  
 

18. A 4 iránymutatás csoportosítása 

1.1.9.2. iránymutatás: Szigorúbb szabályozásra van szükség az egészségtelen élelmiszerek 
előállításának korlátozása érdekében  
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1.1.10.1. iránymutatás: A politikának meg kell fontolnia és elő kell mozdítania a fogyasztás 
csökkentésének lehetőségeit [egészségtelen élelmiszerek]  
1.1.10.2. iránymutatás:  Több lehetőség és mozgástér a heti piacok és a közvetlen értékesítés 
számára, egészséges és regionális élelmiszerek kínálata, valamint az információk népszerűsítése 
és megosztása 
1.1.6.3. iránymutatás: A húsfogyasztás csökkentése 

 
19. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.12.2. iránymutatás: A kerékpározás előmozdítása a kerékpárutak bővítése, a kerékpározási 
lehetőségek és iskolai képzések révén 
4.3.4.1. iránymutatás:  Az EU-nak ösztönöznie kell a kerékpározást, különösen a városi 
területeken, az infrastruktúra javításával és kerékpársávok kialakításával. A vidéki térségek 
esetében Európában eltérő a helyzet, vannak olyan területek, ahol nagyobb infrastrukturális 
beruházásokra lenne szükség, más területeken pedig nincs szükség ilyen kiadásra. Fontos 
továbbá, hogy a városközpontok gyalogosövezetekkel rendelkezzenek, ezért növelni kell a 
gyalogosövezetek számát.  

 
20. 1.1.13.1. iránymutatás: Új technológiák kifejlesztése, amelyek jobb minőségű és egészségesebb 

termékeket eredményeznek 
 

21. 1.1.15.1. iránymutatás: Az egészségügyi rendszer megváltoztatása a folyamatos megelőzés 
hatékonyabb végrehajtása érdekében, beleértve a kötelező ellenőrzéseket is 
 

22. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.18.1. iránymutatás: A háziorvosoknak fontosabb szerepet kell betölteniük; proaktívnak és 
nem csupán reaktívnak kell lenniük tevékenységeik során. A családorvosi rendelőket jobban fel 
kell szerelni. 
5.3.5.2. iránymutatás: Legyen nagyobb jelentősége a családorvosnak, különösen a vidéki 
területeken 

 

23. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.1.19.1. iránymutatás: A globális hatással bíró egészségügyi kérdéseket társadalmi szinten 
átlátható módon, kizárólag pártatlan és szakmailag elismert szakembereknek kell 
kommunikálniuk. A közölt információkat hiteles, a nyilvánosság számára hozzáférhető adatokkal 
kell alátámasztani. 
1.2.1.1. iránymutatás: További statisztikák, tények és számadatok rendelkezésre bocsátása, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak ezekről a kérdésekről és azok hatásáról. 

 

1.2. altéma – Környezetvédelmi nevelés 

24. A 3 iránymutatás csoportosítása 

1.2.2.1. iránymutatás: A városi területeken élő gyermekek és a természet közötti szorosabb 
kapcsolat kialakítása: szabadtéri órák megtervezése; iskolakertekre, például virágkertekre, erdei 
óvodákra vonatkozó finanszírozási programok, kertészek által tartott figyelemfelkeltő programok 
1.2.7.2. iránymutatás: A természet szeretetének előmozdítása érdekében kirándulások 
szervezése a természetbe és környezetvédelmi intézkedésekben való részvétel (pl. 
szemétgyűjtés). 
1.2.14.2. iránymutatás:  A gyermekeket ösztönözni kell arra, hogy a lehető legtöbb időt töltsék a 
természetben – iskolai programokon keresztül, a családokat pedig arra kell ösztönözni, hogy több 
időt töltsenek a természetben a gyermekekkel együtt. 
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25. 1.2.2.2. iránymutatás: A városok zöldebbé tétele, pl. több fa a városban 

 
26. A 16 iránymutatás csoportosítása 

1.2.3.1. iránymutatás: Környezetvédelmi oktatáson alapuló nagyszabású képzési programok, 
amelyek mind a szülőknek, mind a gyermekeknek szólnak. 
1.2.4.1. iránymutatás: Több információ az iskolák környezetvédelmi témáiról: nemcsak elméleti 
információk, hanem olyan példák is alkalmazhatók, mint például a gyakorlati ismeretek.  
1.2.4.2. iránymutatás: A kötelező „környezetismeret” tantárgy bevezetése az iskolában. A 
környezeti napok számának növelése az iskolában (pl. szemétgyűjtés). 
1.2.4.7. iránymutatás: Az EU-nak javaslatokat, tanácsokat és ajánlásokat kellene benyújtania az 
iskoláknak a környezetvédelmi tanórákkal kapcsolatban.  
1.2.5.1. iránymutatás: A véleményformálókat és általában a közösségi médiát jobban be kellene 
vonni a környezetvédelmi oktatással kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányokba.  
1.2.5.4. iránymutatás: A közösségi médiában történő reklámozás és oktatás mellett tájékoztató 
brosúrákat, szóbeli közvetítést és oktatást is biztosítani kell a gyermekek számára. 
1.2.6.1. iránymutatás: Az éghajlattal és a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatásnak az 
1. számú témának és célnak kell lennie  
1.2.7.1. iránymutatás: A tanórán kívüli oktatási programok, például klubok, nem kormányzati 
szervezetek és kezdeményezések népszerűsítése. Azzal kapcsolatban is, hogy ezek az iskolákat is 
támogatják. Valamennyi klub (és például a sportklubok) és minden oktatási program járuljon 
hozzá a környezetvédelmi oktatás témájának népszerűsítéséhez.  
1.2.8.1. iránymutatás: A digitális oktatási kínálat népszerűsítése és terjesztése (például az EU 
jobban alkalmazhatja a meglévő ajánlatokat).  
1.2.11.1. iránymutatás: A környezetvédelmi oktatás közös európai chartája valamennyi tagállam 
számára, amelyet valamennyi oktatási intézmény és iskola megkap. 
1.2.12.1. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy a környezetvédelmi 
oktatást az iskolai tananyagba integrálják. A tanárok lehetnek kívülről (pl. nem kormányzati 
szervezetektől/kutatásból) érkező tanárok, és jól fizetettnek kell lenniük.  
1.2.13.1. iránymutatás: Az oktatási rendszerek reformja azáltal, hogy növeljük a környezet 
életünkben betöltött szerepének láthatóságát és ismertségét.  
1.2.15.1. iránymutatás: A környezettel és annak védelmével foglalkozó tanórák felvétele az 
iskolai tantervbe, beleértve a természetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos részleteket is (a 
középiskola első évétől kezdődően). Az osztályokat természetes környezetben, jegyzetelés 
nélkül kell lebonyolítani.  
2.2.8.1. iránymutatás: Oktatás az élet sokszínűségével kapcsolatos tudatosság növelése és az 
emberként a környezetet tiszteletben tartó perspektíva előmozdítása érdekében. 
3.2.2.3. iránymutatás: A reklámoknak oktatási célokat kell kitűzniük, pl. hogy elmagyarázzák, 
milyen előnyökkel jár az emberek számára egy termék fogyasztása, a hangsúlyt a környezetbarát 
termékekre helyezve. 
4.2.2.2. iránymutatás: A gyermekek oktatáson keresztüli tájékoztatása fiatal kortól kezdve, 
valamint a környezettel kapcsolatos figyelemfelkeltés. 

 
27. 1.2.10.1. iránymutatás:  Oktatási programok biztosítása felnőttek és szülők számára, és ezek 

integrálása a gyermekeket célzó intézkedésekbe. 
 

28. 1.2.3.4. iránymutatás: Független és jó tudományos tanulmányok készítése az éghajlat, az 
élelmiszerek és a táplálkozás témájában. 
 

29. A 4 iránymutatás csoportosítása 

1.2.3.5. iránymutatás: Figyelemfelkeltés/tájékoztatás a helyi közlekedéssel kapcsolatos fontos 
környezetvédelmi témákról is (autóbusz, metró, villamos). 
2.1.2.1.  iránymutatás: Az egyéni közlekedés csökkentése, a közösségi közlekedésre 
támaszkodva. A társadalom szükségleteire és nem a profitra összpontosító közösségi közlekedés.  
4.2.2.4.  iránymutatás: A közösségi közlekedés megfizethetővé tétele nemzeti vagy városi 
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szinten, hogy előrelépés történjen a gépkocsik betiltása felé. Ezt össze kell kapcsolni a biztonságos 
infrastruktúrával. 
4.3.3.1.  iránymutatás: A tagállamoknak növelniük kell a vasút finanszírozását. A tagállamoknak 
be kell ruházniuk a vasúti infrastruktúra és a csatlakozások számának javításába. A vasúti 
közlekedést prioritásként kell kezelni. Egy olyan európai vállalatra lenne szükségünk, amely 
ellenőrizhetné a vasúti összeköttetéseket, hogy a vonatok jobb utazást kínálhassanak. A vonatok 
és más közlekedési eszközök átszállási pontjainak növelése.  

 
30. 1.2.4.3.  iránymutatás: Olyan új gyártási folyamatok előmozdítása, amelyek nem termelnek 

maradékanyagokat/hulladékot, pl. a pékségek esetében. Annak bemutatása az emberek számára, 
hogyan vásárolhatnak úgy, hogy kevesebb hulladékot termelnek. 
 

31. 1.2.4.4.  iránymutatás: A gyermekjátékokat gyártó vállalatok támogatása. A gyerekek játék útján 
való bevezetése ezekbe a témákba, és annak elmagyarázása számukra, miről szól a 
környezetvédelem. Olyan játékok gyártása, amelyek a gyerekeket ezekről a témákról oktatják. 
Ezeknek megfizethetőnek kell lenniük. Ezért szorosan együtt kell működni a játékgyártókkal. 
 

32. 1.2.4.6.  iránymutatás: Az országok közötti kulturális cserekapcsolatok: Közös projektek és 
csereprogramok az uniós tagállamok és az országok különböző iskolái között: mit tesznek más 
tagállamok iskolái a környezetvédelem terén. 
 

33. 1.2.14.1.  iránymutatás:  A környezettel valamint a tevékenységeink következményeivel 
kapcsolatos formális és informális oktatást és képzést szisztematikusan és rendszeresen kell 
folytatni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szemléletváltásra, amely hosszú távú hatásokkal jár a 
környezet felbecsülhetetlen értékének megőrzése érdekében. 
 

34. 1.2.16.1.  iránymutatás: Az oktatásra és kommunikációra szánt költségvetés növelése – állami és 
magánforrásokból egyaránt. 
 

35. 1.2.5.2.  iránymutatás: Többet kell befektetnünk a nyilvános és független médiába. 
 
 

36. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.2.5.3.  iránymutatás: Egy olyan uniós platform létrehozása, ahol kérdéseket tehetünk fel a 
környezetvédelmi témákról, és ahol következetes információkat oszthatnak meg valamennyi 
uniós tagállam számára. Itt a tudósokkal való információcserét is biztosítani kell.  
1.2.9.1.  iránymutatás: Széles körű hozzáférés biztosítása az összes nyelven rendelkezésre álló 
valamennyi információhoz. Az információknak és anyagoknak tudományosan megalapozottaknak 
kell lenniük. Ezek terjesztésére a közmédiát kell felkérni. A közösségi médiát is használni kell. 

 
37. A 2 iránymutatás csoportosítása 

1.2.17.1.  iránymutatás: A jövőbeli tájékoztatási kampányoknak nagyobb fokú koherenciát kell 
mutatniuk, és nagyon világos rendszerességgel kell jelentkezniük. Az információs csatornáknak a 
lehető legkülönbözőbbeknek kell lenniük ahhoz, hogy az információk mindenki számára a lehető 
legnagyobb mértékben hozzáférhetők legyenek. 
1.2.16.2.  iránymutatás: A helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű tényezők közötti jó 
együttműködés révén össze kell hangolni a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó helyi és 
regionális szintű uniós promóciós kampányokat. Ezek hatékonyságát rendszeres időközönként 
értékelni kell. 
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2. téma: Környezetünk és egészségünk védelme 

2.1. altéma – Egészséges természeti környezet 

38. A 2 iránymutatás csoportosítása 

2.1.1.1.  iránymutatás: A vízszennyezés megfelelő korlátozása a nagy gyártó vállalatok és az 
iparszerű mezőgazdasági telepek esetében. Korlátozások a polgárok számára is, életmódjuk 
megváltoztatása és annak megértetése, hogy mi a vízkörforgás, és milyen hatást gyakorolunk rá.  
2.2.1.1.  iránymutatás: A szennyezés csökkentése azáltal, hogy az összes folyóparti vállalatot 
figyelemmel kísérjük, nem csak azokat, amelyekről ismert, hogy hulladékokat bocsátanak ki a 
folyókba. 

 
39. 2.1.1.2.  iránymutatás: A vízpazarlás csökkentése, különösen a vízhiány által fenyegetett régiókban. 

A víz költségeinek növelése – árképzési táblázatok létrehozása, mint például a villamos energia 
esetében 
 

40. 2.1.1.3.  iránymutatás: A kutatóknak újra meg kell határozniuk, hogy mit jelent pontosan a „tiszta 
víz”. A szabványok frissítése. 
 

41. 2.1.2.2.  iránymutatás: Nagyobb mértékű társfinanszírozás nemzeti és helyi szinten az 
infrastruktúra átalakításának és újjáépítésének felgyorsítása érdekében. Több idő a források bölcs 
felhasználása érdekében 
 

42. A 4 iránymutatás csoportosítása 

2.1.2.3.  iránymutatás: Egy környezetvédelmi címke szükségessége. Egységes címkejelzés, ha 
valami „zöld” (jármű, épület, termék). Megfelelő színekkel, világos skálával történő címkézés. 
Egységes globális szintű fellépések, együttműködés az Egészségügyi Világszervezettel és az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével. 
2.3.4.1.  iránymutatás: A minőségi termékeket olyan címkével lehetne kiemelni, amely értékeli a 
jó termelési módszereket. 
3.1.1.1.  iránymutatás: Olyan fogyasztói címkét kell bevezetnünk, amely egyértelműen jelzi, hogy 
a termék fenntartható-e vagy sem (lehetséges a színek használata, hogy mindenki számára 
könnyen olvasható legyen). Ki kell dolgoznunk egy jó és megbízható pontozási rendszert, amely 
figyelembe veszi a szén-dioxid-lábnyomot, a csomagolást, a szállítást és a környezetet károsító 
vegyi anyagok használatát. „Igazságos” volt-e a gyártás? Ez tükröződhet a termékek árában: a jó 
pontszámú (zöld) termékek támogatásban részesülnek, majd magasabb adókat vetnek ki a 
rosszabbul teljesítő termékekre.  
3.1.1.2.  iránymutatás: A címke mellett lehetővé kell tenni, hogy egy termékről „tanúsítvány” 
útján részletes információkat lehessen szerezni. A termékeken QR-kódot kell feltüntetni, amelyet 
a fogyasztók beszkennelhetnek és ott részletes információkat találhatnak. A legmagasabb szintű 
információ biztosítása érdekében a címkét és a QR-kódot kombinálni kell. A visszajelzés 
végrehajtása: ezeket a QR-kódokat minden terméken fel kell tüntetni, és az üzletekben QR-kód 
leolvasókat kell elhelyezni az okostelefont nem használó személyek számára 

 
43. 2.1.3.1.  iránymutatás: Az energiaigény csökkentése. Az energiafogyasztás kiigazítása. 

 
44. A 2 iránymutatás csoportosítása 

2.1.3.2.  iránymutatás: Több forrás elkülönítése annak kutatására, hogy a nukleáris energia 
ténylegesen a legjobb megoldás-e jelenleg, hogyan tárolható a nukleáris hulladék (jelenleg és a 
jövőben), és az hogyan használható fel újra, új energiatermelés céljából. 
2.1.3.3.  iránymutatás: Több pénzügyi forrás az atomenergia helyettesítésére irányuló 
kutatáshoz. 
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2.2. altéma – A biológiai sokféleség védelme 

45. 2.2.1.2.  iránymutatás: Szennyvíztisztító telepek megvalósításának támogatása 
 

46. 2.2.2.1.  iránymutatás: Az akvakultúra-élelmiszerek környezetben való elterjedésének 
csökkentésére szolgáló technológiák széles körű alkalmazása. 
 

47. A 3 iránymutatás csoportosítása 

2.2.3.1.  iránymutatás: A mezőgazdasági támogatások átirányítása az ökoszisztémákat támogató 
mezőgazdasághoz2.3.1.1. iránymutatás: Javasoljuk a pénzügyi eszköz használatát és az uniós 
támogatások elosztásának újragondolását célkitűzéseink elérése érdekében: környezetbarát 
termelések támogatása és a túltermelést folytató vállalkozások támogatásának befejezése (vagy 
ezek megadóztatása). 
3.1.4.1.  iránymutatás: Az uniós politikai döntéshozóknak adót kell kivetniük azokra a 
termékekre, amelyek nem környezetbarátak, és támogatniuk kell a környezetbarát termékeket. 

 
48. 2.2.3.2.  iránymutatás: A környezetbarát mezőgazdasági termékekért folyó lojális verseny 

biztosítása 
 

49. A 6 iránymutatás csoportosítása 

2.2.3.3.  iránymutatás: A természetes trágyák használatának ösztönzése – vetőmagok 
hőkezelése.  
2.2.7.1.  iránymutatás: Növényvédő szerek nélküli biogazdálkodással rendelkező területek 
fejlesztése. 
2.2.7.4.  iránymutatás: Alternatív növényvédelmi módszerek (példa – vetőmagok hőkezelése).  
2.3.7.1.  iránymutatás: Oktatnunk kell a mezőgazdasági termelőket a növényvédő szerek túlzott 
használatával kapcsolatban, hogy tisztában legyenek azzal, hogy gazdaságaik kiaknázásának más 
módjai is vannak 
2.3.7.2.  iránymutatás: Többet kell beruháznunk a kutatásba, ha meg akarjuk szüntetni a 
növényvédő szereket. 
2.3.7.3.  iránymutatás: Ösztönözni lehetne a természetes növényvédő szerek és alternatív 
technikák alkalmazását, például a kártevőket fogyasztó más rovarok használatát. Azokat a 
mezőgazdasági termelőket, akik ezeket a természetesebb módszereket használják, szintén 
jutalmazni lehetne e módszerek népszerűsítéséért vagy meg lehetne adóztatni a növényvédő 
szereket, hogy azok használata e természetes módszereknél drágább legyen.  

 
50. 2.2.4.1.  iránymutatás: Az erdőket érintő bányászati tevékenységek korlátozása. 

 
51. 2.2.4.2.  iránymutatás: A meglévő területek maximális hasznosítása az erdészek számára. 

 
52. A 3 iránymutatás csoportosítása 

2.2.4.3.  iránymutatás: A tűzifa-ültetvények visszaszorítása.  
2.2.4.4.  iránymutatás: Újraerdősítési programok ellenőrzött favágásokkal kombinálva.  
2.2.4.5.  iránymutatás: Intenzív erdőtelepítés a leromlott talajú területeken. 

 
 

53. A 2 iránymutatás csoportosítása 

2.2.5.1.  iránymutatás: Az új invazív fajok megelőzése és korai azonosítása a polgárok 
segítségével. 
2.2.5.2.  iránymutatás: Új fajokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok (szakértők által). 

 
54. A 2 iránymutatás csoportosítása 
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2.2.6.1.  iránymutatás: A kihalás kockázatának kitett helyi fajok, köztük az örökségfajta állatok 
figyelemmel kísérése.  
2.2.6.2. iránymutatás: A veszélyeztetett fajok védelmére irányuló megőrzési programok, 
beleértve a fogságban történő tenyésztési programokat és a helyreállítás nyomon követését. 

 
55. 2.2.7.3.  iránymutatás: A vetőmagmonopóliumok csökkentése. 

2.3. altéma – Egészséges és biztonságos élelmiszer(8. alcsoport) 

56. A 2 iránymutatás csoportosítása  

2.3.1.2.  iránymutatás: Javasoljuk a műanyag gyártásának és felhasználásának csökkentését, 
valamint újrafeldolgozásának megerősítését annak érdekében, hogy csökkenjen az 
élelmiszereinkre hatást gyakorló, a természetbe kerülő műanyag mennyisége. Javasoljuk 
továbbá a műanyaggal vagy újrafeldolgozott teljes műanyaggal történő alternatív csomagolással 
kapcsolatos kutatás fejlesztését.  
3.1.2.2.  iránymutatás: A gyártóknak meg kell változtatniuk a termékek csomagolásának módját. 
A csomagoláshoz fenntartható anyagokat, például biológiailag lebomló termékeket kell 
használnunk. Figyelembe kell vennünk a csomagolással kapcsolatos technológiai fejlődést. A 
gyártóknak nem szabad egyedileg csomagolniuk a tételeket, ha tömeges megrendelésről van 
szó. 

 
57. 2.3.1.4.  iránymutatás: A támogatások tényleges felhasználását rendszeresebben kell értékelni, és 

a célkitűzések elérése akkor történik meg, ha az élelmiszer-fejlesztés terén elért eredmények 
megvalósultak. Javasoljuk, hogy legyen egy értékelési eszköz (közpolitikák, új rendeletek, cselekvési 
tervek stb.)  
 

58. 2.3.2.1.  iránymutatás: Javasoljuk, hogy segítsük Európa területén a tenyésztési formák átalakítását. 
Az intenzív tenyésztési módot fokozatosan (kicsitől kicsiig) meg kell szüntetni.  
 

59. A 3 iránymutatás csoportosítása 

1.1.6.2.  iránymutatás: A megelőző antibiotikumok állatok takarmány-adalékanyagaként 
történő használatának betiltása  
2.3.3.1.  iránymutatás: Javasoljuk a meglévő európai politikák felülvizsgálatát az antibiotikumok 
használatának megszüntetése érdekében. El kell képzelnünk egy olyan mezőgazdaságot, 
amelynek már nem kell antibiotikumot használnia. Intenzívebb tenyésztés hiányában az 
antibiotikumokra sincs már szükség. Ezt fokozatosan kell elvégezni. Ezért elő kell segíteni az 
antibiotikumoktól mentes mezőgazdaságra való fokozatos átállást.  
2.3.3.2.  iránymutatás: Javasoljuk az antibiotikumok használatának csökkentését. Azok 
esetében, amelyeket továbbra is használnunk kell, javasoljuk az innováció ösztönzését a 
minőségük javítása érdekében. Támogatni és segíteni kell a kutatást. 

 
60. A 4 iránymutatás csoportosítása 

1.1.12.3.  iránymutatás: Cukoradó (magasabb cukoradó). 
1.1.14.1. iránymutatás: Magasabb HÉA (hozzáadottérték-adó) a nem egészséges termékek 
esetében; Az új élelmiszerek népszerűsítése és az egészséges élelmiszerek héacsökkentése 
2.3.5.1. iránymutatás: Árszabályozást hozhatunk létre azzal a céllal, hogy előnyben részesítsük 
az „egészséges” élelmiszereket.  
5.2.5.2. iránymutatás: Az egészségesebb élelmiszerekhez való hozzáférés javítása az 
egészségtelen élelmiszerek megadóztatásával és az egészséges táplálkozás ösztönzésével. 

 
61. 2.3.4.2. iránymutatás: Felhívhatnánk a figyelmet az élelmiszerekkel és a táplálkozással összefüggő 

betegségekkel kapcsolatos kérdésekre, és e témakörökben ismeretterjesztést is folytathatnánk: 
ehhez további tudományos kutatásra, a témák mélyreható tanulmányozására van szükség.  
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62. 2.3.4.3. iránymutatás: Javasoljuk a minket körülvevő „élelmiszer-környezet” szerkezetének 

megváltoztatását: meg kell változtatni azt a marketinget és azokat a marketingmódszereket, 
amelyek irányt szabnak az egyéni fogyasztási döntéseinknek. 
 

63. 2.3.5.2.  iránymutatás: Javasoljuk, hogy bátorítsuk és segítsük a településeket és a lakóközösségeket 
abban, hogy közös kerteket hozzanak létre annak érdekében, hogy szezonális és egészséges 
termékeket termeljenek. 
 

64. 2.3.6.1.  iránymutatás: A termelőket ösztönözni kell az állatok jólétét biztosító technikák 

alkalmazására. 

65. 2.3.8.1.  iránymutatás: Szeretnénk, ha több információ állna rendelkezésre a hormonokat használó 

állati termékekről vagy az endokrin károsító anyagokat tartalmazó termékekről. 

 

66. 2.3.8.2.  iránymutatás: Be kell fejezni a GMO használatát. 

 

67. 2.3.8.3.  iránymutatás: Megfelelően kalibrált adópolitikára van szükség a tehenek jólét-orientált, 
hormonok nélküli tartásának költségei és a jólétet figyelembe nem vevő tartásuk költségei közötti 
különbség tekintetében.  

 

3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása (3–11–
12. alcsoportok) 

3.1. altéma – A túltermelés és a túlfogyasztás szabályozása (3. alcsoport) 

68. A 2 iránymutatás csoportosítása 

3.1.1.3.  iránymutatás: A fogyasztóknak hosszabb ideig kellene használniuk a termékeiket. A 
termékek élettartamára vonatkozó információkat a termékeken vagy az üzletekben kell 
meghirdetni. 
3.1.2.3.  iránymutatás: Meg kell változtatni a fogyasztói magatartást és elvárásokat. A 
fogyasztóknak általában kevesebbet kellene fogyasztaniuk. A fogyasztóknak hosszabb ideig 
kellene használniuk a termékeket. A fogyasztóknak javíttatniuk kellene a termékeket. A 
fogyasztóknak megfelelően kell újrahasznosítaniuk a termékeket. Az újrahasznosítási piramis 
használata és végrehajtása. Nem szükséges, hogy mindig minden rendelkezésre álljon. 

 
69. 3.1.2.1.  iránymutatás: A gyártóknak úgy kell módosítaniuk termelésüket, hogy az általuk előállított 

mennyiség a fogyasztói keresleten alapuljon. Az alapvető termékek esetében nem ez a helyzet, 
mivel az alapvető termékeknek mindig könnyen elérhetőnek kell lenniük. A gyártóknak meg kell 
szüntetniük a termékek tervezett elavulását. 
 

70. 3.1.2.4.  iránymutatás: Betétdíjas rendszer bevezetése, amely lehetővé teszi a palackok újbóli és 
ismételt újrafelhasználását. Újra fel kell használnunk a már előállított műanyagot is. 
 

71. 3.1.3.1.  iránymutatás: Uniós és nemzeti szinten intézkedéseket kell bevezetnünk a 
környezetkárosító termékek forgalmazásának korlátozására. Ugyanezeket a követelményeket kell 
alkalmazni az importált termékekre is. 
 

72. 3.1.3.2.  iránymutatás: Saját termékeinket kell gyártanunk, és önálló termelési lehetőséggel kell 
rendelkeznünk Európában. Minden európai régiónak/országnak arra a területre kell szakosodnia, 
ahol kiemelkedő szerepet tölt be, hogy támogathassuk a helyi termelést és kihasználhassuk a 
szinergiákat. Ily módon jobban ellenőrizhetjük, hogy a termelők betartják-e a fenntarthatósági 
előírásokat. Ez csökkentené a közlekedés és a hajózás által okozott kibocsátásokat, amelyek 
általában a világ minden tájáról történő behozatalkor merülnek fel. 
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73. A 4 iránymutatás csoportosítása 

3.1.4.2. iránymutatás: Homogén környezetvédelmi gyártási szabványok Európában, hogy 
MINDEN gyártó ragaszkodjon ezekhez a szabályokhoz. Fenntartható normák, a piacon lévő 
ökológiai normák => a termékek vizsgálata annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e 
ezeknek a normáknak. Importálnunk sem szabad olyan termékeket, amelyek nem felelnek meg a 
normáknak. 
3.2.3.1. iránymutatás: Javítani kell a nyomon követést és a szigorú ellenőrzést, szankciókkal 
sújtva azokat a termelőket, akik nem tartják be az európai és nemzeti jogszabályokat. A helyi 
önkormányzatok fontos szerepet játszanak az iparágakra vonatkozó európai és nemzeti 
környezetvédelmi normák végrehajtásának nyomon követésében 
3.3.1.6. iránymutatás: Az EU-nak jogszabályokat kell alkotnia annak pontosabb meghatározása 
érdekében, hogy mi a szükséges, alapvető és fenntartható termék, és mi nem az. 
4.2.2.3.  iránymutatás: A vállalatok magatartásának megváltoztatása és a termelési minták 
megtörése a jogszabályok kiigazítása révén. 

 
74. 3.1.4.3.  iránymutatás: A szállítási idő csökkentése: A terméket a gyártótól a fogyasztóhoz a lehető 

leggyorsabban kell leszállítani. Ily módon elkerüljük a további csomagolást is. 
 

3.2. altéma – Hulladékcsökkentés 

75. 3.2.1.1.  iránymutatás: Mindenkinek fizetnie kell az általa termelt hulladék mennyiségéért. A 
gyártókat arra is ösztönözni kell, hogy kevesebb csomagolást használjanak, annak érdekében, hogy 
ne hárítsák át a teljes terhet a végfelhasználóra. 
 

76. 3.2.1.2.  iránymutatás: Ösztönözni kell a hulladékkezelést és a hulladék újrafeldolgozását mint olyan 
tevékenységeket, amelyek bevételt termelhetnek a vállalkozások számára 
 

77. 3.2.2.1.  iránymutatás: Ezt a problémát olyan lehetőségként kell kezelni, amely lehetővé teszi a 
munkahelyüket elveszített emberek számára, hogy átképzési intézkedések révén jobb munkahelyet 
találjanak. A körforgásos gazdaság jó megoldás a termelés csökkenése által érintett vállalkozások 
számára. 
 

78. 3.2.2.2.  iránymutatás: Uniós és nemzeti szintű szabályozásokat kell bevezetni a kisebb és 
környezetvédelmi szempontból biztonságos csomagolások használatának ösztönzése érdekében. A 
csomagolásnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a termék használata után a hulladék 
hogyan kezelhető oly módon, hogy az ne szennyezze a környezetet. 

3.3. altéma – Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés és igazságos 

fogyasztás 

79. 3.3.1.1.  iránymutatás: Az iparágak minőségi termékek kínálata érdekében történő áthelyezésének 
ösztönzése és előmozdítása. 
 

80. 3.3.1.2.  iránymutatás: Az importált és alacsony költségű divattermékekre kivetett adók növelése a 
pazarlás elkerülése érdekében. 
 

81. 3.3.1.3.  iránymutatás: A túl sok szennyezést okozó termékek (pl. műanyag termékek) 
értékesítésének betiltása. 
 

82. 3.3.1.5.  iránymutatás: A helyi termékek népszerűsítése és előnyben részesítése. 
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83. 3.3.2.1.  iránymutatás: Az EU-nak elő kell mozdítania a kutatás és az innováció finanszírozását a 
fenntarthatóbb termékek forgalmazásának lehetővé tétele érdekében. Ezért ösztönöznünk kell az 
együttműködést. 
 

84. 3.3.2.2.  iránymutatás: Az Európai Uniónak konzultációkat kell szerveznie a polgárokkal a kutatás és 
az innováció témájában. 
 

85. 3.3.3.1.  iránymutatás: Tájékoztató kampányok és részvételi folyamatok előmozdítása a 
vállalkozások és a fenntartható termékek számára 

 

4. téma: A fenntartható jövő felé 

4.1. altéma – Megújuló energia most 

86. A 3 iránymutatás csoportosítása 

4.1.1.1. iránymutatás: Az EU-nak új módokat kell találnia a villamosenergia-termelésre annak 
érdekében, hogy a jövőben kielégítse szükségleteinket.   
4.1.4.1. iránymutatás: Az EU-nak meg kell szüntetnie a szénalapú villamosenergia-termelést. 
4.1.2.1. iránymutatás: Az EU-nak csökkentenie kell a kőolaj, a földgáz és a szén felhasználását. 

 
87. 4.1.1.3.  iránymutatás: Az EU-nak fokoznia kell a már most is elérhető „jó zöld energia”, például a 

szélenergia használatát. 
 

88. 4.1.2.2.  iránymutatás: Az EU-nak fel kell lépnie az üvegházhatású gázok, például a metán és az ózon 
stb. kibocsátásának csökkentése érdekében is. 
 

89. A 3 iránymutatás csoportosítása:  

1.2.4.5.  iránymutatás: Az energiatakarékossággal, az éghajlatváltozással stb. kapcsolatos 
felnőttképzés ingyenes kínálatának előmozdítása – ha ezek nem állami képzések, akkor pedig az 
ilyen tanfolyamokat ingyenesen kínáló nem kormányzati szervezetek támogatása 
4.1.1.2.  iránymutatás: Az EU-nak nagyobb támogatást kell nyújtania a hagyományos 
energiatermelésben részt vevő emberek oktatása és új munkafunkciói terén. 
4.1.3.1.  iránymutatás: Az EU-nak többet kellene beruháznia a magáncélú energiafogyasztási 
szokások és hozzáállás megváltoztatásába az európai polgárok körében. 

 
90. A 2 iránymutatás csoportosítása:  

4.1.5.1. iránymutatás: Megoldást jelenthetne a hidrogénből történő energiatermelés. 
4.1.6.1.  iránymutatás: A hidrogént mint alternatívát jobban lehetne kutatni, abba befektetni és 
azt alkalmazni, mint új energetikai megoldást. 

 
91. 4.1.6.2.  iránymutatás: A sok kisebb projektbe való beruházás megoldhatja a nagyszabású 

energetikai problémát. Beruházások mind az iparban, mind pedig a magánlakásokban 

4.2. altéma – A változás támogatása 

92. 4.2.1.1.  iránymutatás: Az EU-nak biztosítania kell, hogy a szereplők rendszeresen találkozhassanak, 
és ténylegesen meghallgassák egymást, hogy megértsék az éghajlatváltozással kapcsolatos 
különböző szükségleteiket. Szükség esetén puha és/vagy kemény intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kontinensekre annak érdekében, hogy ténylegesen 
párbeszédet folytassanak, és közös alapot találjanak a közös éghajlati jövőképhez. 
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93. 4.2.1.2.  iránymutatás: Csökkentenünk kell a Kínából és az USA-ból származó áruk behozatalát, 
ugyanakkor szigorúbb minőségi előírásokat kell kialakítanunk ezen országok támogatása érdekében. 
 

94. 4.2.2.1.  iránymutatás: Kényszerítés és jutalom: a nagy szennyezőket a következetes éghajlat-
politika révén jelentős bírságokkal kell sújtani és támogatásokban kell részesülniük. A 
nyersanyagokat ingyenesen (jutalékként) lehet rendelkezésre bocsátani azon vállalatok számára, 
amelyek fenntartható módon viselkednek, és megfelelő erkölcsi hozzáállással rendelkeznek a 
fenntarthatósághoz. 
 

95. A 2 iránymutatás csoportosítása 

4.2.3.1.  iránymutatás: Az (éghajlatról, környezetről, földről szóló) információknak átláthatónak 
és a polgárok számára ellenőrzöttnek kell lenniük. Európában mindenkit ugyanúgy kell 
tájékoztatni, anélkül, hogy azt a politika cenzúrázná. 
4.2.3.2. iránymutatás: Így lehet a lehető legtöbb embert elérni és motiválni. Különböző 
csatornákat kell igénybe venni ahhoz, hogy minél több polgárt megszólítsanak, tájékoztassák és 
érzékenyítsék őket. Ez történhet cenzúrázatlan közösségi média, országos reklámok révén, de 
vallási csatornákon vagy a polgárokat szolgáló egyéb átfogó szervezeteken keresztül is. 

 

4.3. altéma – Környezetbarát közlekedés 

96. A 2 iránymutatás csoportosítása 

4.3.1.1.  iránymutatás:  Az EU-nak fokoznia és optimalizálnia kell a tömegközlekedés használatát 
a vidéki területeken, beruházásokat kell eszközölnie az infrastruktúrába, és javítania kell a vidéki 
területek városi területekkel való összeköttetését (hogy a munkavállalók eljuthassanak a 
munkahelyükre). Támogatni kell a szükséges infrastruktúrát és az utasoknak is támogatást kell 
nyújtani (a közlekedés költségeinek csökkentése érdekében, különösen a leghátrányosabb 
helyzetűek esetében). Költségvetésre van szükség a források vidéki és városi területek közötti 
méltányos elosztásához is. 
4.3.1.3.  iránymutatás: Az EU-nak javítania kell az internetkapcsolatot a vidéki területeken annak 
érdekében, hogy csökkenjen a közlekedés iránti igény és az e területeken élő embereknek ne 
kelljen minden nap munkába vagy iskolába ingázni a városba.  

 
97. 4.3.1.2.  iránymutatás: Az új közlekedési infrastruktúrák kiépítése előtt a használaton kívüli régi 

infrastruktúrákat át kell alakítani és új felhasználási módokat kell ezek számára találni (pl. új életet 
kell adni a régi vasúti pályáknak). Ahhoz, hogy a vidéki területek számára új kommunikációs és 
közlekedési infrastruktúrákat lehessen létrehozni, nagyon fontos figyelembe venni a védett 
területeket (védett természeti területek). Az új infrastruktúrák nem károsíthatják ezeket a védett 
területeket. 
 

98. 4.3.1.4.  iránymutatás: Az EU-nak elő kell mozdítania közös munkaközpontok (közösségi 
munkaterek) létrehozását a vidéki területeken, ahol az emberek otthonuk közelében dolgozhatnak, 
és jó internetkapcsolattal rendelkeznek. 
 

99. 4.3.2.1.  iránymutatás: Az EU-nak ösztönzők és az elektromos infrastruktúra javítása révén elő kell 
mozdítania az elektromos járművek vásárlását. Ezeknek az új járműveknek (elektromos, hidrogén 
stb.) hosszú élettartamúnak kell lenniük, hogy optimalizálják az erőforrások felhasználását, és 
elkerüljék a túl sok pazarlást, amikor a régi járműveket új járművekre cseréik. Ezekben a hosszú 
termékéletciklusokban ösztönözni kell a K+F-et. Elő kell mozdítanunk a kevésbé szennyező új 
szintetikus üzemanyagokkal működő régi járművek használatát is (mivel nem mindig az elektromos 
autók jelentik a legjobb ökológiai megoldást). Ösztönözni kell a régi járművek újrahasznosítását, az 
új, környezetbarátabb járműveket pedig javítani és korszerűsíteni kell.  
 

100. A 3 iránymutatás csoportosítása: 
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4.3.2.2.  iránymutatás: Az EU-nak a közúti szállítást fel kell váltania más közlekedési módokkal (a 
vonatok nagyobb mértékű használata, a folyami és rövid távú tengeri szállítás és más eszközök, 
például a drónok használata).  
4.3.5.1.  iránymutatás: Az EU-nak szigorítania kell a repülőgépek és az üdülőhajók használatát 
szabályozó jogszabályokat. 
 4.3.2.3.  iránymutatás: Az EU-nak az üdülőhajók energiaforrásait kevésbé szennyező 
energiaforrásokra kellene átalakítania (fosszilis tüzelőanyagok használata nélkül). 

 
101.  4.3.2.4.  iránymutatás:  Az EU-nak erősítenie kell az olyan együttműködési megközelítéseket, mint 

például a magángépjárművek megosztása, például a közösségi hálózatok használata révén. 
 

102. 4.3.4.2.  iránymutatás: Az EU-nak javítania kell a tömegközlekedés villamosítását a városokban (pl. 
a villamosközlekedés népszerűsítése révén). 

 

5. téma: Gondoskodás mindenki számára 

5.1. altéma – Az egészségügy megerősítése 

103. 5.1.1.1.  iránymutatás: Az EU általános költségvetéséből nagyobb részt kellene a közös egészségügyi 
kutatási és fejlesztési projektekre fordítani, különös tekintettel a megelőző orvostudományra. 
 

104.  5.1.1.2.  iránymutatás: Össze kell hangolni az uniós kutatási tevékenységeket, valamint 
kimeneteinket és eredményeinket hozzáférhetővé kell tenni a többi uniós tagállam számára (uniós 
szintű nyílt hozzáférés). 
 

105.  5.1.2.1.  iránymutatás: Az egészségügyi személyzet létszámát növelni kell. Ugyanakkor az 
egészségügyi személyzet fizetését és munkaidejét (fokozatosan, a tapasztalattól függően stb.) kell 
növelni, illetve csökkenteni. 
 

106. A 4 iránymutatás csoportosítása 

5.1.2.2.  iránymutatás: Könnyebbé kell tenni a más uniós tagállamokban való munkavégzést – a 
képesítéseket egyenlőnek kell tekinteni (a képesítések elismerése) az egészségügyben dolgozó 
valamennyi alkalmazott, nem csak az orvosok számára. Szükség van a képzési módszerek 
összehangolására és bevált gyakorlataira.  
5.1.3.1.  iránymutatás: Az orvosi egyetemeken a tanítást megegyező tantervek/programok 
alapján kell végezni.  
5.1.2.3. iránymutatás: Gondoskodnunk kell arról, hogy az uniós orvosi egyetemeken végzettek 
ne menjenek el az Egyesült Államokba a bérek és a munkakörülmények különbségei miatt. 
5.2.2.2.  iránymutatás: Szükség van az egészségügyi szakemberek megbecsülésére (jobb 
munkakörülmények, szakmai előmenetel, társadalmi elismerés). Megegyező szabályok európai 
szinten (például munkaórák). 

 
107. 5.1.3.2.  iránymutatás: EU-szerte azonos minőségű kezelésekre van szükség, és a gyógyszereknek 

ugyanannyiba kell kerülniük. 
 

108. 5.1.4.1.  iránymutatás:  Az EU-nak több hatáskörrel kell rendelkeznie a közös egészségügyi rendszer 
kialakításához, hogy az költséghatékonyabb és olcsóbb legyen, és könnyebben találjanak 
megoldásokat. 
 

109. 5.1.5.1.  iránymutatás: Az uniós polgárok egészségügyi dokumentációját vészhelyzet esetén 
hozzáférhetővé kell tenni más uniós tagállamok egészségügyi személyzete számára. Az uniós 
egészségügyi kártyának közösnek kell lennie. 
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110. 5.1.6.1.  iránymutatás: Az EU-nak prioritásként kell kezelnie a közegészségügyi beruházásokat, és 
további ösztönzőket kell biztosítania a magánszektorban már dolgozók számára, hogy az alapvető 
egészségügyi ellátás is versenyképes legyen. 
 

111. 5.1.7.1.  iránymutatás: Rendszeresen személyre szabott képzéseket kell szervezni a különböző 
egészségügyi szakemberek számára annak biztosítása érdekében, hogy az egészségügyi személyzet 
naprakész legyen. 
 

112. 5.1.8.1.  iránymutatás: Ezzel kapcsolatban szorosabb együttműködésre és megállapodásra van 
szükség az uniós tagállamok között. (fizetési rendszer) 

5.2. altéma – Az egészség jobb megértése 

113. 5.2.1.2.  iránymutatás: A fizikai egészségügyi problémákkal küzdők számára több lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a témával foglalkozó szakemberekkel beszélhessenek. 
 

114. A 5 iránymutatás csoportosítása:  

5.2.1.4.  iránymutatás: A vállalkozásoknak több ismeretre és tudatosságra kell szert tenniük a 
mentális egészségben betöltött szerepükről. A vállalatokat ösztönözni és támogatni kell, hogy 
komolyan vegyék ezt a kérdést. Például az Egészségügyi Hét használatával (az 
5.2.1.3. iránymutatásból).  
5.2.3.1. iránymutatás: Oktatás, érzékenyítés és a társadalom tájékoztatása a tabuk csökkentése 
érdekében. 
5.2.3.2. iránymutatás: Az oktatás használata annak demisztifikálása érdekében, hogy a mentális 
egészségügyi problémák hasonlóak más egészségügyi problémákhoz. 
5.2.6.1.  iránymutatás: A mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek elmélyítése mindazok 
számára, akik betegekkel foglalkoznak és a közösségben dolgoznak (iskolák, rendőri hatóságok, 
egészségügyi dolgozók, vállalatok, önkormányzatok). 
5.3.2.1.  iránymutatás: A pszichológiai kezelés normalizálása (pl. a pszichológiai betegségeket és 
a kezelés szükségességét nem tárgyalják nyíltan). Fontos megérteni, hogy minden embernek 
szüksége van pszichológusra. Tanítsanak filozófiát, logikai és kritikai gondolkodást az iskolákban. 
Ennek eredményeként javulni fog az emberek mentális egészsége. 

 
115.  5.2.2.1. iránymutatás: Források biztosítása az egészségügyi problémákkal küzdő személyeket 

támogató intézmények számára. 
 

116.  A 2 iránymutatás csoportosítása  

5.2.4.1.  iránymutatás: A női higiéniai termékekre kivetett adók csökkentése.  
5.3.3.1.  iránymutatás:  A női higiéniai termékek áfájának megszüntetése. 

 
117. 5.2.4.2.  iránymutatás: A fiatalok és a gyermekek figyelmének felhívása a biológiai, mentális és 

szexuális egészségre. 
 

118. 5.2.4.3.  iránymutatás: A jó ötleteket/megoldásokat/gyakorlatokat hozzá kell igazítani a többi 
tagállamhoz. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet működőképessé tenni az ilyen információmegosztást 
(megkülönböztetés a szexuális, reproduktív és női egészség terén)  
 

119. A 2 iránymutatás csoportosítása:  

5.2.5.1.  iránymutatás: A sporttevékenységek aktív előmozdítása állami ösztönzők révén. 
5.3.2.4.  iránymutatás: Az iskolai testnevelési idő növelése az emberek aktívabbá tétele 
érdekében (pl. a mentális egészség javítása, az elhízás csökkentése stb.). A szülők arra való 
ösztönzése, hogy több időt töltsenek a szabadban a gyermekeikkel. A testmozgás előmozdítása 
fenntartható mobilitási programok révén is ösztönözhető (pl. Portugáliában a fenntarthatóbb 
mobilitást támogató ösztönzők segítik a kerékpározást és a gyaloglást). 
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120. 5.2.7.1.  iránymutatás: A mentális egészség terén bevált nemzeti gyakorlatokat bemutató európai 

verseny létrehozása (amelyet miniszterek vagy parlamenti képviselők mutatnak be). 

5.3. altéma – Egyenlő hozzáférés az egészségügyhöz – mindenkinek 

121. A 3 iránymutatás csoportosítása 

5.3.1.1. iránymutatás: Az állami szájhigiéniai rendszer lefedettségének kiterjesztése (pl. 
Spanyolországban az állami egészségügyi ellátás nagyon korlátozott a szájhigiénia területén). 
5.3.1.2.  iránymutatás: Pénzügyi támogatás létrehozása a szájhigiéniai ellátáshoz való hozzáférés 
és az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentése érdekében. Európai szintű támogatások 
támogatása a fogászati egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, különösen 18 éves korig 
(például Ausztriában a fogszabályozást a 18 év alattiak számára finanszírozzák). 
5.3.1.3.  iránymutatás: A prevenciós politikák javítása a fogászati egészség területén. A fogászati 
egészségre vonatkozó minimumszabályok megállapítása az egész EU-ban. Az iskolai megelőző 
fogorvosi ellátásnak ingyenesnek kell lennie. (Németországban például léteznek megelőzési 
programok: 1. a fogorvos látogatást tesz az iskolákban; és 2. ösztönzik, hogy évente egyszer 
felkeressék a fogorvost. A fogorvos felkeresése azonban 80 euróba kerül, ezért vannak olyan 
családok, amelyek ezt nem engedhetik meg maguknak. ) 

 
122. 5.3.2.3. iránymutatás: Az öngyógyítással kapcsolatos problémák ismertetése az iskolában és a 

felnőttek számára. 
 

123. 5.3.2.5.  iránymutatás: Felnőttek és diákok képzése az elsősegély és a kardiopulmonális újraélesztés 
terén. A képzés mellett fontos, hogy a defibrillátorok nyilvános helyeken is rendelkezésre álljanak. 
 

124. 5.3.3.2. iránymutatás: Az egészségügyi politikáknak fel kell ismerniük, hogy a nőknek és a férfiaknak 
biológiai különbségeik és nemi szerepeik miatt eltérő szükségleteik, akadályaik és lehetőségeik 
vannak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén. Figyelmet kell fordítani az LMBTIQ-
közösség igényeire is (különösen a fiatal LMBTIQ-közösség igényeire, mivel ők az identitásuk 
kialakításának folyamatában vannak, és több támogatásra van szükségük). Konkrét LMBTIQ-
jogszabályok előmozdítása (pl. Transz-Aragónia jogszabály: létrehoztak egy nemi identitással 
foglalkozó szervezeti egységet, amely pszichológiai segítséget és támogatást nyújt az átállási 
folyamat során; Aragóniában létezik egy LMBTIQ-jogszabály is. Mindkettő referenciaként szolgálhat 
más régiók számára). 

 
125. 5.3.4.1.  iránymutatás: Javítani kell a képzést, és több erőforrást kell biztosítani az olyan harmadik 

ágazatbeli szervezetek és szociális szolgálatok számára, amelyek kevesebb erőforrással rendelkező 
emberekkel állnak kapcsolatban (pl. Vannak nagyon rossz higiéniával vagy étkezési szokásokkal 
rendelkező emberek, mert nincs információjuk vagy erőforrásuk a helyzetük javítására). A 
hajléktalanok nem férnek hozzá az orvosi ellátáshoz, sokan szégyellnek orvoshoz fordulni. A nem 
kormányzati szervezetek kapcsolatba léphetnek ezekkel a hajléktalanokkal, és orvosi látogatásokat 
biztosíthatnak a kiszolgáltatott csoportok számára.  
 

126. 5.3.4.2.  iránymutatás: Családok bevonása az iskolák oktatási terveibe, hogy a családok is részét 
képezzék az iskolákban népszerűsített egészséges szokásoknak. 
 

127. 5.3.5.1.  iránymutatás: Olyan eszközök kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy 
támogassuk az ápolókat munkájuk javításában (pl. hangalapú alkalmazások: beszélni lehet az 
alkalmazásban, és ez egy olyan rendszerbe kerül, amelyen keresztül az ápolók megkapják az írásbeli 
konzultációt, és így nem kell írniuk). 
 

128. A 2 iránymutatás csoportosítása  

5.3.6.1. iránymutatás: Az EU-nak valamennyi uniós országban meg kell valósítania az alapvető 
népegészségügyi ellátást (funkcionális, nem esztétikai szempontok). Nemcsak az adott ország 
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lakosai számára kell biztosítani a hozzáférést, hanem a bevándorlóknak és a más országokból 
érkezőknek is. 
5.3.7.1. iránymutatás: Egészségügyi ellátás biztosítása a hajléktalanok és a bevándorlók számára 
(pl. vannak olyan nem kormányzati szervezetek, amelyek magánellátást nyújtanak, és ezeket a 
kezdeményezéseket ösztönözni kell) 

 
129. 5.3.7.2. iránymutatás: Az egészség, az emberi méltóság és az integritáshoz való jog beépítése az 

Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkébe. Az emberi méltóság az emberek egészségének része 
(Például a spanyol alkotmány 15. cikke magában foglalja „az élethez, valamint a testi és erkölcsi 
sérthetetlenséghez való jogot, anélkül, hogy az ember kínzásnak, embertelen vagy megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak lenne kitéve”). 
 

130. 5.3.8.1. iránymutatás: A magán egészségügyi ellátórendszer előnyeinek és hátrányainak elemzése 
(pl. annak megállapítása, hogy egy magánrendszer előmozdítása milyen mértékben eredményezi a 
közszolgáltatásokba történő beruházások csökkenését, hogy ez milyen mértékben diszkriminatív 
stb.) (pl. Németországban létezik magánbiztosítás és állami egészségügyi ellátás. A magán-
egészségügyi ellátás nem mindig jobb. Ha Ön magánbeteg, fizetnie kell azokért a vizsgálatokért is, 
amelyekre nem igazán van szüksége).  
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