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Euroopan tulevaisuuskonferenssi  

Raportti: Paneeli 3, istunto 2 

Euroopan kansalaispaneeli 3: «Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys»  

Istunto 2, 19.–21. marraskuuta 2021, verkossa  

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio järjestävät eurooppalaiset 

kansalaispaneelit Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä.  

Tämän asiakirjan1 valmisteli keskusteluryhmä, joka koostuu seuraavista: Missions Publiques, Tanskan 

teknologianeuvosto, Deliberativa, ifok ja Kantar. Se vastaa paneelien menetelmistä ja 

toteuttamisesta. Paneelin 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” istuntoa 2 johti Missions 

Publiques, ja sitä tuki Tanskan teknologianeuvosto.  

 

Sisällysluettelo 

1. Istunnon 2 yhteenveto 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelikäsittelyn istunnon 2 asiayhteys 

3. Istunnon päätulos: kysymykset ja suuntaviivat 

 

● Liite I: Kuinka suuntaviivat määritettiin? 

● Liite II: Asiantuntijoiden panos ja faktojen tarkistus 

● Liite III: Yksityiskohtaiset kysymykset, suuntaviivat ja oikeutukset 

● Liite IV: Konferenssin täysistunnosta saatu palaute 

 

  

 
1Vastuuvapauslauseke: tästä raportista vastaavat yksinomaan sen laatijat, eikä se edusta EU:n 
toimielinten näkemyksiä. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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1. Istunnon 2 yhteenveto 

19.–21. marraskuuta 2021 noin 200 satunnaisesti valittua Euroopan kansalaista, joilla oli eri taustat 

ja jotka tulivat eri puolilta Eurooppaa, kokoontui yhteen toisen kerran – tällä kertaa virtuaalisesti – 

keskustelemaan aiheista ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys”. Tarkoituksena oli jatkaa 

ensimmäisen istunnon keskusteluja. Istunnon 1 aikana kansalaiset olivat tuoneet esille noin 75 

aihetta, jotka liittyivät paneelin yleiseen aiheeseen. Nämä aiheet järjestettiin viiteen 

työskentelyaiheeseen, jotka käsittivät useita ala-aiheita [katso istunnon 1 raportti]. Paneelin esille 

tuomat aiheet toimivat pohjana kansalaisten työlle istunnossa 2.  

 

● Aihe 1: Paremmat elintavat 

● Aihe 2: Ympäristön ja terveyden suojeleminen 

● Aihe 3: Talouden ja kulutuksen uudelleenarviointi  

● Aihe 4: Kestävämpi yhteiskunta 

● Aihe 5: Terveys  

 

 

Tämän toisen istunnon aikana laadittiin ”suuntaviivoja” konkreettisten suositusten valmistelemiseksi 

(kolmannessa istunnossa) jokaisesta viidestä aiheesta, jotka tunnistettiin ensimmäisessä istunnossa. 

 

Asiantuntijoiden tuen ja panoksen, oman tietämyksensä ja kokemustensa sekä istunnon 2 

keskustelujen pohjalta kansalaiset pohtivat ja tunnistivat ensin kysymyksiä, jotka liittyivät heille 

osoitettuihin aiheisiin. Kysymykset määriteltiin ratkaisua vaativiksi ongelmiksi tai muutosta vaativiksi 

tilanteiksi (esimerkki paneelin 3 kysymyksestä: ”Tuottajille annetut kannustimet ja heihin kohdistetut 

vaatimukset tuottaa kestäviä ja terveitä elintarvikkeita ovat riittämättömiä.”).  

 

Kansalaiset käsittelivät sitten näistä kysymyksistä laatimalla suuntaviivoja. Suuntaviivat ovat 

ensimmäinen vaihe suositusten määrittämiseksi, josta tulee istunnon 3 tavoite (esimerkki paneelin 3 

suuntaviivasta: ”Kestävään tuotantoon tähtääville pientuottajille tulee myöntää avustuksia ja 

palkitsemisohjelmia kestävien ja terveellisten tuotteiden tuottamista varten. Muiden avustuksia 

tulee vähentää.”). 

 

Lisäksi kansalaisia pyydettiin kehittämään suuntaviivoille oikeutuksia, jotka selittävät, miksi nämä 

suuntaviivat voisivat heidän mielestään olla oikea ratkaisu kysymyksiin (esimerkki paneelin 3 

oikeutuksesta: ”Siksi, että terveellisten ja kestävien elintarvikkeiden tuottaminen on kalliimpaa, 

etenkin, jos kyseessä ei ole massatuotanto.”). 

Keskustelut ja yhdessä tehty työ toteutettiin kolmessa eri muodossa: 

● Alaryhmissä. Kussakin 15 alaryhmässä oli 12–14 kansalaista. Kussakin alaryhmässä puhuttiin 

neljää tai viittä kieltä, ja kukin kansalainen pystyi puhumaan äidinkielellään tai kielellä, jolla 

hänen oli helppo keskustella. Kussakin alaryhmässä oli yksi keskusteluryhmään kuuluva 

ammattitaitoinen avustaja. 

● Aiheen täysistunnoissa. Aiheen täysistuntoihin kokoontuivat samaa aihetta käsittelevät 

kolme alaryhmää. Viidessä aiheen täysistunnossa oli ammattitaitoisia avustajia 

moderaattoreina. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e4joleeo3kgfa3mqgffrdkb7j1kx?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211123/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211123T085426Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea56551b1a85ecb0c54ea6bcae0c6bc0b0796bcff1ef25baa2678e7e33922a32
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● Täysistunnossa, jossa olivat mukana kaikki osallistuvat kansalaiset. Täysistuntoja johti kaksi 

keskusteluryhmän päämoderaattoria. 

 

Täysistuntojen videotallenteet ovat saatavilla tästä: 

● Täysistunto  

 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelikäsittelyn istunnon 2 asiayhteys 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin tärkeä osa. Kaikkiaan neljä 

eurooppalaista kansalaispaneelia antavat kansalaisille mahdollisuuden pohtia yhdessä tulevaisuutta, 

jonka he haluavat Euroopan unionille.  

● Neljä paneelia eli yhteensä 200 Euroopan kansalaista, jotka on valittu satunnaisesti 27 

jäsenvaltiosta.  

● Paneelit edustavat EU:n moninaisuutta: maantieteellinen alue (kansalaisuus ja 

kaupunki/maaseutu), sukupuoli, ikä, sosioekonominen tausta ja koulutustaso.  

● Kussakin paneelissa on vähintään yksi nais- ja yksi miespuolinen kansalainen kustakin 

jäsenvaltiosta.  

● Kolmasosa kustakin paneelista koostuu nuorista (ikä 16–25 vuotta). Tämän nuorten ryhmän 

ja Euroopan nuorisotapahtuman välille on luotu erityinen linkki. 

Kukin paneeli kokoontuu kolme kertaa syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Istunto 1 

järjestettiin Strasbourgissa Euroopan parlamentin tiloissa. Istunto 2 toteutettiin verkossa. 

Kansalaiset, moderaattorit, avustajat ja asiantuntijat käyttivät Interactio-sovellusta, joka on 

monikieliset kokoukset ja simultaanitulkkauksen 24 kielellä mahdollistava verkkotyökalu.  

Istunto 1 oli alustava istunto, jonka tavoitteena oli kehittää visio, vahvistaa ohjelma ja priorisoida 

kysymykset, joihin kansalaiset haluavat keskittyä, kun taas istunnon 2 tavoitteena oli syventyä 

aiheeseen ja määrittää suuntaviivoja. Istunnon 2 täysistunnon aloituksessa konferenssin 

täysistuntoon valittujen paneelien 20 edustajaa kutsuttiin käyttämään puheenvuoro ja antamaan 

osallistuville kansalaisille palautetta ensimmäisestä konferenssin täysistunnosta, johon he 

osallistuivat 22.–23. lokakuuta 2021 [katso liite IV, Konferenssin täysistunnosta saatu palaute]. Näitä 

esityksiä seurasi kysymys- ja vastausistunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19
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3. Istunnon päätulos: kysymykset ja suuntaviivat 

Istunnon 2 jälkeen paneelin 3 osallistujat määrittivät seuraavat kysymykset ja suuntaviivat2: 

Aiheet, ala-aiheet, kysymykset ja suuntaviivat on numeroitu seuraavasti: Aihe.Ala-

aihe.Kysymys.Suuntaviiva (esim. 1.1.1.1). 

1. Paremmat elintavat 

1.1. Terveellinen elämäntapa  

Kysymys 1.1.1 - Nuoret eivät saa riittävästi koulutusta ja tietoa terveellisistä elämäntavoista (esim. 

terveellinen ruoka). 

● 1.1.1.1 Avataan kokkikouluja jäsenvaltioissa ja tuetaan niitä avustuksilla ja mainoksin 

(maksuttomat kurssit teini-ikäisille ja lapsille), mukaan lukien terveellistä ruokavaliota 

koskevat kurssit jo varhaislapsuudessa (esikoulu ja alakoulu), hankitaan parhaat käytännöt ja 

ruokareseptit eri puolilta Eurooppaa ja sisällytetään ne kokkauskursseihin (käytetään 

eurooppalaisten ruokailutottumusten runsasta valikoimaa). Esimerkki Italiasta: maksuton 

ammattikoulutus yleisissä kouluissa tarkoituksena oppia tekemään terveellistä ruokaa. 

● 1.1.1.2 Näytetään mainoksia televisiossa, eri foorumeilla ja yhteistyössä vaikuttajien kanssa 

(esim. YouTube) nuorille tarkoitettujen ohjelmien aikana samalla kun näytetään 

tilastotietoja, jotta voidaan puhua suoraan kohdeyleisölle ja antaa heille tietoa terveellisestä 

ruokailusta, terveellisestä kokkaamisesta ja terveellisestä ruoasta. 

● 1.1.1.3 Kokonaisvaltainen lähestymistapa: urheilu, terveys ja ravinto, esimerkiksi kerrotaan 

sairauksista, joita epäterveellinen ruoka voi aiheuttaa (esim. sydän- ja verisuoniongelmat). 

● 1.1.1.4 Lisätään opetukseen myös sukupuolivalistus, tieliikenne ja muita vastaavia aiheita. 

● 1.1.1.5 Koulun ruokaloiden on tarjottava terveellisempää ruokaa, esim. monipuolisempi 

valikoima (kasvisruoat, vihannespohjaiset lisukkeet, kauden hedelmät ja kasvikset) sekä 

tasapainoinen, korkealaatuinen ruokavalio, esim. biologiset tuotteet. 

 

Kysymys 1.1.2 - Mainonta edistää epäterveellistä elämäntapaa (esim. alkoholi ja tupakka). 

● 1.1.2.1 Jaetaan kouluihin esitteitä, jotka mainostavat koulutusalan kansalaisjärjestöjä ja 

kouluajan jälkeisiä ohjelmia jne. Esimerkiksi hankitaan ravinto- ja urheiluammattilaisia 

opettamaan lapsille näistä aiheista. 

 
2 Tämä on käännetty konekäännöksen avulla joillekin kielille 
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● 1.1.2.2 Rajoitetaan alkoholi- ja tupakkamainoksia etenkin nuorille, esim. 

urheilutapahtumissa. 

● 1.1.2.3 - Yrityksissä: lisätään esimerkiksi virkistäytymisaikaa lounastaukoihin sekä 

kuntoilutiloja, edistetään liikuntaa, niin että työntekijät saavat yhteyden kollegoihin urheilun 

myötä, rakennetaan urheilukenttiä, esimerkiksi jalkapallokenttiä. Myös työaikana: annetaan 

työntekijöille mahdollisuus liikuntaan, esim. jumppapallot, nouseminen seisomaan 

työskentelyn aikana, liikunta työpöydän ääressä, asennon vaihtaminen. 

 

Kysymys 1.1.3 - EU:n jäsenvaltioiden erilaiset koulutusjärjestelmät eivät salli yhtenäisiä sääntöjä, 

biologiset elintarvikkeet ovat kalliita, suuria eroja siinä, mikä on terveellistä (esim. kasvispohjainen 

ruokavalio), kulutetaan liian suuria määriä. 

● 1.1.3.1 Luodaan pieniä puutarhoja kouluissa, perustetaan kaupunkipuutarhoja ja 

mahdollisesti annetaan niihin avustuksia. 

● 1.1.3.2 Hinnantarkistus: biologisten tuotteiden on oltava halvempia. 

● 1.1.3.3 Lisätään kokkaustunteja, esim. kokkauskursseja, koulujärjestelmään. 

● 1.1.3.4 Mainostetaan hyviä kasvisruokareseptejä. 

● 1.1.3.5 Tuetaan enemmän pientiloja, jotka tuottavat ja myyvät paikallisesti, sekä tuetaan 

enemmän biologisia tiloja, jotta ne voivat tuottaa halvempaa ruokaa (otetaan huomioon 

kestävä kehitys alueellisten avustusten sijaan). 

● 1.1.3.6 Vertikaalinen viljely: viljellään kerroksina suurissa varastoissa. Tuholaismyrkkyjä ei 

tarvitse käyttää, koska paikalla ei ole hyönteisiä. Automaatio edellyttää suuria investointeja, 

mutta se tekee toiminnasta kustannustehokasta ja edullista. 

 

Kysymys 1.1.4 - Koska ihmiset menettävät uskonsa biologisiin tuotteisiin eikä kouluissa ja yrityksissä 

harrasteta liikuntaa eikä urheilua, sydän- ja verisuonitautien määrä on suuri. 

● 1.1.4.1 Lisätään avustuksia paikallisille kerhoille, jotta lapsilla on tilaisuus harrastaa urheilua 

koulun ulkopuolella (kokeilla eri urheilulajeja kerhoissa). 

● 1.1.4.2 Lisätään kävelemistä – lisätään tietoisuutta kävelyn terveysarvosta televisiossa, 

radiossa, sosiaalisessa mediassa sekä sanoma- ja aikakauslehdissä. 

● 1.1.4.3 Järjestetään nuorten Euroopan mestaruuskisoja: nuoret eri puolilta Eurooppaa 

tulevat yhteen kilpailemaan eri urheilulajeissa. 
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Kysymys 1.1.5 - Meillä ei ole perustietoja siitä, mitkä ovat terveellisiä elintarvikkeita ja mitä 

terveellinen syöminen on. 

● 1.1.5.1 Pakkausmerkinnät: Mikä on terveellistä / mikä on epäterveellistä (esim. 

elintarvikkeiden ”liikennevalot”, Nutri-score). 

 

Kysymys 1.1.6 - Suuri osa EU-varoja on osoitettu muuhun kuin kestävään maatalouteen (esim. 

epäterveelliset elintarvikkeiden lisä- ja säilöntäaineet, tuholaismyrkkyjen, kemikaalien ja 

antibioottien käyttö maanviljelyssä). 

● 1.1.6.1 Seurataan, miten EU-varoja jaetaan, ja investoidaan enemmän rahaa 

maanviljelyinnovaatioihin, esim. vertikaalinen viljely. 

● 1.1.6.2 Kielletään ehkäisevien antibioottien käyttö eläinrehujen lisäaineina. 

● 1.1.6.3 Vähennetään lihan kulutusta. 

Kysymys 1.1.7 - Elintarviketeollisuutta avustetaan liikaa, tiedon puute rokotuksista ja koulutuksen 

puute väestössä, lääkärinhoidon puute pandemian aikana (esim. tehohoito-osastojen 

liikakuormitus), liian vähän lääkäreitä ja hoitajia. 

● 1.1.7.1 Mainostetaan enemmän kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät terveellisen ravinnon 

käyttöön. 

● 1.1.7.2 EU:n tulee järjestää mittavia tiedotuskampanjoita mRNA-rokotteiden 

turvallisuudesta sekä siitä, mitä näillä rokotteilla rokottaminen merkitsee. 

 

Kysymys 1.1.8 - Tietoisuuden ja ymmärryksen puute oman toimintamme aiheuttamista haitallisista 

ympäristövaikutuksista. 

● 1.1.8.1 Enemmän tietoa ja kampanja terveellisistä elämäntavoista käytännön esimerkein. 

Tiedon tulee olla helposti ymmärrettävissä ja saatavissa. Käytetään eri tiedotuskanavia eri 

kohderyhmille. 

● 1.1.8.2 Tarvitsemme hyviä roolimalleja mediassa. 

● 1.1.8.3 Tarvitaan tiukempaa sääntelyä mainosten vääristä tiedoista sekä hyvin 

epäterveellisen ruoan mainoskielto. 

● 1.1.8.4 Mainostetaan hyviä kursseja ja tietoja kouluille ja lastentarhoille eurooppalaisten 

ohjelmien kautta. 

● 1.1.8.5 Kannustetaan positiivista toimintaa palkintojen ja kannustinjärjestelmien kautta. 
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Kysymys 1.1.9 - Tuottajille annetut kannustimet ja heihin kohdistetut vaatimukset tuottaa kestäviä ja 

terveitä elintarvikkeita ovat riittämättömiä. 

● 1.1.9.1 Myönnetään kestävään tuotantoon tähtääville pientuottajille avustuksia ja 

palkitsemisohjelmia kestävien ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamista varten. 

Vähennetään muiden avustuksia 

● 1.1.9.2 Tarvitaan tiukempaa sääntelyä epäterveellisten elintarvikkeiden tuotannon 

rajoittamiseksi. 

 

Kysymys 1.1.10 - Terveellisiä ja kestäviä elintarvikkeita ei ole saatavilla kaikkialla ja kaikille (hinta). 

Epäterveellisiä elintarvikkeita on helposti saatavilla. 

● 1.1.10.1 Politiikan tulee harkita ja edistää kulutuksen vähentämiseen tähtääviä vaihtoehtoja. 

● 1.1.10.2 Tarvitaan lisää tilaisuuksia ja tilaa viikoittaisille markkinoille ja suoramarkkinoinnille, 

joilla tarjotaan terveellisiä ja alueellisia elintarvikkeita sekä edistetään ja jaetaan tietoa. 

 

Kysymys 1.1.11 - Koulutuksen puute ja väärät tiedot, liian vähän huomiota tieteellisille tuloksille. 

Kansalaiset eivät löydä oikeita tietoja tai eivät osaa tulkita niitä oikein. 

● 1.1.11.1 Luodaan yhteinen standardi paremmille ja ymmärrettävämmille elintarviketiedoille 

EU:ssa. 

 

Kysymys 1.1.12 - Ennalta ehkäisevät toimet, kuten urheilu ja terveelliset ateriat, ovat liian kalliita 

eivätkä laajalti saatavissa esimerkiksi kouluissa. 

● 1.1.12.1 Autetaan kouluja ja muita koulutuspalveluja tarjoamaan terveellistä ja kestävää 

ruokaa, esim. rahallisella tuella (korkeammat budjetit), ja tiedotetaan niille hyvistä 

palvelujentarjoajista ja niiden käytettävyydestä. 

● 1.1.12.2 Edistetään pyöräilyä kouluissa lisäämällä pyöräilyteitä, pyöräilymahdollisuuksia ja -

koulutusta. 

● 1.1.12.3 Sokerivero (korkeampi sokerin verotus). 

 

 Kysymys 1.1.13 - Monet ruokareseptit sisältävät epäterveellisiä aineksia. 

● 1.1.13.1 Kehitetään uusia teknologioita, joilla saadaan parempaa laatua ja terveellisempiä 

tuotteita. 
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Kysymys 1.1.14 - Terveellisten elintarvikkeiden rajallinen saatavuus taloudellisten rajoitusten tähden. 

● 1.1.14.1 Korkeampi ALV (arvonlisävero) epäterveellisille tuotteille; edistetään uusia 

terveellisiä elintarvikkeita ja vähennetään niiden ALV:tä.  

 

Kysymys 1.1.15 - Jatkuva ennalta ehkäiseminen, kuten säännölliset lääkärintarkastukset, on 

riittämätöntä eikä aina oikein toteutettua. 

● 1.1.15.1 Muutetaan lääketieteellistä järjestelmää tehokkaammaksi jatkuvalla 

ennaltaehkäisemisellä, kuten pakolliset lääkärintarkastukset. 

 

Kysymys 1.1.16 - Koulutuksen ja tiedon puute siitä, mitä terveellinen ruokavalio tarkoittaa ja mitä 

etuja siitä on. 

● 1.1.16.1 Luovutaan jalostetuista elintarvikkeista ja kannustetaan terveellisiin elintarvikkeisiin 

perustuvaa ruokavaliota mahdollisimman paljon. Viralliseen koulutusjärjestelmään on 

sisällytettävä ravintokursseja. 

 

Kysymys 1.1.17 - Terveellistä elämäntapaa koskevien tietojen on oltava kattavampia; terveellisen 

elämäntavan suositukset on esitettävä yhdessä ratkaisujen kanssa. 

● 1.1.17.1 Tiedotuskampanjat on jäsenneltävä hyvin määritetyille kohderyhmille ja kullekin 

kohderyhmälle on valittava asianmukainen viestintämenetelmä. Lääkäreiden on aina 

kerrottava terveellisen elämäntavan noudattamisen tarpeesta. 

 

Kysymys 1.1.18 - Lääkkeitä käytetään valtavasti, osittain siksi, että lääkeyhtiöt mainostavat tiettyjen 

lääkkeiden käyttöä. Ehkäisemistä (mukaan lukien nuorten seksuaalikoulutusta) ei pidetä terveellistä 

elämäntapaa tukevana toimintana. 

● 1.1.18.1 Yleislääkäreiden tehtävän on oltava tärkeämpi; heidän on oltava toiminnassaan 

ennakoivampia eikä vain reaktiivisia. Perhelääkäreiden vastaanottojen on oltava paremmin 

varusteltuja. 

 

Kysymys 1.1.19 - Tietoja lääketieteellisten ongelmien vaikutuksesta yhteiskuntaan ei esitetä aina 

reilusti ja läpinäkyvästi. 
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● 1.1.19.1 Terveysongelmista, joilla on maailmanlaajuinen vaikutus yhteiskunnan tasolla, on 

tiedotettava läpinäkyvästi, ja sen saavat tehdä vain puolueettomat ja ammattitaitoiset 

spesialistit. Annettua tietoa on tuettava uskottavilla, suuren yleisön saatavilla olevilla 

tiedoilla. 
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1.2. Ympäristökoulutus 

Kysymys 1.2.1 - Miksi meillä ei ole lainkaan tietoa lihankulutuksen/massaviljelyn ja 

ruokailutottumustemme vaikutuksista? Maatalouden tukena on voimakas edunvalvojaryhmä. 

Riittämätön tietoisuus aiheesta. 

● 1.2.1.1 Tarjotaan enemmän tilastoja, faktoja ja lukuja näistä ongelmista ja niiden 

vaikutuksista. 

● 1.2.1.2 Harjoitetaan ja edistetään kestävää ja uusiutuvaa maataloutta 

● 1.2.1.3 Investoidaan julkisiin tiedotustapahtumiin ja tiedotetaan koko Euroopan kattavilla 

kanavilla. Käytetään Internetiä ja sosiaalisia verkkoja nuorille tiedottamiseen. 

 

Kysymys 1.2.2 - Yhteys luontoon puuttuu, etenkin kaupungeissa. 

● 1.2.2.1 Tuodaan kaupunkialueilla asuvat lapset lähemmäksi luontoa: suunnitellaan ulkona 

tehtävää opetusta; rahoitetaan ohjelmia koulujen puutarhoista, esim. kukkatarha, 

metsäinen lastentarha, puutarhurit lisäämässä tietoisuutta  

● 1.2.2.2 Tehdään kaupungeista vihreämpiä, esim. lisätään puita 

 

Kysymys 1.2.3 - Aikuiset saavat hyvin vähän tietoa ympäristökoulutuksesta ja aikuiset ja lapset 

keskustelevat näistä aiheista harvoin. Teoreettisen tiedon toteuttaminen ei ole mahdollista. 

Tiedotuskampanjoiden puute. 

● 1.2.3.1 Järjestetään ympäristökoulutukseen perustuvia laajamittaisia koulutusohjelmia, jotka 

on tarkoitettu sekä vanhemmille että lapsille. 

● 1.2.3.2 Järjestetään koordinoituja koulutuskampanjoita koko EU:ssa vaikuttajien, sosiaalisen 

median jne. kautta. Tuotetaan nopeasti leviäviä videoita yhteistyössä suurten 

mainostoimistojen kanssa. Ne räätälöidään kullekin maalle sopiviksi ja toteutetaan 

tunnettujen näyttelijöiden tai vaikuttajien kanssa niin, että ne jäävät ihmisten mieliin ja 

sydämiin. 

● 1.2.3.3 Tiedotetaan kouluissa näistä aiheista ja opetetaan, kuinka tehdään ruokaa ja 

käsitellään elintarvikkeita tuottamatta paljon jätettä. Pyritään vetoamaan tunteisiin. 

● 1.2.3.4 Suoritetaan vankkoja ja riippumattomia ilmastoa, elintarvikkeita ja ravintoa koskevia 

tieteellisiä tutkimuksia. 

● 1.2.3.5 Lisätään myös tietoisuutta / tarjotaan tietoa tärkeistä ympäristöaiheista, jotka 

liittyvät paikalliseen liikenteeseen (bussi, maanalainen, raitiovaunu). 
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Kysymys 1.2.4 - Tiedon puute yrityksissä ja kouluissa, jotka eivät siten pysty tiedottamaan asioista 

lasten vanhemmille ja vanhemmille sukupolville. Ei ”ympäristölle” osoitettuja kouluaineita. 

● 1.2.4.1 Tarvitaan lisätietoa ympäristöaiheista kouluissa: teoreettisen tiedon lisäksi voidaan 

antaa myös esimerkkejä, kuten käytännön tietoa. 

● 1.2.4.2 Tuodaan ”ympäristö” kouluihin pakollisena aineena. Lisätään ympäristöpäiviä 

koulussa (esim. jätteenkeräys). 

● 1.2.4.3 Edistetään uusia tuotantoprosesseja, joista ei tule jätettä, esim. leipomoissa. 

Näytetään ihmisille, kuinka he voivat tehdä ostoksia järkevästi, jätettä vähentäen. 

● 1.2.4.4 Tuetaan lasten leluja valmistavia yrityksiä. Opetetaan lapsille näitä aiheita leikkien 

avulla ja selitetään, mitä ympäristönsuojelu tarkoittaa. Tuotetaan leluja, jotka opettavat 

lapsille näitä aiheita. Niiden on oltava edullisia. Siksi on tehtävä läheistä yhteistyöstä 

lelunvalmistajien kanssa. 

● 1.2.4.5 Mainostetaan energiansäästöä, ilmastonmuutosta jne. koskevaa maksutonta 

aikuiskoulutusta. Jos tämä ei ole mahdollista valtionvaroilla, mainostetaan 

kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat tällaisia kursseja maksutta. 

● 1.2.4.6 Maiden välinen kulttuurivaihto: Yhteishankkeet ja kulttuurivaihto EU:n 

jäsenvaltioiden välillä sekä eri maiden koulujen välillä: mitä muiden jäsenvaltioiden koulut 

tekevät ympäristön suojelemiseksi. 

● 1.2.4.7 EU:n tulee tehdä esityksiä sekä antaa neuvoja ja suosituksia kouluille 

ympäristöaineista. 

 

Kysymys 1.2.5 - Sosiaalisessa mediassa ei ole riittävästi mainontaa tai koulutusta 

ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Suuryritykset keskittyvät vain voittoihin sosiaalisessa mediassa. 

Monet sosiaalisen median väittämät eivät ole totta, ja ne vetoavat enemmänkin tunteisiin kuin 

perustuvat tosiseikkoihin. Varmistamattomat väittämät menestyvät paremmin kuin tosiseikat, joita 

voitaisiin hyödyntää rakentavasti. 

● 1.2.5.1 Vaikuttajia ja sosiaalista mediaa yleensä pitäisi käyttää enemmän 

ympäristökoulutusta koskevissa tiedotuskampanjoissa. 

● 1.2.5.2 Meidän pitäisi investoida enemmän yleiseen ja riippumattomaan mediaan. 

● 1.2.5.3 Luodaan EU-foorumi, jolla voidaan esittää ympäristöongelmia koskevia kysymyksiä ja 

jakaa yhdenmukaisia tietoja kaikille EU:n jäsenvaltioille. Annetaan mahdollisuus keskustella 

tiedemaailman edustajien kanssa. 

● 1.2.5.4 Lapsille tulisi tarjota tiedotteita, suullista neuvontaa ja koulutusta sosiaalisen median 

mainonnan ja koulutuksen lisäksi. 
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Kysymys 1.2.6 - Ympäristökoulutuksella ei ole todellista arvoa monille eurooppalaisille. 

Ympäristötietoisuuden puute on ongelma. 

● 1.2.6.1 Ilmasto- ja ympäristönsuojelukoulutuksen tulee olla aihe ja tavoite numero 1. 

 

Kysymys 1.2.7 - Asianmukaisille ihmisryhmille ei ole räätälöity koulutusohjelmia. Tarjontaa on eritelty 

liian vähän ympäristökoulutuksen eri osa-alueilla. 

● 1.2.7.1 Mainostetaan koulun ulkopuolisia koulutusohjelmia, kuten kerhoja, 

kansalaisjärjestöjä ja aloitteita. Niiden täytyy myös tukea kouluja. Kaikkien kerhojen (mukaan 

lukien urheilukerhot) ja koulutusohjelmien tulee edistää ympäristökoulutusta. 

● 1.2.7.2 Käytetään luontoretkiä ja luonnonsuojelutoimintaan liittyviä ekskursioita (esim. 

jätteenkeräys) edistämään rakkautta luontoon. 

 

Kysymys 1.2.8 - Ympäristökoulutukseen ei ole riittävästi rahaa. EU:lla ei ole keinoja koulujen 

auttamiseen. 

● 1.2.8.1 Edistetään ja jaetaan digitaalisia koulutustarjouksia (EU voi esimerkiksi soveltaa 

paremmin nykyisiä tarjouksia). 

 

Kysymys 1.2.9 - Monet asiaankuuluvat tiedot ja koulutusmateriaalit eivät ole saatavissa kaikilla 

kielillä. Tarjolla on paljon virheellistä tietoa (valeuutisia). 

● 1.2.9.1 Tarjotaan mahdollisuus saada kaikki tiedot kaikilla kielillä. Tietojen ja materiaalien 

täytyy olla tieteellisesti päteviä. Yleistä mediaa tulee pyytää levittämään niitä. Myös 

sosiaalista mediaa tulee käyttää. 

 

Kysymys 1.2.10 - Vanhemmat eivät ole useinkaan roolimalleja eivätkä osallistu 

ympäristökoulutukseen tai järjestelmää ei ole suunnattu heille. 

● 1.2.10.1 Tarjotaan koulutusohjelmia aikuisille ja vanhemmille ja integroidaan ne lapsille 

suunnattuihin toimiin. 

 

Kysymys 1.2.11 - EU:lla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa koulutuspolitiikkaan. 

● 1.2.11.1 Annetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen Euroopan ympäristökoulutuksen 

peruskirja kaikille koulutuslaitoksille ja kouluille. 
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Kysymys 1.2.12 - Ympäristökoulutuksen alalla on puutetta opettajista ja teknisen koulutuksen 

mahdollisuuksista. 

● 1.2.12.1 EU:n tulee kannustaa jäsenvaltioita integroimaan ympäristökoulutus koulun 

opetussuunnitelman aineeksi. Opettajat voisivat tulla koulun ulkopuolelta (esim. 

kansalaisjärjestöt/tutkimus), ja heille on maksettava hyvin. 

 

Kysymys 1.2.13 - Ympäristökoulutuksella ei ole riittävästi näkyvyyttä ja tukea. 

● 1.2.13.1 Uudistetaan koulutusjärjestelmiä lisäämällä näkyvyyttä ja tietoisuutta roolista, joka 

ympäristöllä on elämässämme. 

 

Kysymys 1.2.14 - Koulutusjärjestelmät eivät kannusta oppilaita pohtimaan omaa ympäristöään tai 

tiedostamaan toimintansa vaikutusta ympäristöön. 

● 1.2.14.1 Muodollista ja epämuodollista koulutusta ympäristöstä ja toimintamme 

seurauksista tulee tarjota järjestelmällisesti ja säännöllisesti. On tärkeää keskittyä 

asenteiden muutokseen, jotka johtavat vähitellen ympäristön mittaamattoman arvon 

säilyttämiseen. 

● 1.2.14.2 Lapsia tulee kannustaa viettämään mahdollisimman paljon aikaa luonnossa 

kouluohjelmien kautta, ja perheitä on kannustettava viettämään enemmän aikaa lasten 

kanssa luonnossa. 

 

Kysymys 1.2.15 - Yhteys ympäristöön (mukaan lukien fyysinen kosketus luontoon) puuttuu. 

● 1.2.15.1 Opetussuunnitelmaan tulee sisällyttää tunteja ympäristöstä ja sen suojelusta, 

mukaan lukien tiedot luonnonsuojelua koskevasta lainsäädännöstä (alkaen yläasteelta tai 

lukion ensimmäisestä vuodesta). Tunnit pitää järjestää luonnollisessa ympäristössä ilman 

muistiinpanoja. 

 

Kysymys 1.2.16 - Riittämätön ympäristökoulutuksen rahoitus ja riittämättömät varat erityistoimien 

toteuttamiseen. 

● 1.2.16.1 Lisätään koulutukseen ja viestintään varattua budjettia – sekä julkisia että yksityisiä 

varoja. 

● 1.2.16.2 EU:n ympäristöasioita koskevat mainoskampanjat paikallisella ja alueellisella tasolla 

on koordinoitava paikallisten, alueellisten, kansallisten ja EU-tason tekijöiden hyvän 

yhteistyön kautta. Niiden tehokkuus on arvioitava säännöllisesti. 
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Kysymys 1.2.17 - Tällä hetkellä kaikkien kansalaisten saatavilla olevat ympäristöongelmia koskevat 

tiedot eivät ole riittäviä. 

● 1.2.17.1 Tulevien tiedotuskampanjoiden on oltava yhtenäisempiä, ja ne on jaksotettava 

erittäin selvästi. Käytettyjen tiedotuskanavien on oltava mahdollisimman kattavia, jotta 

tiedot ovat mahdollisimman monen saatavilla. 

 

2. Ympäristön ja terveyden suojeleminen  

2.1. Terveellinen luonnonympäristö 

 

Kysymys 2.1.1 - Elämäntapamme uhkaa pohjavettä. 

● 2.1.1.1 Asetetaan sopivat vesien pilaamista koskevat rajoitukset suurille tuotantoyrityksille ja 

teollisille maatiloille. Asetetaan rajoituksia myös kansalaisille tavoitteena muuttaa heidän 

elämäntapaansa ja lisätä ymmärrystä siitä, mikä veden kiertokulku on ja millainen vaikutus 

meillä on siihen. 

● 2.1.1.2 Vähennetään vesijätettä, etenkin alueilla, joita uhkaa vesipula. Lisätään veden hintaa 

– luodaan samantapaisia hinnoittelutaulukoita kuin sähkölle.  

● 2.1.1.3 Tutkijoiden tulee määrittää uudelleen, mitä ”puhdas vesi” tarkoittaa täsmälleen. 

Päivitetään standardeja. 

 

Kysymys 2.1.2 - Ihmisten toimintatiloja ei ole rakennettu ekologisesti kestävällä tavalla eikä niitä ole 

mukautettu ilmastonmuutokseen. 

● 2.1.2.1 Vähennetään yksityistä liikennettä, käytetään yleistä, julkista liikennettä. Julkinen 

liikenne keskitetään yhteiskunnan tarpeisiin, ei voittoihin.  

● 2.1.2.2 Laajempi yhteisrahoitus kansallisella ja paikallisella tasolla infrastruktuurin 

uudistuksen ja jälleenrakennuksen nopeuttamiseksi. Enemmän aikaa käyttää varoja viisaasti. 

● 2.1.2.3 Tarvitaan ympäristömerkki. Yhdenmukainen merkki, joka osoittaa, onko jokin 

”vihreä” (ajoneuvo, rakennus, tuote). Merkintä asianmukaisin värein, selkeä asteikko. 

Yhtenäinen toiminta maailmanlaajuisella tasolla, yhteistyö maailman terveysjärjestön ja 

Yhdistyneiden kansakuntien kanssa. 

 

Kysymys 2.1.3 - Kulutamme liikaa energiaa ja tuotamme liikaa päästöjä nykyisen fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvan talousjärjestelmämme tähden.  

● 2.1.3.1 Vähennetään energian kysyntää. Muutetaan energian kulutusta. 
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● 2.1.3.2 Osoitetaan enemmän varoja tutkimukselle, joka selvittää, onko ydinvoima tällä 

hetkellä paras ratkaisu, miten ydinjätettä varastoidaan (nyt ja tulevaisuudessa) ja miten sitä 

käytetään uudelleen uuden energian tuottamiseksi. 

● 2.1.3.3 Käytetään enemmän taloudellisia resursseja tutkimukseen siitä, millä ydinvoima 

voidaan korvata. 

2.2. Luonnon monimuotoisuuden suojaaminen 

 

Kysymys 2.2.1 - Jokien pilaantuminen vaikuttaa vesieliöihin. 

● 2.2.1.1 Rajoitetaan pilaantumista valvomalla kaikkia joenvarsiyrityksiä eikä ainoastaan niitä, 
joiden tiedetään päästävän jätettä jokiin. 

● 2.2.1.2 Tuetaan jäteveden käsittelylaitteistojen käyttöönottoa. 

 

Kysymys 2.2.2 - Joskus vesiviljelyssä käytetty kalanruoka (viljely häkeissä/säiliöissä) vahingoittaa 
muiden kalojen elämää. 

● 2.2.2.1 Otetaan laajalti käyttöön teknologioita, jotka vähentävät vesiviljelytuotteiden 
leviämistä ympäristöön. 

 

Kysymys 2.2.3 - Tehomaatalous vaikuttaa ekosysteemeihin. 

● 2.2.3.1 Ohjataan maatalouden avustukset ekosysteemejä tukevalle maataloudelle. 

● 2.2.3.2 Varmistetaan rehellinen kilpailu ympäristöystävällisistä maataloustuotteista. 

● 2.2.3.3 Kannustetaan luonnollisten lannoitteiden käyttöä. 

 

Kysymys 2.2.4 - Metsien kaataminen vaikuttaa hyönteisten ja muiden eläinten elämään. 

● 2.2.4.1 Rajoitetaan metsiin vaikuttavaa kaivostoimintaa. 

● 2.2.4.2 Metsänhoitajien tulee käyttää olemassa olevia alueita maksimaalisesti. 

● 2.2.4.3 Estetään viljelymetsien käyttöä polttopuiksi. 

● 2.2.4.4 Yhdistetään metsänistutusohjelmia kontrolloituihin puunkaatoihin. 

● 2.2.4.5 Käytetään tehometsitystä pilaantuneille maaperille. 

 

Kysymys 2.2.5 - Ihmisten tuomat haitalliset vieraslajit (eläimet, kasvit ja jopa merilevät) tuhoavat 
ekosysteemejä. 

● 2.2.5.1 Ehkäistään uusien haitallisten lajien tuontia ja tunnistetaan mahdolliset uudet lajit 
varhain kansalaisten avulla. 
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● 2.2.5.2 Tehdään vaikutusanalyyseja (asiantuntijat) uusille lajeille. 

 

Kysymys 2.2.6 Paikallisten eläinlajien katoaminen (villi- ja kotieläimet). 

● 2.2.6.1 Tarkkaillaan paikallisia uhanalaisia lajeja, mukaan lukien perintöeläimet. 

● 2.2.6.2 Järjestetään suojeluohjelmia uhanalaisille lajeille, mukaan lukien vankeudessa 
tapahtuvat kasvatusohjelmat ja elpymisen seuranta. 

● 2.2.6.3 Kannustetaan ei-tehoperäisiä maatiloja, pienmaatiloja, jotka varmistavat vanhojen 
eläinrotujen säilyttämisen. 

 

Kysymys 2.2.7 - Tuholaismyrkkyjen käyttö vaikuttaa hyönteisten elämään. 

● 2.2.7.1 Kehitetään biologisen viljelyn alueita, joissa ei käytetä tuholaismyrkkyjä. 

● 2.2.7.2 Kannustetaan pienmaatiloja käyttämään paikallisia kasvilajeja, mukaan lukien 
perintökasvit, jotka tarvitsevat vähemmän tuholaismyrkkyjä. 

● 2.2.7.3 Vähennetään siemenmonopolia. 

● 2.2.7.4 Käytetään vaihtoehtoisia kasviensuojelumenetelmiä (esimerkki: siementen 
lämpökäsittely). 

 

Kysymys 2.2.8 - Ihmiset pitävät itseään luonnon herroina. 

● 2.2.8.1 Tarjotaan koulutusta, joka tähtää lisääntyneeseen tietoisuuteen elämän 
monimuotoisuudesta ja edistää vaatimattomampaa näkökulmaa ihmisinä. 

 

2.3. Turvallinen ja terveellinen ruoka  

 

Kysymys 2.3.1 - Ongelmana on järjestelmä: elämme elintarvikkeiden liikakulutuksen ja 

liikatuotannon yhteiskunnassa. Tuotamme ja kulutamme enemmän kuin tarvitsemme. Euroopan 

unionin avustukset saattavat kannustaa tätä liikatuotantoa samalla kun muualla maailmassa on 

nälänhätää. 

● 2.3.1.1 Ehdotamme, että käytämme taloustyökalua ja harkitsemme uudelleen EU:n 

apurahojen jakamista tavoitteidemme saavuttamiseksi: avustetaan ympäristöystävällistä 

tuotantoa eikä enää avusteta yrityksiä, jotka tuottavat liikaa (tai verotetaan niitä). 

● 2.3.1.2 Esitämme muovin tuotannon ja käytön vähentämistä ja sen kierrätyksen 

vahvistamista tarkoituksena vähentää luontoon joutuvan muovin määrää, joka vaikuttaa 

elintarvikkeisiimme. Ehdotamme myös, että kehitämme vaihtoehtoisten muovipakkausten 

tai täysin kierrätettyjen muovien käyttöä koskevaa tutkimusta. 
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● 2.3.1.3 Voimme kannustaa ja perustaa lyhyitä elintarvikeketjuja, jotka ovat halvempia ja 

helpommin saatavilla. 

● 2.3.1.4 Varsinaista avustusten käyttöä tulee arvioida säännöllisemmin, ja tavoitteet on 

saavutettu, jos tulokset osoittavat elintarvikkeiden parannuksia. Ehdotamme 

arviointityökalua (luodaan yleiset käytännöt, uusia säännöksiä, toimintasuunnitelmia ...). 

 

Kysymys 2.3.2 - Tehokasvatus on ongelma, koska eläimet pakotetaan ”selviytymään” tässä vaikeassa 

ympäristössä (joka käsittää tietyt sairaudet ja antibioottien käytön). 

● 2.3.2.1 Ehdotamme, että autamme muuttamaan kasvatustyyppejä Euroopan alueella. 

Tehokasvatuksen asteittainen lopettaminen (pienin askelin) on tarpeen. 

 

Kysymys 2.3.3 - Elintarvikkeiden tuotannossa käytetään liikaa antibiootteja tuntematta niiden 

vaikutusta terveyteen, ja Euroopan unioni rahoittaa joskus tätä liiallista antibioottien käyttöä. Lisäksi 

käytetyt antibiootit ovat joskus hyvin vanhoja (uusien antibioottien tutkimuksen puute). 

● 2.3.3.1 Ehdotamme olemassa olevien EU:n käytäntöjen tarkistamista ja antibioottien käytön 

lopettamista. Meidän on visioitava maatalous, jossa ei enää käytetä antibiootteja. Jos 

tehokasvatusta ei ole, antibiootteja ei tarvita. Se täytyy tehdä vähitellen. Siksi on tarpeen 

auttaa saamaan asteittainen muutos kohti maataloutta, jossa ei käytetä antibiootteja. 

● 2.3.3.2 Ehdotamme antibioottien käytön vähentämistä. Jos meidän on vielä käytettävä 

joitakin antibiootteja, ehdotamme, että edistämme niiden laadun parantamiseen tähtäävää 

innovaatiota. Tutkimus tarvitsee avustuksia ja tukea. 

 

Kysymys 2.3.4 - Ihmiset eivät saa riittävästi koulutusta ja tietoa elintarvikkeiden tuotannossa 

käytettävistä tuotteista (esimerkki: elintarvikelisäaineet). Laajemmin tarkasteltuna on olemassa 

puute käytettäviä tuotteita koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta, koska sitä ei pidetä 

taloudellisesti kannattavana. 

● 2.3.4.1 Korkealaatuiset tuotteet voitaisiin osoittaa hyviä tuotantomenetelmiä arvostavalla 

merkillä. 

● 2.3.4.2 Voisimme lisätä tietoisuutta ja kouluttaa ihmisiä elintarvikkeista ja ravintoon 

liittyvistä sairauksista: tätä varten tarvitaan lisää tämän alan tieteellistä tutkimusta aiheen 

tarkempaa tutkimista varten. 

● 2.3.4.3 Ehdotamme, että muutamme meitä ympäröivän ”elintarvikeympäristön” rakennetta: 

yksittäisen kuluttajan valintoja ohjaavaa markkinointia ja markkinointimenetelmiä on 

muutettava. 
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Kysymys 2.3.5 - Keskeinen ongelma on elintarvikkeita koskevan eurooppalaisen säännöksen 

puuttuminen: meillä ei näytä olevan selvää säännöstä, joka rajoittaisi terveydelle haitallisten 

tuotteiden käyttöä (tuholaismyrkyt, elintarvikelisäaineet. ..). Meillä ei myöskään ole yleistä 

elintarvikesääntelyä, minkä tähden tietyt ”terveelliset tuotteet” maksavat enemmän kuin 

epäterveelliset tuotteet. 

● 2.3.5.1 Voimme ottaa käyttöön hintasääntelyjä, joiden tavoitteena on antaa etua 

”terveellisille elintarvikkeille”. 

● 2.3.5.2 Ehdotamme, että kannustamme ja autamme kuntia ja kaupunginosia perustamaan 

yhteispuutarhoja kausittaisia ja terveellisiä tuotteita varten. 

 

Kysymys 2.3.6 - Eläinten hyvinvointia ei ole otettu huomioon ruokapöydillemme joutuvien eläinten 

kasvatuksessa ja teurastuksessa. 

● 2.3.6.1 Tuottajia on kannustettava ottamaan käyttöön eläinten hyvinvoinnin varmistavia 

menetelmiä. 

 

Kysymys 2.3.7 - Tuholaismyrkyt ovat haitallisia terveydelle. Niitä käytetään kuitenkin kasveihin, joita 

eläimet syövät. 

● 2.3.7.1 Meidän on tiedotettava viljelijöille tuholaismyrkkyjen liikakäytöstä, jotta he 

ymmärtävät, että on olemassa muita tapoja hyödyntää viljelmiä. 

● 2.3.7.2 Meidän on investoitava enemmän tutkimukseen, jos haluamme päästä eroon 

tuholaismyrkyistä. 

● 2.3.7.3 Luonnollisempien torjunta-aineiden ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä 

voitaisiin edistää, esimerkiksi käyttämällä muita hyönteisiä, jotka syövät tuholaisia. 

Viljelijöitä, jotka käyttävät näitä luonnollisempia menetelmiä, voitaisiin myös palkita näiden 

menetelmien edistämisestä, tai tuholaismyrkkyjen käyttöä voitaisiin verottaa niin, että 

niiden käyttö olisi muita vaihtoehtoja kalliimpaa. 

 

Kysymys 2.3.8 - Hormonien ruiskuttaminen eläimiin ei luultavasti ole hyväksi niiden terveydelle eikä 

siten meidänkään terveydellemme, koska syömme niiden lihaa. Lehmät eivät pysty enää 

synnyttämään normaalisti (meidän on autettava niitä). Siten hormonit joutuvat moniin ruokiimme. 

Kansalaisilla ei ole tietoa näistä asioista. Laajemmin tarkasteltuna on olemassa ongelma 

hormonaalisista haitta-aineista, jotka vaikuttavat omiin hormoneihimme. Hormonaalisia haitta-

aineita on monissa tuotteissa, ei ainoastaan karjassa. Samoin voimme kysyä, onko muuntogeenisillä 

organismeilla (MGO) haitallinen vaikutus terveyteemme. 

● 2.3.8.1 Haluaisimme saada lisätietoa karjatuotteista, joissa käytetään hormoneja, ja 

tuotteista, jotka sisältävät hormonaalisia haitta-aineita. 
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● 2.3.8.2 Meidän tulisi lopettaa muuntogeenisten organismien käyttö 

● 2.3.8.3 Tarvitaan hyvin mitoitettua verokäytäntöä hintaerolle, joka koskee lehmien 

kasvattamista hyvinvointia edistävällä tavalla hormoneja käyttämättä ja niiden kasvattamista 

muulla kuin hyvinvointia edistävällä tavalla. 

 

 

3. Talouden ja kulutuksen uudelleenarviointi  

3.1. Liikatuotannon ja liikakulutuksen sääntely 

 

Kysymys 3.1.1 - Kuluttajat ostavat liikaa ei-kestäviä tuotteita. Tämä johtuu läpinäkyvyyden 

puutteesta ja siitä, etteivät kuluttajat saa asiasta tietoa. Kuluttajilla ei ole riittävästi tietoa 

tietääkseen, onko tuote kestävä. Kaikilla kuluttajilla ei ole mahdollisuutta valita kestäviä 

vaihtoehtoja, koska kaikki eivät pysty maksamaan korkeampia hintoja. 

● 3.1.1.1 Meidän tulee ottaa käyttöön kuluttajamerkintä, joka osoittaa selvästi, onko tuote 

kestävä vai ei (voisimme mahdollisesti käyttää värejä lukemisen helpottamiseksi). Meidän 

tulee kehittää hyvä ja luotettava pisteytysjärjestelmä, joka ottaa huomioon CO2-jalanjäljen, 

pakkauksen, kuljetuksen ja ympäristöä vahingoittavien kemikaalien käytön. Tuotettiinko se 

”reilusti”? Tämä voisi näkyä tuotteiden hinnassa: tuotteet, joilla on hyvät pisteet (vihreä), 

saavat avustuksia. Voisimme sitten verottaa enemmän tuotteita, joilla on huonot pisteet. 

● 3.1.1.2 Merkinnän lisäksi tuotteesta pitäisi olla mahdollista saada yksityiskohtaista tietoa 

”todistuksen” kautta. Tuotteissa pitäisi olla QR-koodi, jonka kuluttajat voivat skannata ja 

josta he voivat saada lisätietoja. Merkki ja QR-koodi pitää yhdistää siten, että ne antavat 

eniten tietoa. Palautteen toteuttaminen: kaikissa tuotteissa on oltava nämä QR-koodit ja 

kaupoissa on oltava QR-koodin lukijoita ihmisille, jotka eivät käytä älypuhelimia. 

● 3.1.1.3 - Kuluttajien tulee käyttää tuotteitaan kauemmin. Tietoa tuotteiden elinkaaresta 

tulee mainostaa tuotteissa tai kaupoissa. 

 

Kysymys 3.1.2 Yritykset käyttävät liikaa pakkausmateriaaleja (muovia ja muita ei-kestäviä 

materiaaleja). Tämä johtuu siitä, että yritykset käyttävät pakkauksia mainostamiseen. Toinen 

ongelma on liikatuotanto: valmistajat tuottavat enemmän tuotteita kuin on tarpeen, ja loput 

menevät suoraan jätteeksi. Kuluttajien toimintaan liittyy myös ongelma: kuluttajat ovat liian 

tottuneita suureen valikoimaan, ja kaiken täytyy olla saatavilla joka hetki. Tämä johtaa 

liikakulutukseen. 

● 3.1.2.1 Valmistajien tulee sovittaa tuotantonsa niin, että tuotetut määrät perustuvat 

tuotteiden kysyntään. Tämän ei pitäisi koskea välttämättömiä tuotteita, koska niiden pitää 

olla aina saatavilla. Valmistajien tulee lopettaa tuotteiden suunniteltu vanhentaminen. 
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● 3.1.2.2 Valmistajien tulee muuttaa tapaa, jolla he pakkaavat tuotteet. Meidän tulee käyttää 

pakkauksiin kestäviä materiaaleja, esimerkiksi biologisesti hajoavia tuotteita. Meidän tulee 

harkita pakkausten teknologisia kehitysaskeleita. Valmistajien ei tule pakata tarvikkeita 

yksittäin, kun kyseessä on irtotavaratilaus. 

● 3.1.2.3 Kuluttajien toiminnassa ja odotuksissa täytyy tapahtua muutos. Kuluttajien tulee 

yleensä kuluttaa vähemmän. Kuluttajien tulee käyttää tuotteita kauemmin. Kuluttajien tulee 

korjata tuotteita. Kuluttajien tulee kierrättää tuotteet oikein. Hyödynnetään ja toteutetaan 

kierrätyspyramidia. Kaiken ei tarvitse olla saatavilla joka hetki. 

● 3.1.2.4 Otetaan käyttöön panttijärjestelmiä, jotta pulloja voidaan käyttää yhä uudelleen. 

Meidän täytyy myös käyttää jo tuottamamme muovi uudelleen. 

 

Kysymys 3.1.3 - Yritykset yllyttävät meitä liikakulutukseen, sillä mainokset voivat olla 

harhaanjohtavia ja saada meidät kuluttamaan enemmän kuin tarvitsemme. Järjestelmässämme on 

luontainen ongelma: yritykset tuottavat suuria määriä, koska niillä on kiinteät kulut; mitä enemmän 

ne tuottavat, sitä vähemmän ne maksavat yksittäisistä tuotetuista tarvikkeista. Näin ne valmistavat 

halvan tuotteen ja siksi ihmiset haluavat ostaa sen. 

● 3.1.3.1 Meidän on otettava EU:ssa ja kansallisella tasolla käyttöön toimia, joilla rajoitetaan 

ympäristöä vahingoittavien tuotteiden markkinointia. Samoja rajoituksia on sovellettava 

myös tuontituotteisiin. 

● 3.1.3.2 Meidän tulee valmistaa omat tuotteemme, ja meillä tulee olla itsenäinen tapa 

tuottaa ne Euroopassa. Jokaisen Euroopan alueen ja maan tulee erikoistua aloihin, joilla niillä 

on huippuosaamista, jotta voimme tukea paikallista tuotantoa ja hyödyntää synergioita. 

Näin voimme paremmin tarkistaa, noudattavatko tuottajat kestävyysstandardeja. Tämä 

vähentäisi kuljetukseen ja lähetykseen liittyviä päästöjä, joita yleensä syntyy, kun tuotteita 

tuodaan eri puolilta maailmaa. 

● 3.1.3.3 Meidän tulee edistää kestävämpien tuotteiden tuotantoa taloudellisin kannustimin. 

 

Kysymys 3.1.4 - Tällä hetkellä kuluttajat eivät tiedä, onko tuote kestävä. Kestävät tuotteet ovat usein 

kalliita, joten köyhemmät ihmiset eivät pysty hankkimaan niitä. 

● 3.1.4.1 EU:n päättäjien tulee määrätä veroja tuotteille, jotka eivät ole ympäristöystävällisiä, 

ja antaa avustuksia ympäristöystävällisille tuotteille. 

● 3.1.4.2 Euroopassa tulee olla yhtenäiset ympäristöä koskevat valmistusnormit, ja KAIKKIEN 

valmistajien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Kestävät normit, ekologiset normit markkinoilla 

=> testataan, ovatko tuotteet näiden normien mukaisia. Emme saa tuoda maahan tuotteita, 

jotka eivät täytä normeja. 

● 3.1.4.3 Vähennetään kuljetusaikoja: Tuote tulee toimittaa valmistajalta kuluttajalle 

mahdollisimman nopeasti. Näin vältämme myös lisäpakkauksia. 
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3.2. Jätteen vähentäminen  

 

Kysymys 3.2.1 - Muovijätteen hallinta on pysyvä ongelma, ja sama koskee kotitalousjätteen 

keräystapoja. 

● 3.2.1.1 Jokaisen tulee maksaa tuottamastaan jätemäärästä. Valmistajia on myös 

kannustettava käyttämään vähemmän pakkausmateriaaleja, jotta koko taakka ei siirry 

kuluttajalle. 

● 3.2.1.2 Jätteenkäsittelyä ja jätteenkierrätystä tulee mainostaa yrityksille mahdollisesti tuloja 

tuottavana toimintana. 

 

Kysymys 3.2.2 - Järjestelmällinen lähestymistapa puuttuu, koska sosiaalisia puolia ei oteta huomioon 

– kulutuksen vähentäminen johtaa tuotannon vähenemiseen, mikä puolestaan johtaa työttömyyden 

lisääntymiseen. 

● 3.2.2.1 Tämä ongelma on nähtävä työpaikkansa menettäneiden ihmisten tilaisuutena löytää 

parempia töitä uudelleenkouluttamisella. Kiertotalous on hyvä ratkaisu yrityksille, joihin 

tuotannon väheneminen vaikuttaa. 

● 3.2.2.2 EU:n ja kansallisen tason säännöksillä on edistettävä pienempien ja ympäristölle 

turvallisempien pakkausten käyttöä. Pakkausten tulee sisältää tietoja tavoista, joilla jätteitä 

voidaan käsitellä tuotteen käytön jälkeen ympäristöä saastuttamatta. 

● 3.2.2.3 Mainoksilla tulee olla koulutustavoitteita, esim. niillä voidaan selittää ihmisille, mitä 

etuja tuotteen kuluttamisesta on, ja tässä voidaan korostaa ympäristöystävällisiä tuotteita. 

 

Kysymys 3.2.3 - Teollisuuden jätevettä ei käsitellä aina ennen sen päästämistä jokiin ja meriin, jolloin 

se saastuttaa vesistöjä. Suuret tuotantolaitokset käyttävät paljon öljyjä ja kemikaaleja, joita ei 

myöskään käsitellä riittävästi ennen niiden hävittämistä. Monet teollisuuslaitokset saastuttavat 

myös ilmaa. 

● 3.2.3.1 Valvontaa ja tiukkoja kontrolleja on parannettava, ja tuottajille, jotka eivät noudata 

eurooppalaisia ja kansallisia lakeja, on annettava rangaistuksia. Paikallisviranomaisille on 

tärkeää valvoa teollisuudenaloja koskevien eurooppalaisten ja kansallisten 

ympäristönormien toteuttamista. 

 

3.3. Reilut tuotteet, tasavertaiset saantimahdollisuudet ja oikea kulutus 
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Kysymys 3.3.1 - Talousmallimme kannustaa meitä kuluttamaan tuotteita, jotka ovat haitaksi 

terveydellemme ja ympäristölle, mutta ne ovat halpoja. Kestävien tuotteiden saamisessa on 

taloudellinen epätasa-arvo. Nykypäivän säännökset ja verokäytännöt eivät ota huomioon 

kansalaisten varsinaisia sosiaalisia puitteita, maksukykyä ja muita tekijöitä. 

● 3.3.1.1 Kannustetaan ja edistetään teollisuuksien siirtämistä muualle korkealaatuisten 

tuotteiden tarjoamiseksi. 

● 3.3.1.2 Lisätään veroja halvoille maahan tuoduille muotituotteille jätteen välttämiseksi. 

● 3.3.1.3 Kielletään liikaa saastuttavien tuotteiden myynti (esim. muovituotteet). 

● 3.3.1.4 Edistetään kansalaisille tarkoitettujen mainoskampanjoiden parempaa sääntelyä. 

Annetaan enemmän näkyvyyttä kestäviä tuotteita tuottaville toimijoille näyttämällä heidän 

mainoskampanjoitaan televisiokanavilla. 

● 3.3.1.5 Edistetään ja suositaan paikallisia tuotteita. 

● 3.3.1.6 EU:n täytyy säätää lakeja, jotka määrittävät paremmin, mikä on välttämätön, 

olennainen ja kestävä tuote. 

 

Kysymys 3.3.2 - Kestävien tuotteiden innovaatiota ja tutkimusta ja kehitystä ei ole kehitetty 

riittävästi. Yleensä ottaen tutkimukseen ei ole investoitu tarpeeksi. 

● 3.3.2.1 EU:n täytyy edistää rahoitusta tutkimukselle ja innovaatiolle, jotta kestävämpien 

tuotteiden markkinointi on mahdollista. Siksi meidän on edistettävä yhteistyötä. 

● 3.3.2.2 Euroopan unionin on kuultava kansalaisia tutkimusta ja innovaatiota koskevista 

aiheista. 

 

Kysymys 3.3.3 - Kuluttajien ja yhteiskunnan on vaikea muuttaa kulutustoimintaansa päästäkseen 

pois liikakulutusmallista 

● 3.3.3.1 Edistetään tiedotuskampanjoita ja osallistumista edistäviä prosesseja yrityksille ja 

kestäville tuotteille 

 

 

 

4. Kestävämpi tulevaisuus 

4.1. Uusiutuva energia nyt 

Kysymys 4.1.1 - Emme hanki tarvitsemaamme energiaa kestävällä tavalla. 

● 4.1.1.1 EU:n tulee löytää uusia tapoja tuottaa sähköä tulevien tarpeidemme täyttämiseksi. 
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● 4.1.1.2 EU:n tulee tukea perinteisissä energiantuotantotöissä olevia ihmisiä tarjoamalla 
koulutusta ja uusia työtehtäviä. 

● 4.1.1.3 EU:n tulee lisätä jo tuottamamme ”hyvän vihreän energian”, esim. tuulienergian, 
käyttöä. 

 

Kysymys 4.1.2 - Tuotamme liikaa CO2:ta. 

● 4.1.2.1 EU:n tulee vähentää öljyn, kaasun ja hiilen käyttöä. 

● 4.1.2.2 EU:n tulee myös pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, kuten metaania, 
otsonia jne. 

 

Kysymys 4.1.3 - Kansalaisten tottumukset ja asenteet yksityistä energiankulutusta kohtaan ovat 
ongelmallisia suhteessa energiantuotannon vihreään uudelleenjärjestelyyn. 

● 4.1.3.1 EU:n tulee investoida enemmän Euroopan kansalaisten yksityistä energiankulutusta 
koskevien tottumusten ja asenteiden muuttamiseen. 

 

Kysymys 4.1.4 - Ei ole investoitu tarpeeksi hiilidioksidittoman toissijaisen energian kestävään 
tuotantoon. 

● 4.1.4.1 EU:n tulee lopettaa hiileen perustuva sähköntuotanto. 

 

Kysymys 4.1.5 - Meidän on voitava vaihtaa toissijaiseen, vihreään energiaan mutta kiinnitettävä 
samalla huomiota siihen, miten se vaikuttaa kansalaisten elämään. 

● 4.1.5.1 Yksi ratkaisu voisi olla energian kehittäminen vedystä. 

 

Kysymys 4.1.6 - Liikaenergian tehokas säilytys ja käyttö. 

● 4.1.6.1 Vetyvaihtoehtoa voitaisiin tutkia, investoida ja soveltaa enemmän uutena 
energiaratkaisuna. 

● 4.1.6.2 Investointi useisiin pieniin hankkeisiin voisi ratkaista suuren mittakaavan 
energiaongelman. Investoinnit sekä teollisuuteen että yksityisasuntoihin. 

 

 

4.2. Muutoksen tukeminen 

Kysymys 4.2.1 - Kiinan ja USA:n vaikutus ilmastoon on paljon suurempi kuin EU:n. Mantereiden välillä 

on liian vähän yhteisymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutosta on käsiteltävä.  

● 4.2.1.1 EU:n on varmistettava, että toimijoilla on mahdollisuus tavata säännöllisesti ja 

kuunnella toisiaan ymmärtääkseen erilaiset ilmastonmuutosta koskevat tarpeensa. 
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Tarvittaessa on ryhdyttävä lieviin tai voimakkaisiin toimenpiteisiin, jotta eri mantereisiin 

voidaan kohdistaa painetta, saada ne keskustelemaan toistensa kanssa ja selvittämään 

yhteistä pohjaa yhteiselle ilmastovisiolle. 

● 4.2.1.2 Meidän on vähennettävä tavaroiden tuontia Kiinasta ja Yhdysvalloista ja määritettävä 

samalla korkeampia laatustandardeja näiden maiden auttamiseksi. 

 

Kysymys 4.2.2 - Halukkuus toimia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ei ole riittävä. Miten voimme 

muuttaa tämän? 

● 4.2.2.1 Pakkokeinot ja palkitseminen: suurille saastuttajille on annettava suuria sakkoja tai 

avustuksia yhtenäisen ilmastokäytännön avulla. Raaka-aineita voidaan antaa saataville 

maksutta (palkintona) yrityksille, jotka toimivat kestävällä tavalla ja joilla on oikea 

moraalinen asenne kestävää kehitystä kohtaan. 

● 4.2.2.2 Tiedotetaan lapsille ympäristöstä koulutuksen kautta nuoresta iästä lähtien ja 

lisätään heidän tietoisuuttaan ympäristöstä. 

● 4.2.2.3 Muutetaan yritysten toimintaa ja tuotantomalleja mukautetulla lainsäädännöllä. 

● 4.2.2.4 Tehdään julkisesta liikenteestä edullista kansallisella ja kaupunkitasolla ja edetään 

siten autojen kieltämistä kohti. Parannetaan infrastruktuurin turvallisuutta. 

 

Kysymys 4.2.3 - Päätöstentekijöiden ja kansalaisten välinen rako on liian suuri kestävään 

yhteiskuntaan pääsemiseksi 

● 4.2.3.1 (Ilmastoa, ympäristöä ja maata koskevien) tietojen täytyy olla läpinäkyviä ja 

varmennettuja kansalaisille. Jokaiselle eurooppalaiselle on tiedotettava samalla tavalla ilman 

politiikan sensuuria. 

● 4.2.3.2 Näin saavutetaan ja motivoidaan mahdollisimman monia. Meidän tulee käyttää 

monia eri kanavia mahdollisimman monen kansalaisen saavuttamiseksi ja valistamiseksi. 

Tämä voitaisiin tehdä sensuroimattomien tiedotusvälineiden, maanlaajuisen mainonnan 

sekä uskonnollisten kanavien tai muiden yleisten kansalaisille suunnattujen järjestöjen 

kautta. 

 

4.3. Ympäristöystävällinen liikenne 

 

Kysymys 4.3.1 - Julkinen liikenne on alikehittynyttä maaseudulla. Vaikka se on ehdottoman 

tarpeellista, se ei useinkaan houkuttele käyttäjiä hinnan, pitkien etäisyyksien, harvan aikataulun tai 

harvojen vaihtoehtojen tähden. Lisäksi se toimii fossiilisilla polttoaineilla. Palvelu ei ole säännöllistä, 

ja samalla on otettava huomioon, että joillekin alueille ei voida kehittää liikenneinfrastruktuureja, 

koska ne kuuluvat suojeltaviin alueisiin. 
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● 4.3.1.1 EU:n tulee tehostaa ja optimoida julkisen liikenteen käyttö maaseudulla 

investoimalla infrastruktuuriin ja parantamalla maaseudun yhteyksiä kaupunkeihin (jotta 

työntekijät pääsevät töihin). Tarvittavalle infrastruktuurille ja matkustajille on annettava 

tukia (jotta matkustamisesta tulee edullisempaa, etenkin heikoimmassa asemassa oleville). 

Rahaa tulee varata myös resurssien jakamiseksi oikeudenmukaisesti maaseutu- ja 

kaupunkialueille.  

● 4.3.1.2 Ennen uusien liikenneinfrastruktuurien rakentamista vanhat, käyttämättömät 

infrastruktuurit on mukautettava siten, että niille löytyy uutta käyttöä (esim. puhalletaan 

uutta elämää vanhoille junaradoille). Jotta maaseudulle voidaan luoda uusia viestintä- ja 

liikenneinfrastruktuureja, on erittäin tärkeää ottaa huomioon luonnonsuojelualueet. Uudet 

infrastruktuurit eivät saa olla vahingollisia näille suojelualueille. 

● 4.3.1.3 EU:n tulee parantaa maaseudun Internet-yhteyksiä liikenteen tarpeen 

vähentämiseksi, jotta näillä alueilla asuvien ihmisten ei tarvitse matkustaa päivittäin 

kaupunkiin työhön tai kouluun. 

● 4.3.1.4 EU:n tulee edistää yhteisten työkeskusten (co-working) perustamista maaseudulle, 

joiden ansiosta ihmiset voivat mennä töihin kotinsa lähelle ja saada käyttöönsä hyvät 

Internet-yhteydet. 

 

Kysymys 4.3.2 - Yksityiset kuljetukset ja maarahtikuljetukset ovat liian kalliita ja keskittyneet liikaa 

fossiilisten polttoaineiden käyttämiseen 

● 4.3.2.1 EU:n tulee edistää sähköajoneuvojen hankkimista kannustimien avulla ja 

sähköinfrastruktuurien parantamista. Näiden uusien ajoneuvojen (sähkö, vety...) elinkaaren 

tulee olla pitkä, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja välttää liiallisen jätteen 

syntyminen, kun vanhat ajoneuvot vaihdetaan uusiin. Tuotteiden pitkien elinkaarien 

tutkimusta ja kehitystä on edistettävä. Meidän on myös edistettävä vanhojen ajoneuvojen 

käyttöä uusilla synteettisillä polttoaineilla, jotka aiheuttavat vähemmän saastetta (koska 

sähköautot eivät ole aina paras ekologinen vaihtoehto). Vanhojen ajoneuvojen 

kierrättämistä tulee edistää ja uudet ympäristöystävällisemmät ajoneuvot tulee korjata ja 

päivittää. 

● 4.3.2.2 EU:n tulee korvata tiekuljetus muilla kuljetustyypeillä (käyttää enemmän junia, 

jokiveneitä ja lyhyitä laivamatkoja sekä muita keinoja kuten droneja).  

● 4.3.2.3 EU:n tulee vaihtaa risteilyalusten voimanlähteet vähemmän saastuttaviin lähteisiin 

(joissa ei käytetä fossiilisia polttoaineita). 

● 4.3.2.4 EU:n tulee tehostaa yhteistyöratkaisuja, kuten yksityisautojen jakamista, esimerkiksi 

käyttämällä sosiaalisia verkostoja. 

 

Kysymys 4.3.3 - Rautatiekuljetusverkosto on hyvin huonosti kehittynyt; nykyistä verkostoa hoidetaan 

huonosti, ja se on epäyhtenäinen Euroopan unionin eri alueilla ja eri maissa. 
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● 4.3.3.1 Jäsenvaltioiden tulee lisätä rautateiden rahoitusta. Jäsenvaltioiden tulee investoida 

rautatieinfrastruktuuriin ja yhteyksien määrään. Rautatiekuljetuksen tulee olla etusijalla. 

Tarvitsemme eurooppalaisen yrityksen, joka ohjaisi rautatieyhteyksiä ja parantaisi 

rautatieliikennettä. Lisätään junien vaihtopisteitä muiden kulkuneuvojen kanssa.  

 

Kysymys 4.3.4 - Kaupungeissa ei ole hyviä infrastruktuureita kestävää liikkuvuutta varten, niissä on 

harvoja pyöräteitä, sähköistä liikennettä ei ole kehitetty riittävästi eikä siihen ole tarvittavia 

infrastruktuureita. 

● 4.3.4.1 EU:n tulee kannustaa pyöräilyä, etenkin kaupunkialueilla, parantamalla 

infrastruktuuria ja pyöräteitä. Euroopan maaseuduilla tilanne vaihtelee: joillakin alueilla 

tarvittaisiin enemmän investointia infrastruktuuriin, kun taas muilla alueilla tällainen 

investointi ei ole tarpeen. On myös tärkeää, että kaupungin keskustoissa on 

jalankulkualueita, ja niiden määrää tulee lisätä. 

● 4.3.4.2 EU:n tulee parantaa julkisen liikenteen muuttamista sähköiseksi kaupungeissa (esim. 

edistämällä raitiovaunujen käyttöä). 

 

Kysymys 4.3.5 - Ilmakuljetusta, joka aiheuttaa paljon saastetta ja jota on vaikea muuttaa 

sähköiseksi, käytetään aivan liikaa. Lentokoneita ei tarvita niin paljon. 

● 4.3.5.1 EU:n tulee vahvistaa lakeja, jotka sääntelevät lentokoneiden ja myös risteilyalusten 

käyttöä. 

 

 

5. Terveys  

5.1. Terveydenhuollon vahvistaminen 

 

Kysymys 5.1.1 - EU ei investoi riittävästi terveydenhuollon tutkimukseen ja kehitykseen. 

● 5.1.1.1 EU:n tulee käyttää suuri osa yleisestä budjetistaan yhteisiin terveydenhuollon 

tutkimus- ja kehityshankkeisiin, etenkin sairauksien ehkäisyn osalta. 

● 5.1.1.2 EU:n tutkimustoiminta tulee synkronoida, ja tuotokset ja tulokset tulee antaa muiden 

EU:n jäsenvaltioiden saataville (EU:n laajuinen käyttömahdollisuus). 

 

Kysymys 5.1.2 - Terveydenhuoltohenkilöstön työolosuhteet ovat epätyydyttäviä. Työntekijöille ei 

makseta riittävästi; heidän työmääränsä on liian suuri. 

● 5.1.2.1 Terveydenhuoltohenkilöstön määrää tulee lisätä. Samalla 

terveydenhuoltohenkilöstön palkkaa tulee lisätä (asteittain, kokemuksesta riippuen jne.) ja 

työtunteja vähentää. 
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● 5.1.2.2 Muissa jäsenvaltioissa työskentelyn pitäisi olla helpompaa – pätevyydet pitää 

hyväksyä samanvertaisina kaikille terveydenhuollon työntekijöille, ei ainoastaan lääkäreille. 

Tarvitaan koulutusmenetelmien synkronointia ja parhaita käytäntöjä. 

● 5.1.2.3 Meidän on varmistettava, etteivät lääketieteellisistä oppilaitoksista valmistuneet 

lähde Yhdysvaltoihin palkkaerojen ja työolosuhteiden tähden. 

 

Kysymys 5.1.3 - EU:n laajuisten yhtenäisten normien puute eri terveydenhuollon toiminnoissa ja 

hoitotoimenpiteissä (tämän tähden luottamus terveydenhuoltojärjestelmään on joissakin maissa 

paljon alhaisempi). 

● 5.1.3.1 Kaikissa lääketieteellisissä laitoksissa tulee olla sama opinto-/koulutusohjelma. 

● 5.1.3.2 Koko EU:ssa tarvitaan samanlaatuisia hoitoja, ja lääkkeiden tulee myös olla 

samanhintaisia. 

 

Kysymys 5.1.4 - Riittämätön maiden välinen yhteistyö terveydenhuollon kehityksissä, ts. puute 

yhteisistä osaamiskeskuksista, joiden avulla alaa voitaisiin parantaa ja prosesseista voitaisiin tehdä 

tehokkaampia (ts. digitalisointi). 

● 5.1.4.1 EU:lla tulee olla enemmän valtuuksia yhteisen terveydenhuoltojärjestelmän 

kehittämiseksi, jotta siitä saadaan kustannustehokkaampi ja edullisempi ja ratkaisut löytyvät 

helpommin. 

 

Kysymys 5.1.5 Synkronoidun sairausvakuutuksen puute EU-kansalaisilla, jotka matkustavat muihin 

EU:n jäsenvaltioihin. 

● 5.1.5.1 EU-kansalaisten potilastietojen tulee olla muiden EU:n jäsenvaltioiden 

terveydenhuoltohenkilöstön saatavilla hätätapauksessa. EU:ssa tulee olla yhteinen 

sairausvakuutuskortti. 

 

Kysymys 5.1.6 - Julkisessa perusterveydenhuollossa liiketoimintapuolta pidetään usein 

potilaskeskeistä hoitoa tärkeämpänä. Perusterveydenhuollon varmistaminen on palvelu, ei 

liiketoiminta (joissakin maissa järjestelmä ajaa ihmisiä yksityiseen terveydenhuoltoon). On kuitenkin 

tehtävä ero terveydenhuollon ja liiketoiminnan sekä terveyteen liittyvän tutkimuksen ja kehityksen 

välillä (rokotteet jne.). 

● 5.1.6.1 EU:n tulee asettaa etusijalle investoinnit julkiseen terveydenhuoltoon sekä tarjota 

lisäkannustimia niille, jotka jo toimivat julkisella sektorilla, jotta perusterveydenhuollosta 

tulee kilpailukykyinen. 

 

Kysymys 5.1.7 - Terveydenhuoltohenkilöstön pitkäaikaisten koulutusohjelmien puute (työssä 

käytetään usein vanhoja teknologioita ja vanhaa tietoa). 
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● 5.1.7.1 Eri lääketieteen ammattilaisille tulee järjestää säännöllisesti räätälöityä koulutusta, 

jolla varmistetaan, että terveydenhuollon henkilöstö on ajan tasalla. 

 

Kysymys 5.1.8 - EU:ssa ei ole yhtenäistä terveydenhuollon palvelujen maksujärjestelmää. 

● 5.1.8.1 EU:n jäsenvaltioiden välillä tulee olla enemmän yhteistyötä ja yksimielisyyttä tässä 

asiassa.  

 

 

5.2. Laajempi käsitys terveydestä 

 

Kysymys 5.2.1 - Mielenterveyden ja fyysisen terveyden välisestä suhteesta tiedetään liian vähän. 

● 5.2.1.1 Tiedotetaan ja opetetaan ihmisille liikunnan ja terveellisen syömisen eduista 

televisio- ja Internet-kampanjoiden kautta (esim. terveyteen liittyvät podcast-lähetykset). 

● 5.2.1.2 Fyysisistä terveysongelmista kärsivillä ihmisillä tulee olla enemmän tilaisuuksia 

keskustella asiasta ammattilaisten kanssa. 

● 5.2.1.3 Otetaan käyttöön ns. terveysviikot, ja koulut, yritykset ja laitokset voisivat mainostaa 

terveyteen liittyvää toimintaa – ennaltaehkäisy, tiedotus. Käytetään tähän radiota, tv:tä ja 

Internetiä. 

● 5.2.1.4 Yrityksillä on oltava enemmän tietoa ja tietoisuutta mielenterveyteen liittyvästä 

tehtävästään. Yrityksiä tulee kannustaa ja tukea, jotta ne suhtautuvat asiaan vakavammin. 

Käytetään esimerkiksi terveysviikkoa (edellisestä suuntaviivasta). 

 

Kysymys 5.2.2 - Puuttuu rahoitusta ja terveydenhuollon ammattilaisia. 

● 5.2.2.1 Annetaan resursseja laitoksille, jotka tukevat mielenterveysongelmista kärsiviä 

ihmisiä.  

● 5.2.2.2 Terveydenhuollon ammattilaisia on arvostettava enemmän (paremmat 

työolosuhteet, urakehitys, sosiaalinen tunnustus). Euroopan tasolla tarvitaan tasaveroiset 

säännöt (esimerkiksi työtunnit). 

 

Kysymys 5.2.3 - Kaikki eivät hyväksy tai ymmärrä mielenterveyttä, ja yhteiskunta näkee sen yleensä 

negatiivisena. 

● 5.2.3.1 Koulutetaan, valistetaan ja tiedotetaan yhteiskuntaa tabujen vähentämiseksi. 

● 5.2.3.2 Selitetään koulutuksen avulla, että mielenterveysongelmat ovat samanlaisia kuin 

muut terveysongelmat. 
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Kysymys 5.2.4 - Seksuaaliseen, lisääntymis- ja naisterveyteen liittyy syrjintää. 

● 5.2.4.1 Vähennetään naisten hygieniatuotteiden veroja. 

● 5.2.4.2 Lisätään nuorten ja lasten tietoisuutta biologisesta, psykologisesta ja seksuaalisesta 

terveydestä. 

● 5.2.4.3 Hyviä ideoita, ratkaisuja ja käytäntöjä tulee sovittaa muihin jäsenvaltioihin. Tutkitaan, 

miten tällainen jakaminen toteutetaan käytännössä.  

 

Kysymys 5.2.5 - Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa terveyden yhteydestä aktiiviseen elämään 

(liikuntaan). Yleensä on olemassa puutetta terveysongelmien ehkäisemisestä.  

● 5.2.5.1 Edistetään aktiivisesti urheilua valtion kannustimien avulla. 

● 5.2.5.2 Lisätään mahdollisuutta saada terveellisempää ruokaa verottamalla roskaruokaa ja 

edistämällä terveellistä syömistä. Merkinnät ovat tärkeitä, ja jäsenvaltiot voisivat jakaa 

järjestelmänsä (esimerkiksi Saksassa on kolmivärijärjestelmä, joka näyttää houkuttelevalta). 

 

Kysymys 5.2.6 - Terveydenhuollon ammattilaisilla ja omaishoitajilla ei ole riittävää koulutusta 

mielenterveysongelmista. 

● 5.2.6.1 Syvennetään kaikkien potilaita hoitavien ja yhteiskunnassa (koulut, poliisi, 

terveyssektori, yritykset, kunnat) työskentelevien tietämystä mielenterveydestä. 

 

Kysymys 5.2.7 - Euroopan tasolla puuttuu terveydenhuollon palvelujen standardointi. 

● 5.2.7.1 Kehitetään eurooppalaista kilpailua, jossa osoitetaan mielenterveyteen liittyviä 

parhaita käytäntöjä (ministerien tai parlamentin jäsenten esittäminä). 

 

 

5.3. Tasavertaiset terveydenhuollon palvelut kaikille 

 

Kysymys 5.3.1 - Hammaslääkäreitä ei ole riittävästi. Joskus ihmiset joutuvat tekemään pitkiä matkoja 

erityisen avun saamiseksi. Julkinen hammashuoltojärjestelmä ei kata monia potilaiden tarpeita. 

(Esim. 21 % Espanjan väestöstä ei käy hammaslääkärillä taloudellisista syistä). 

● 5.3.1.1 Laajennetaan julkisen hammashuoltojärjestelmän kattavuutta (esim. Espanjassa 

julkinen terveydenhuolto on hyvin rajallista hammashuollon osalta).  
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● 5.3.1.2 Tarjotaan taloudellista avustusta hammashuoltoon pääsemiseksi ja kustannusten 

alentamiseksi. Tarjotaan avustuksia Euroopan tasolla hyvän hammashuollon takaamiseksi, 

etenkin 18 ikävuoteen asti (esimerkiksi Itävallassa valtio maksaa oikomishoidon 18 vuoden 

ikään asti). 

● 5.3.1.3 Parannetaan hammashoidon ennaltaehkäiseviä käytäntöjä. Asetetaan 

hammashuollon minimistandardeja koko EU:ssa. Ennaltaehkäisevä hammashoito kouluissa 

on tehtävä maksuttomaksi. Esimerkiksi Saksassa on ennaltaehkäiseviä ohjelmia: 1) 

hammaslääkäri käy kouluissa ja 2) koululaisia kannustetaan käymään hammaslääkärillä 

kerran vuodessa. Käynti hammaslääkärillä maksaa kuitenkin 80 €, eikä kaikilla perheillä ole 

varaa maksaa sitä. ) 

 

Kysymys 5.3.2 - Kouluissa on terveyskasvatuksen puutetta. Usein oikeuksia, vastuita ja terveellisen 

elämäntavan tottumuksia ei tunneta. Mielenterveyden parantamiseen tarvitaan erityiskoulutusta. 

Koulujärjestelmän ja perheiden välinen keskustelu ja yhteys puuttuvat.  

● 5.3.2.1 Normalisoidaan psykologinen hoito (esim. psyykkisistä taudeista ja hoidon tarpeesta 

ei tällä hetkellä keskustella avoimesti). On tärkeää ymmärtää, että psykologilla käyntiä on 

tarjottava kaikille. Opetetaan filosofiaa sekä loogista ja kriittistä ajattelua kouluissa. Tämä 

johtaa parempaan mielenterveyteen. 

● 5.3.2.2 Terveellistä ruokaa koskevat kouluohjelmat. Eritellään, mikä on terveellistä ja mikä 

ei. 

● 5.3.2.3 Selitetään itselääkitykseen liittyvät ongelmat koululaisille ja aikuisille. 

● 5.3.2.4 Lisätään liikuntaopetusta kouluissa aktiivisuuden lisäämiseksi (esim. edistetään 

parempaa mielenterveyttä, vähennetään liikalihavuutta jne.). Kannustetaan vanhempia 

viettämään enemmän aikaa lastensa kanssa ulkosalla. Fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää 

myös kestävillä liikuntaohjelmilla (esimerkiksi Portugalissa on kestävämpää liikuntaa 

koskevia aloitteita, jotka kannustavat pyöräilemään ja kävelemään). 

● 5.3.2.5 Opetetaan aikuisille ja opiskelijoille ensiavun antamista ja puhallus-paineluelvytystä. 

Koulutuksen lisäksi on tärkeää, että julkisissa paikoissa on defibrillaattoreita.  

 

Kysymys 5.3.3 - Sukupuolinäkökohtia ei oteta riittävästi huomioon terveyskäytännöissä (aiheuttaa 

vaikeuksia luotettavien tietojen saamisessa, ennaltaehkäisyssä, hoidossa, syrjinnässä jne.) ja 

biologiset erot jätetään huomiotta (esim. naisten suurempi alttius tietyille taudeille).  

● 5.3.3.1 Poistetaan arvonlisävero naisten hygieniatuotteilta. 

● 5.3.3.2 Terveyskäytännöissä on ymmärrettävä, että biologisten erojensa ja 

sukupuolirooliensa tähden miehillä ja naisilla on erilaiset tarpeet, esteet ja mahdollisuudet 

saada terveydenhuoltoa. On myös tarpeen ottaa huomioon LHTBIQ-yhteisöt (etenkin 

nuorten LHTBIQ-yhteisöt, koska he ovat kehittämässä identiteettiään ja tarvitsevat 

enemmän tukea). Edistetään tiettyjä LHTBIQ-lakeja (esim. Aragonian trans-laki: siellä on 

muodostettu sukupuoli-identiteetin hoitoyksikkö, joka tarjoaa psyykkistä apua ja tukea koko 
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siirtymäprosessin ajan; Aragoniassa on myös LHTBIQ-laki. Kumpikin voisi toimia viitteenä 

muille alueille). 

 

Kysymys 5.3.4 - Epätasavertainen pääsy terveydenhuoltojärjestelmään saatavilla olevien resurssien 

mukaan. 

● 5.3.4.1 Parannetaan koulutusta ja tarjotaan enemmän resursseja kolmannen sektorin 

yhteisöille ja sosiaalipalveluille (esim. joillakin ihmisillä on erittäin huonot hygienia- tai 

ruokailutottumukset, koska heillä ei ole tietoja tai resursseja niiden parantamiseksi). 

Kodittomilla ei ole mahdollisuutta päästä terveydenhoitoon, ja monet häpeävät lääkäriin 

menoa. Kansalaisjärjestöt voivat tavoittaa kodittomia ja tarjota sairaanhoitoa heikoimmassa 

asemassa oleville ryhmille.  

● 5.3.4.2 Otetaan perheitä mukaan koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen, jotta perheet 

voivat osallistua kouluissa edistettäviin terveyskoulutustapoihin. 

 

Kysymys 5.3.5 - Terveydenhuoltoon pääsy ei ole tasavertaista vaan perustuu asuinpaikkaan. 

Terveydenhuollon palvelujen vahva keskitys (esim. maaseudun pienet sairaalat joutuvat usein 

sulkemaan ovensa, koska ne eivät ole taloudellisesti kannattavia; kaupunkialueilla taas on pieniä 

sairaaloita, joiden täytyy liittyä suurempien sairaaloiden ryhmittymiin, jotka ovat paljon 

kauempana), mikä merkitsee lisäkuluja sekä potilaille, joiden täytyy matkustaa pidemmälle, että itse 

terveydenhuoltojärjestelmälle. Potilaan täytyy olla etusijalla. 

● 5.3.5.1 Kehitetään työkaluja, joiden avulla voimme auttaa hoitohenkilöstöä parantamaan 

työtään (esim. puhesovellukset: voit puhua sovellukseen, ja tämä puhe menee 

järjestelmään, jonka kautta hoitohenkilöstö saa kirjallisen konsultaation eikä hoitajien 

tarvitse kirjoittaa sitä). 

● 5.3.5.2 Annetaan enemmän merkitystä perhelääkärille, etenkin maaseudulla. 

 

Kysymys 5.3.6 - Maiden väliseen terveydenhuoltoon pääsyssä on vaikeuksia sekä Euroopassa että 

kansainvälisesti. 

● 5.3.6.1 EU:n tulee toteuttaa julkinen perusterveydenhuolto (toiminnallisia, ei esteettisiä 

näkökohtia) kaikissa EU-maissa. Sen käytettävyys täytyy varmistaa oman maan asukkaiden 

lisäksi myös maahanmuuttajille ja muista maista tulleille. 

 

Kysymys 5.3.7 - Saman maan sisällä on eroja terveydenhuollon saatavuudessa. Kodittomilla ja 

maahanmuuttajilla on suurempia saatavuusvaikeuksia kulttuurierojen, viestintävaikeuksien, 

oikeudellisten tilanteiden, häpeän jne. tähden.  

● 5.3.7.1 Varmistetaan kodittomien ja maahanmuuttajien terveydenhuolto (esimerkiksi jotkin 

kansalaisjärjestöt tarjoavat yksityistä hoitoa, ja tällaisia aloitteita on edistettävä). 
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● 5.3.7.2 Sisällytetään terveys, ihmisarvo ja oikeus koskemattomuuteen Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 3 artiklaan. Ihmisarvo on osa ihmisten terveyttä (esimerkiksi Espanjan 

perustuslain §15 sisältää seuraavaa: ”oikeus elämään sekä fyysiseen ja psyykkiseen 

koskemattomuuteen ilman että joudutaan missään tapauksessa kidutuksen tai 

epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen tai kohtelun kohteeksi”). 

 

Kysymys 5.3.8 - Yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän eduista ei ole riittävästi tietoa. Yksityisen 

terveydenhuoltojärjestelmän perustaminen saattaa johtaa vähemmän resursseja omaavien ihmisten 

syrjintään sekä julkisen palvelun laadun heikkenemiseen. 

5.3.8.1 Eritellään yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän edut ja haitat (esimerkiksi, jotta nähdään, 

missä määrin yksityisen järjestelmän edistäminen johtaa julkisiin palveluihin tehtävien investointien 

vähenemiseen, missä määrin se on syrjivä jne.) (esimerkiksi Saksassa on yksityinen sairausvakuutus 

ja julkinen terveydenhuolto. Yksityinen terveydenhuolto ei ole aina parempi. Yksityisten potilaiden 

täytyy maksaa usein tarpeettomista lääkärintarkastuksista).   
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Liite I: Kuinka suuntaviivat määritettiin? 

A. Istunnon 2 yleiskuva 

 

Perjantai, 19.11.2021 

Täysistunto 1 

Tavoite: Kokoontuminen uudelleen paneelina ja valmistautuminen toiseen istuntoon 

Tervetuloa; kansalaisten puheenvuoro; konferenssin täysistunnon lähettiläiden raportti; 

foorumin päivitys; viikonlopun ohjelma; istunnon menetelmien esittely 

Lauantai, 20.11.2021 

Aiheen täysistunnot 1 

Tavoite: asiantuntijat jakoivat mielipiteitä ala-aiheiden otsakkeista 

Alaryhmän työ 1 

Tavoite 1: kansalaiset tunnistivat tiettyihin ala-aiheisiin liittyviä kysymyksiä ala-aiheen 

otsakkeiden, asiantuntijoiden mielipiteiden, oman tietämyksensä ja keskustelun pohjalta 
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Tavoite 2: kansalaiset määrittivät suuntaviivoja ja oikeutuksia3 kullekin kysymykselle 

 

Sunnuntai, 21.11.2021 

Aiheen täysistunnot 2 

Tavoite: asiantuntijat jakoivat lisää mielipiteitä ala-aiheiden otsakkeista 

Alaryhmän työ 2 

Tavoite 1: aiheesta riippuen kansalaiset joko määrittivät uusia kysymyksiä, suuntaviivoja ja 

oikeutuksia tai keskustelivat tarkemmin lauantain työstä.  

Tavoite 2: kansalaiset viimeistelivät suuntaviivat ja oikeutukset. 

Täysistunto 2  

Tavoite 1: ryhmien esittelijät raportoivat alaryhmien keskusteluista 

Tavoite 2: kansalaiset antoivat palautetta istunnosta 2 

Tavoite 3: päämoderaattorit antoivat yleiskuvan istunnosta 3 

 

Huom. Aiheella 1 oli 2 ala-aihetta ja aiheilla 2,3,4 ja 5 oli kullakin kolme ala-aihetta). Jotta 

vältyttäisiin aiheen 1 ala-aiheiden käsittelyn epätasapainolta sunnuntaina (jolloin alaryhmillä 

oli vähemmän aikaa työhön täysistunnon lopetuksen tähden), kaksi ryhmää keskusteli ala-

aiheesta ”Terveelliset elämäntavat” jo lauantaina, kun taas kolmas ryhmä keskusteli ala-

aiheesta ”Ympäristökoulutus”. Sunnuntaina ne vaihtoivat ala-aiheita keskenään. 

 

Huone Aihe Ala-aihe lauantaina Ala-aihe sunnuntaina 

Huone 1 Paremmat elintavat Terveelliset elämäntavat Ympäristökoulutus 

Huone 6 Paremmat elintavat Terveelliset elämäntavat Ympäristökoulutus 

Huone 15 Paremmat elintavat Ympäristökoulutus Terveelliset elämäntavat 

  

Tämä kokoonpano vältti työskentelyä erillisissä lokeroissa (siiloissa), koska se mahdollisti 

kummankin aiheen käsittelyn kaikissa kolmessa alaryhmässä. Sillä vältettiin myös 

 
3 Ilmaistu liitteessä yksityiskohtaisista kysymyksistä, suuntaviivoista ja oikeutuksista 
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epätasapainon syntyminen, kun yksi ala-aihe käsiteltiin vain lauantaina ja toinen vain 

sunnuntaina. Yksi ryhmä, joka käsitteli aiheen 1 yhtä ala-aihetta, tuotti keskimäärin noin 7 

kysymystä ja noin 13 suuntaviivaa. Koska 3 ryhmää teki töitä, tuotettujen kysymysten ja 

suuntaviivojen määrä on vastaavasti suurempi.  

 

 

 

B. Yksityiskohtainen suuntaviivojen määrittämisprosessi 

 
● Alkutilanne: Istunnon 1 aikana kukin eurooppalainen kansalaispaneeli toi esille 75–78 

aihetta, jotka liittyivät kunkin paneelin yleiseen aiheeseen. Nämä aiheet järjestettiin viiteen 

ala-aiheita sisältävään työskentelyaiheeseen. Kunkin paneelin esille tuomat aiheet toimivat 

pohjana kansalaisten työlle istunnossa 2. Ennen istuntoa 2 kansalaisille osoitettiin erityinen 

aihe sekä ala-aihe, josta heidän tuli keskustella.  

 

● Lauantaiaamuna kansalaiset aloittivat päivän osallistumalla yhden aiheen täysistuntoon 

heille osoitetun aiheen mukaan. Kullakin aiheella on yksi aiheen täysistunto, jossa kolme 

alaryhmää keskustelee vastaavasta aiheesta. Aiheen täysistunnon aikana moderaattorit 

esittelivät ala-aiheiden otsakkeet ja panelistit kuulivat yhden tai kahden asiantuntijan 

mielipiteitä kustakin ala-aiheesta. Asiantuntijoiden mielipiteitä seurasi lyhyt kysymys- ja 

vastausistunto. Aiheen täysistunnon lopussa 20 minuutin ajan alaryhmät saivat yhdessä 

osallistua alustavaan laajaan keskusteluun siitä, kuinka he ymmärtävät aiheiden 

yhdistämisen kysymyksiin.  

 

● Aiheen täysistunnon jälkeen kansalaiset aloittivat alaryhmätyöskentelyn. Tämän 

ensimmäisen alaryhmätyön tavoitteena oli, että kansalaiset käyttäisivät omaa tietämystään, 

asiantuntijoiden mielipiteitä ja ala-aiheensa otsakkeita työnsä pohjana ja keskustelujen 

ohjeena selkeiden kysymysten määrittämiseksi. Kysymys on ongelma/asia, joka on 

muutettava tai ratkaistava. Jos jokin aiheista oli jo lähes kysymys, sitä voitiin käyttää 

uudelleen pohjana. Jos aihe oli hyvin laaja, siitä voitiin tehdä kysymys.  

 

● Kansalaiset saivat tuoda esille niin monta kysymystä kuin halusivat tämän 45 minuutin 

jakson aikana. Sunnuntain aiheen täysistunnon jälkeen heillä oli mahdollisuus järjestää 

jäljellä olevat kysymykset uudelleen, koska uusien asiantuntijoiden mielipiteet voisivat antaa 

uuden näkökulman. 

 

● Kansalaiset pysyivät alaryhmissä loppuosan lauantaista ja alkoivat laatia suuntaviivoja esille 

tuomistaan kysymyksistä. Suuntaviivat ovat ensimmäinen vaihe suositusten laatimiseksi, 

mistä tulee istunnon 3 tavoite. Istunnon 2 aikana määritetyt suuntaviivat ovat pohjana 

istunnon 3 suositusten kehittämiseksi. 

 

● Päivän päätteeksi lauantaina alaryhmät saivat työn, jonka toinen saman aiheen alaryhmä 

tuotti päivän aikana, ja niitä pyydettiin reagoimaan ja antamaan palautetta.  
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● Sunnuntai alkoi aiheen täysistunnolla, jossa kansalaiset saivat uusilta asiantuntijoilta 

mielipiteitä aiheista, joista he olivat jo keskustelleet lauantaina, tai alaryhmälle annetusta 

uudesta ala-aiheesta. 

 

● Aiheen täysistunnon jälkeen kansalaiset aloittivat alaryhmätyöskentelyn ja joko 

viimeistelivät lauantain suuntaviivat, sisällyttivät asiantuntijoiden palautteen tai toivat esille 

uusia kysymyksiä ja määrittivät uusia suuntaviivoja. Päivän päätteeksi sunnuntaina kukin 

alaryhmä sai työn (kysymykset, suuntaviivat tai oikeutukset), jonka toinen saman aiheen 

alaryhmä tuotti päivän aikana, ja reagoi ja antoi palautetta. Jälkeen päin kukin ryhmä sai 

ehdotuksia suuntaviivoilleen. 
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Liite II: Asiantuntijoiden panos ja faktojen tarkistus 

 

Voidakseen vaikuttaa keskusteluun ja yhteistyöhön konferenssin yhteinen sihteeristö kutsui 29 

asiantuntijaa paneelin 3 toiseen istuntoon.  

Asiantuntijat jaettiin viidelle työaiheelle asiantuntemusalansa perusteella. Heitä pyydettiin 

antamaan lyhyt yleiskuva eri ala-aiheiden otsakkeista, kuvailemaan näitä aiheita koskevia haasteita 

sekä kertomaan olemassa olevista näkemyksistä ja ehdotetuista ratkaisuista alalla. Tarvittaessa 

kansalaiset voivat pyytää suoraan selvennyksiä tai lisätietoja asiantuntijoiden mielipiteiden sisällöstä.  

Useita asiantuntijoita oli myös käytettävissä vastaamaan kysymyksiin, joita alaryhmien kansalaiset 

toivat esille. Asiantuntijat saivat nämä kysymykset puhelimitse tai sähköpostitse, ja vastaukset 

lähettiin sitten alaryhmille. Lisäksi faktojen tarkistajat olivat käytettävissä peruskysymysten 

selventämiseksi, jotta keskustelu perustuisi asiatietoihin.  

 

Asiantuntijat aiheelle 1 Paremmat elintavat 

Ala-aihe Terveelliset elämäntavat 

● Mariya Trifonova, Apulaisprofessori, taloustieteen ja liiketalouden tiedekunta, Sofian 

yliopisto St. Kliment Ohridski, vieraileva asiantuntija ECFR 

Ala-aihe Ympäristökoulutus 

● Norbert Steinhaus, vastaava projektipäällikkö, TeRRIFICA at Wissenschaftsladen Bonn ja 

hallituksen jäsen, Bonn Science Shop 

● Jeppe Læssøe, emeritusprofessori, DPU Tanska (kasvatustiede) 

 

Asiantuntijat aiheelle 2 Ympäristön ja terveyden suojeleminen 

Ala-aihe Terveellinen luonnonympäristö 

● Simone Borghesi, johtaja, Florence School of Regulation – ilmasto (FSR ilmasto ), osa-

aikainen professori, EUI ja ympäristötalouden professori, poliittisten ja kansainvälisten 

tieteiden laitos, Sienan yliopisto, Italia 

● Nicolas de Sadeleer, ympäristöoikeuden professori, Saint Louisin yliopisto, Bryssel 

Ala-aihe Luonnon monimuotoisuuden suojaaminen 

● Emilie Gaillard, luennoitsija, Sciences Po Rennes 

● Sergiy Moroz, Veden ja biologisen monimuotoisuuden vastuuvirkamies, Euroopan 

ympäristötoimisto 

● Marie Stenseke, varadekaani, kauppa-, talous- ja oikeustieteet, ihmismaantieteen professori, 

Göteborgin yliopisto 

Ala-aihe Turvallinen ja terveellinen ruoka 

https://ecfr.eu/profile/mariya-trifonova/
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://me.eui.eu/simone-borghesi/
https://www.usaintlouis.be/sl/100087.html
https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/emilie-gaillard
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
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● Ivar Vågsholm, professori, osastonjohtaja, biolääketieteet ja kansanterveyteen vaikuttava 

eläinlääkintä, Ruotsin maatalousyliopisto 

● Nikolai Pushkarev, politiikkakoordinaattori, elintarvikejärjestelmä ja tarttumattomien tautien 

ehkäisy, Euroopan kansanterveysjärjestön yhteisö 

 

Asiantuntijat aiheelle 3 Talouden ja kulutuksen uudelleenarviointi 

Ala-aihe Liikatuotannon ja liikakulutuksen sääntely 

● Jaroslaw Pietras; Professori, College of Europe (Natolin), aiemmin pääjohtaja, ympäristön, 

koulutuksen, liikenteen ja energian pääosasto, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, johtaja, kestävän kehityksen instituutti, Lazarskin yliopisto, Puola 

Ala-aihe Jätteen vähentäminen 

● Joan Marc Simon, toimitusjohtaja, Zero Waste Europe 

● Almut Reichel, projektipäällikkö, kestävä luonnonvarojen käyttö ja teollisuus, Euroopan 

ympäristökeskus 

Ala-aihe Reilut tuotteet, tasavertaiset saantimahdollisuudet ja oikea kulutus 

● Meera Ghani, politiikkakoordinaattori, ECOLISE 

● Vasileios Rizos, tutkijatohtori ja johtaja, kestävät luonnonvarat ja kiertotalous, Eurooppa-

politiikan tutkimuskeskus (CEPS) 

 

Asiantuntijat aiheelle 4 Kestävämpi yhteiskunta 

Ala-aihe Uusiutuva energia nyt 

● Thomas Pellerin Carlon, johtaja, Jacques Delors Energy Centre, vanhempi tutkija, 

eurooppalainen energiapolitiikka 

● Iga Lis, asianajaja, jolla on lähes 20 vuoden kokemus uusiutuvasta energiasta, Lazarskin 

yliopisto, Puola 

Ala-aihe Muutoksen tukeminen 

● Christian Egenhofer, Senior Research Associate, ylikansallinen hallinto, yliopistollinen 

Eurooppa-instituutti, Firenze ja Associate Senior Research Fellow, CEPS, Bryssel, ja College of 

Europe (Natolin) 

● Agata Meysner, johtaja, Generation Climate Europe 

 

Ala-aihe Ympäristöystävällinen liikenne 

● Pantelis Capros, professori, sähkö- ja tietotekniikka, Ateenan kansallinen teknillinen yliopisto 

(NTUA) 

● Nadine Mingers, Clean Trucks Officer, kuljetus ja ympäristö (T&E),  

https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://izrs.eu/o-instytucie/agnieszka-oleksyn-wajda
https://zerowasteeurope.eu/about/team/
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://brusselsbinder.org/user/meeraghani/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/vasileios-rizos/
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://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4419
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://www.linkedin.com/in/nadine-mingers/?originalSubdomain=nl
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Asiantuntijat aiheelle 5 Terveys 

Ala-aihe Terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen 

● Aleskandar Dzakula, professori, Zagrebin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 

● Paul De Raeve, pääjohtaja, Euroopan sairaanhoitajayhdistysten liitto (EFN) 

Ala-aihe Laajempi käsitys terveydestä 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal tutkija, persoonallisuuden, arvioinnin ja 

psykologisen hoidon osasto, Barcelonan yliopisto 

● Yann Le Cam, perustaja ja pääjohtaja, EURORDIS - harvinaiset sairaudet Euroopassa 

● Claudia Marinetti, johtaja, Mental Health Europe 

Ala-aihe Tasavertaiset terveydenhuollon palvelut kaikille 

Michele Calabrò, politiikan neuvonantaja, Euroopan potilasfoorumi 

https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.linkedin.com/in/paul-de-raeve-035b07127/?originalSubdomain=be
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://www.mhe-sme.org/who-we-are-2/#meet-the-staff
https://www.eu-patient.eu/about-epf/about-us/secretariat/michele-calabro/
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Liite III: Yksityiskohtaiset kysymykset, suuntaviivat ja oikeutukset 

Huom. Kukin avustaja teki muistiinpanoja omalla kielellään. I = kysymys, O = suuntaviiva, J = oikeutus 

 

Paremmat elintavat 

1.1 
Terveellis
et 
elämäntav
at 

Huone 1 

Saksa I. 1      junge Leute erhalten nicht genügend Bildung und Information über gesunde Lebensweisen (z.B. gesund kochen)   

O. 1    Kochschulen in Mitgliedsländern eröffnen und mit Subventionen fördern und mit Werbung propagieren (kostenlose Kurse für Jugendliche und 
Kinder), auch Ausbildungskurse über gesunde Ernährung bereits im frühen Kinderalter (Vorschule & Grundschule) anbieten, beste Praxis / beste Rezepte 
aus ganz Europa dafür einsammeln und in die Kurse einbringen (auf reiche Vielfalt der europäischen Essensgewohnheiten zurückzugreifen), Beispiel Italien: 
Berufsausbildung in der man lernt gesund zu kochen an öffentlichen Schulen (kostenlos) 

J.         durch steigende Fettleibigkeit insbesondere unter jungen Menschen Gesundheitssystem enorm belasten 

O. 2    Werbeclips im Fernsehen, auf verschiedenen Plattformen und in Zusammenarbeit mit Influencern (z.B. Youtube) machen während Programmen 
für Junge und mit statistischen Angaben untermalen und somit Zielgruppen gezielt ansprechen und informieren über gesunde Ernährung, gesundes Kochen 
und gesunde Lebensmittel 

J.         weil junge Menschen vieles in Frage stellen und nicht alles Annehmen was die Älteren sagen 

O. 3    ganzheitlicher Ansatz: Sport, Gesundheit und Ernährung, z.B. auch aufmerksam machen auf Krankheiten die entstehen können, wenn man sich 
nicht gesund ernährt (z.B. Herz-Kreislauf-Probleme) 

J.         müssen Netzwerk schaffen, um Kinder abzuholen und auf Bedeutung der Zukunft hinzuweisen und wie man für eine gesündere Gesellschaft 
sorgen kann 

O. 4    auch in Unterricht einbringen: Sexual-Erziehung, Erziehung im Straßenverkehr 

J.         weil es sich dabei um wichtige Themen handelt und Kinder nicht in der Schule darüber informiert werden 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 42 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

O. 5    Schulkantinen müssen gesündere Ernährung anbieten, z.B. auch Auswahl erhöhen (vegetarisch, Gemüse-Beilagen, Obst und Gemüse der Saison) 
und ausgewogene Ernährung, hohe Qualität, z.B. Bio-Produkte 

J.         damit Kinder nicht übergewichtig werden und schlechte Gewohnheiten entwickeln 

I. 2      Werbung fördert ungesunden Lebensstil (z.B. Alkohol und Zigaretten) 

O. 1    Broschüren die an Schulen verteilt werden, Bildungs-NGOs stärker fördern und nach der Schule im Hort etc., dass Leute die sich mit Ernährung und 
Sport auskennen, den Kindern diese Themen näherbringen 

J.         weil es an den Schulen keine Möglichkeit gibt, das Thema zu vertiefen, weil man nach den Lehrplänen vorgehen muss 

O. 2    Alkohol- und Tabakwerbung einschränken, z.B. bei Sportveranstaltungen, insbesondere bei einem jungen Publikum 

J.         Gefühl wird vermittelt, dass man frei wäre, wenn man raucht oder Alkohol trinkt 

O. 3    "Unternehmen: Beispiel in Mittagspause Erholungs- und Fitnessarea, körperliche Aktivität fördern auch in Unternehmen, währendessen in Kontakt 
mit Kolleginnen und Kollegen kommen, Sportfelder für z.B. Fußball - um Erholung oder Sport in Mittagspause zu fördern, 

auch während der Arbeitszeit Mitarbeitenden Möglichkeit geben sich zu bewegen, z.B. Gymnastikbälle, Aufstehen während der Arbeit, Übungen in der 
Nähe von Schreibtisch machen, Sitzweise wechseln" 

J.         um den Lebensstil zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen oder degenerative Verschlechterungen der Muskulatur, Zuckerkrankheit, 
Fettleibiligkeit - wichtig schon in jungen Jahren zu beginnen, Übungen und körperliche Betätigung zu machen und fördern, weil es schlechte 
Essgewohnheiten ausgleichen kann und vielleicht auch verhindern, dass Medikamente benötigt werden 

I. 3      unterschiedliche Bildungssysteme in den EU-Ländern ermöglichen keine einheitliche Richtlinie, Bio-Lebensmittel sind teuer, große Differenzen 
darüber was gesund ist (z.B. pflanzenbasierte Ernährung), zu große Mengen werden konsumiert   

O. 1    Kleingärten in Schulen anlegen, urbane Gärten anlegen und eventuell sogar subventionieren 

J.         weil es in den Schulen nicht gelehrt wird oder manche Kinder nicht die Möglichkeit haben, weil sie in einer Großstadt leben, zu erleben wie 
Lebensmittel wachsen 

O. 2    Preisanpassung: Bio-Produkte günstiger 

J.          
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O. 3    Kochunterricht in Schulsystem einbauen, Kochkurse 

J.          

O. 4    gute Rezepte für vegetarisches Essen mehr verbreiten, die Spaß machen und lecker schmecken können 

J.         weil es gesund ist und weil es für die Umwelt sehr positiv wäre, weniger Fleisch zu konsumieren (Treibhausgase reduzieren) 

O. 5    kleinere Betriebe, die regional produzieren und regional verkaufen stärker fördern und Bio-Betriebe stärker fördern, dass sie Möglichkeit haben, 
das Essen preiswerter zu produzieren (statt nach Fläche zu subventionieren, nach Nachhaltigkeit gehen) 

J.         durch Bio-Anbau wird Umwelt verschont (weniger CO2-Ausstoß), Blühstreifen für Insekten werden angelegt und Menschen hätten die Möglichkeit 
günstiger Bio-Lebensmittel einzukaufen und mehr auf Tierwohl achten 

O. 6    vertikaler Anbau: in großen Lagerhäusern gestapelt anbauen, Pestizide müssen nicht eingesetzt werden, da dort keine Insekten hinkommen, 
braucht große Investitionen aber mit Automatisierung wird das Ganze sehr kostengünstig und erschwinglich 

J.         damit nicht riesige Flächen in Anspruch genommen werden müssen 

I. 4      Leute verlieren ihr Vertrauen in organische Produkte, keine Bewegung / kein Sport in Schulen und Unternehmen (viele Herzkreislauf-
Erkrankungen)             

O. 1    örtliche Vereine mit Subventionen fördern, dass Kinder außerhalb der Schule die Möglichkeit haben Sport zu treiben (verschiedene Sportarten in 
Vereinen ausprobieren) 

J.         weil in der Schule teilweise nur 1-2 Stunden Sport unterrichtet wird 

O. 2    mehr zu Fuß gehen - über gesundheitlichen Mehrwert aufklären über Fernsehen, Radio, die sozialen Medien, Zeitungen und Zeitschriften 

J.         ÖPNV beispielsweise auch gefährlich während Pandemie 

O. 3    Veranstaltung von europäischen Meisterschaften, junge Leute aus ganz Europa treten an und messen sich im Wettbewerb in verschiedenen 
Sportarten 

J.         um die Jugend zu motivieren, aktiver zu werden und mehr Sport zu treiben 

I. 5      fehlende Grundkenntnisse darüber, was gesunde Lebensmittel sind und was gesunde Ernährung ist   
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O. 1    Hinweise auf Verpackungen: was ist gesund / was ungesund (Z.B. Lebensmittel-Ampel, Nutri-Score) 

J.         weil Infos oft sehr kleingedruckt sind und für Laien unverständlich, darum ist es wichtig mit einer Ampel (rot, orange, grün) auf einen Blick zu 
erkennen, was gut ist und was nicht 

I. 6      ungesunde Lebensmittelzusätze und Konservierungsstoffe in Lebensmitteln, Einsatz von Pestiziden, Chemie und Antibiotika in der 
Landwirtschaft, Großteil der EU Gelder geht in Subventionen der nicht-nachhaltigen Landwirtschaft  

O. 1    mitverfolgen wie EU-Gelder verteilt werden, mehr Geld für Innovationen im Landwirtschaftsbereich bpsw. vertikale Landwirtschaft 

J.          

O. 2    Verbot von vorbeugenden Antibiotika-Zusätzen in Lebensmitteln für gesunde Tiere 

J.         durch den übermäßigen Konsum von Fleisch von Tieren, die mit Antibiotikazusätzen gefüttert wurden, nehmen Antibiotikaresistenzen in der 
Humanmedizin deutlich zu 

O. 3    darum: Einsatz von Antibiotika einschränken, aber auch Verzehr von Fleisch reduzieren 

J.          

I. 7      Lebensmittelindustrie wird zu stark suventioniert, fehlende Informationen über Impfungen und fehlende Aufklärung in Bevölkerung, fehlender 
Zugang zu ärztlicher Versorgung während Pandemie (z.B. Überlastung in Intensivstationen), zu wenig Ärzt:innen und Pfleger:innen   

O. 1    NGOs, die sich mit gesunden Lebensmittel beschäftigen, stärker fördern 

J.          

O. 2    massive Aufklärungskampagne von Seiten der EU, dass die MRNA-Impfstoffe sicher sind und was es bedeutet, wenn man sich mit diesen 
Impfstoffen impfen lässt 

J.         niedrige Impfquoten (z.B. Deutschland) und um alle Menschen zu erreichen, weiterhin steigende Zahlen verhindern und Intensivstationen nicht 
überlasten 

 

Huone 6 
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Saksa I. 1      Fehlendes Bewusstsein und Einsicht über negative Umwelteinflüsse durch eigenes Verhalten         

O. 1    Mehr Information und eine Kampagne für gesundes Leben mit konkreten Beispielen. Informationen leicht verständlich und zugänglich machen. 
Verschiedene Informationskanäle für unterschiedliche Zielgruppen nutzen. 

J.         weil man Menschen durch Wiederholung aufklären kann und verschiedene Gruppen auf andere Informationen reagieren 

O. 2    Wir brauchen gute Vorbilder, die in den Medien präsent sind 

J.         weil negatives Verhalten nicht belohnt werden soll und herausgestellt werden müsste 

O. 3    Stärkere Reglementierung von Missinformation in der Werbung ist nötig sowie ein Verbot von Werbung für sehr ungesunde Lebensmittel 

J.         weil Werbung einen direkten Effekt auf den Informationsstand der Menschen hat und hat einen schlechten Einfluss 

O. 4    Gute Kurse und Informationen für Schulen und Kindergärten fördern und bereitstellen durch europäische Programme 

J.         weil schon Kinder über das Thema aufgeklärt werden müssen 

O. 5    Belohnung und Anreizsysteme schaffen für positive Verhalten 

J.         damit sich positives Verhalten lohnt 

I. 2      Es gibt unzureichende Anreize und Anforderungen für Produzenten nachhaltiges und gesundes Essen zu produzieren             

O. 1    Subventionen und Belohnungsprogramm für kleine und nachhaltige Produzenten vergeben um nachhaltig und gesund zu produzieren. 
Subventionen für andere reduzieren. 

J.         weil die Produktion von gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln teurer ist, gerade wenn es keine Massenproduktion ist 

O. 2    Stärkere Reglementierung ist nötig um Produktion von ungesundem Lebensmitteln zu begrenzen 

J.         weil dies nötig ist wegen der großen Macht von Großkonzernen, die schlechtes Essen produzieren 

I. 3      Gesunde und nachhaltige Lebensmittel stehen nicht überall und für jeden zur Verfügung (Preis). Ungesunde Lebensmittel sind leicht verfügbar. 
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O. 1    Von Politik sollen Optionen für Verzicht beworben werden 

J.         denn auch weniger Konsum kann das Richtige sein 

O. 2    Mehr Möglichkeiten und Raum für Wochenmärkte und für Direktvermarktung schaffen, die gesunde und regionale Lebensmittel anbieten und 
dafür werben und Informationen weitergeben 

J.         weil dadurch neue Zugänge für die Produkte und Informationen geschaffen werden und lange Transportwege reduziert werden. 

I. 4      Fehlende Aufklärung und Missinformation, zu wenig Beachtung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bürger finden nicht die richtigen 
Informationen bzw. können sie nicht richtig interpretieren.  

O. 1    Einen gemeinsamen Standard für bessere und verständliche Informationen über Lebensmittel EU weit schaffen 

J.         weil die Informationen derzeit sehr missverständlich und uneinheitlich sind 

I. 5      Präventionsmaßnahmen wie Sport und gesundes Schulessen sind zu teuer und werden zum Beispiel in Schulen zu wenig angeboten  

O. 1    Schulen und Trägern helfen gesunde und nachhaltige Schulessen anzubieten zum Beispiel durch höhere Budgtes, durch Zugang und Informationen 
zu guten Lieferanten 

J.         weil es Schulen schwer fällt, ohne Unterstützung diese Angebote gut zu machen 

O. 2    Förderung von Fahrradfahren durch den Ausbau von Fahrradrouten, Angebote und Trainings in Schulen 

J.         weil dadurch Bewegung unterstützt und gefördert wird 

O. 3    Zucker besteuern 

J.         um hohen Verbrauch zu reduzieren 

Huone 15 
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Romania I. 1      Calitatea si diversificarea tehnologiilor de productie folosite in producerea de alimente, cu schimbarea retetelor astfel incat acestea sa fie cat 
mai putin daunatoare        

O. 1    Schimbarea modului de productie si de informare a consumatorilor referitor la beneficiile produselor 

J.         Exista insuficene tehnologii care pot produce alimente organice care sa contribuie la un regim de viata sanatos 

I. 2      Accesul limitat la produse oragnice, sanatoase, datorita limitarilor financiare; control medical obligatoriu      

O. 1    UN TVA mai mare pentru produsele ne-sanatoase; promovarea produselor noi si reducerea TVA. Acordarea de subventii pentru transportul catre 
scoli si locuri de munca 

J.         Este foarte greu pentru produsele organice sa intre in competitie cu produsele existente deja pe piata; din aceasta perspectiva producatorii de 
produse organice trebuie incurajati. 

I. 3      Preventia continuua este insufiecient dezvoltata si implementata       

O. 1    Schimbarea sistemului medical pentru a fi mult mai eficient in implementarea preventiei continuue 

J.         Este posibila identificarea problemelor de sanatate in stadiu incipient, conducand la rezolvarea mai usoara a problemelor. 

I. 4      Trebuie sa existe suficienta informatii in sistemul educational referitor la alimentatie; ce este sanatos, ce ne dauneaza.   

O. 1    Renuntarea la produsele din materii prime procesate si sa incurajam cat mai mult bucataria bazata pe alimente sanatoase. Includerea unor ore de 
nutritie 

J.         Nutritia sanatoasa trebuie promovata si implementata de la varste cat mai fragede,cu rol de preventie si cu impact pe termen lung 

I. 5      Comunicarea si informarea referitoare la stilul de viata sanatos trebuie sa fice cat mai complete, prezentand solutiile, dar si consecintele unui 
mod de viata ne sanatos.       

O. 1    Campanile de informare sa fie structurate pe grupuri tinta bine definite , iar mijloacele de adresare sa fie adecvate fiecarui grup. Medicile trebuie 
sa comunice - cu orice ocazie - nevoia de a urma un stil de viata sanatos 

J.         Fiecare grupa de varsta are nevoie de informatii specifice si de utilizarea celui mai bun canal de promovare a informatiei. 

I. 6      Preventia este foarte importanta si avem nevoie de recomandari din partea medicilor, nu doar recomandari de medicatie. Ingrijire, comunicare 
si informare din timp (inclusiv educatia sexuala in randurile tinerilor). Sunt consumate mult prea multe medicamente, inclusiv din cauza companiilor 
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farmaceutice care promoveaza consumul unor anumite medicamente.  

O. 1    Rolul medicilor de familie trebuie sa fie mai important; sa fie activi si nu doar reactivi in activitatile lor. Cabinetele medicilor de familie trebuie sa fie 
mai bine dotate. 

J.         A preveni este mult mai usor si eficient decat a trata cu intarziere. 

I. 7      Informatiile referitoare la problemele medicale cu impact asupra societatii nu sunt intotdeauna corect si transparent prezentate.  

O. 1    Implicam specialisti recunoscuti pe plan profesional in a prezenta problemele de sanatate relevante pentru societate. 

J.         Necesitatea de a lua cele mai bune masuri de preventie si de tratament. 
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Ympäristö
koulutus 

Huone 1 

Saksa I. 1     Warum haben wir keine Informationen darüber was Auswirkungen von Fleischkonsum / Massentierhaltung und Essensgewohnheiten sind? Starke 
Lobby hinter Landwirtschaft. Ungenügende Sensibilisierung über das Thema.  

O. 1    Bewusstseinsförderung für diese Umstände. Mehr Statistiken, Fakten und Zahlen bereitstellen, um über diese Themen und die Auswirkungen zu 
informieren. 

J.         um CO2-/ und Methan-Ausstoß verringern. Weil Klimawandel in einigen Ländern noch weiter weg scheint. Darum sollte das Thema in Bewusstsein 
der Bürger gebracht werden. Betrifft uns alle und ist extrem wichtig. 

O. 2    Nachhaltige und regenerative Landwirtschaft betreiben 

J.         um CO2 Ausstoß zu verringern 

O. 3    In öffentliche Rundfunk-Veranstaltungen investieren, berichten in europaweiten Kanälen. Das Internet und die sozialen Netzwerke für die jüngeren 
Leute nutzen. 

J.         um unabhängige Medien zu unterstützen, braucht es Finanzierung. 

I. 2      Kontakt zur Natur fehlt insbesondere in den Städten.   

O. 1    Stadtkindern Natur nahe bringen: Förderprogramme für Schulgärten, dass Gärtner diese pflegen und mit den Kindern das zu besprechen (Nutz- 
und Blühgarten) oder auch Waldschulen. Unterricht im Freien gestalten. 

J.         "dass junge Leute die Gelegenheit bekommen, eine saubere Umwelt in ihrer Nähe zu haben und über ihre Schulen mit anderen Organisationen 
zusammen in die Natur rausgehen. Dass Kinder eine saubere Zukunft haben in Europa. Auch verschiedene Naturgegebenheiten verstehen innerhalb von 
Europa. 

niedrigschwelliges Angebot, dass außerschulische Angebote in der Natur realisiert werden können." 

O. 2    Grünere Städte, Natur in die Stadt bringen. Vor allem für Menschen, die in den Städten leben. z.B. mehr Bäume in der Stadt 

J.         dass die Städte lebenswerter, grüner, lebhafter und gesünder werden. Um Lebensqualität zu verbessern (z.B. Luftqualität). Alle sollten nahe der 
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Natur leben, nicht nur diejenigen in ländlichen Gegenden. 

I. 3      Erwachsene erhalten wenig Informationen und Erwachsene und Kinder tauschen sich selten über diese Themen aus. Keine Möglichkeit 
theoretisches Wissen auch umzusetzen. Fehlende Aufklärungskampagne.         

O. 1    Breitangelegte Ausbildungsprogramme, die sowohl für die Eltern, als auch die Kinder bestimmt sind. 

J.         Eltern bestimmen letztlich was auf den Tisch kommt und was gebraucht wird. Erwachsene sind nicht gut genug ausgebildet über Umweltthemen. 

O. 2    Koordinierte Aufklärungskampagne EU weit mit Influencern, über Social Media etc. Zusammenarbeit mit großen Werbeagenturen, um Clips zu 
produzieren, die viral geben und über die überall berichtet wird. Für jedes Land zugeschnitten und gemeinsam mit bekannten Schauspielern oder 
Influencern. Etwas was in die Herzen und Köpfe der Leute geht. 

J.         Jedes Land berichtet anders über Klimawandel und Umwelt. Viele informieren sich nicht über öffentliche Medien oder trauen ihnen zum Teil nicht. 
Wäre wichtig, damit Infos hängen bleiben. 

O. 3    Sensibilisierung in den Schulen für diese Themen und Aufklärung darüber, wie man Lebensmittel kochen kann und verarbeiten kann ohne viel 
Müll. Es muss nicht nur die Köpfe, sondern sollte auch das Herz der Leute ansprechen. 

J.         weil die Auswirkungen bisher noch nicht allen klar sind. 

O. 4    Unabhängige und gute wissenschaftliche Studien zum Thema Klima, Nachrungsmittel und Ernährung durchführen. 

J.         unabhängig von Unternehmensinteressen. 

O. 5    auch Aufklärung / Infos in Nahverkehr einsetzen (Bus, U-Bahn, Straßenbahn). 

J.         viele Leute brauchen öffentliche Verkehrsmittel täglich. 

I. 4      Mangel an Informationen in Unternehmen und Schulen, um Eltern und ältere Generationen zu informieren. Kein Schulfach zum Thema 
"Umwelt".   

O. 1    Mehr Informationen über Umweltthemen in Schulen: nicht nur theoretische Informationen, sondern auch Beispiele wie praktisch Kenntnisse 
umgesetzt werden können. 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 51 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

J.         dass Themen von vielen Seite kommen, nicht nur Eltern sondern auch von Lehrer-Seite. 

O. 2    Einführung des Pflichtfachs "Umwelt" in der Schule. Umwelttage einführen in der Schule (z.B. Müll aufsammeln). 

J.         um Kindern Möglichkeit zu geben über solche Sachen informiert zu werden von Seiten der Lehrer. Und die Möglichkeit zu geben, das hautnah 
mitzuerleben was das bedeutet und die Zusammenhänge zu erkennen. 

O. 3    Neue Herstellungsverfahren fördern, bei denen keine Rückstände / kein Müll anfallen, z.B. Bäckerei. Menschen aufzeigen, wie man vernünftig 
einkauft, so dass weniger Abfälle entstehen. 

J.         weniger Verschwendung und Menschen überlegen sich länger, ob sie etwas kaufen wollen. Weniger Geld ausgeben und auch gesünderes Essen 
kochen. 

O. 4    Unternehmen unterstützen, die Kinderspielzeug herstellen. Kinder über das Spielen an diese Themen heranführen und ihnen Erklären was es mit  
Umweltschutz auf sich hat. Spielzeug herstellen, was diese Themen Kindern didaktisch nahe bringt. Diese müssen erschwinglich sein. Darum eng mit 
Spielzeugherstellern zusammenarbeiten. 

J.         dass Kinder spielend lernen und Lektion akzeptieren. Sich es besser merken, als z.B. bei lesen. 

O. 5    Kostenlose und geförderte Angebote in Erwachsenenbildung (z.B. Deutschland) zum Thema Energiesparen, Klimawandel etc. - falls nicht öffentlich, 
dann NGOs fördern, die solche Kurse kostenlos anbieten. 

J.         niedrigschwellige Angebote müssen geschaffen werden, weil viele Erwachsene sich für das Thema interessieren und dadurch die Möglichkeit 
haben sich zu informieren. Mit Fachleuten in Austausch treten und mit anderen Leuten diskutieren. 

O. 6    Kulturaustausch zwischen den Ländern: Gemeinsame Projekte zwischen den Ländern und Austausch unter den einzelnen Ländern und unter 
verschiedenen SChulen über Länder hinweg: was machen die Schulen in anderen Ländern im Hinblick auf Umwelt. 

J.         um neue Horizonte zu eröffnen und das Rausgehen aus den Klassenräumen zu ermöglichen. Und um ein größeres, breiteres Wissen über Europa 
zu erreichen. 

O. 7    EU sollte Vorschläge, Ratschläge und Empfehlungen an Schulen abgeben. 

J.          

I. 5      Keine Werbung oder Aufklärung in sozialen Medien, um Umweltprobleme zu lösen. Große Unternehmen funktionieren rein gewinnorientiert in 
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den sozialen Medien. Viele Aussagen in sozialen Medien stimmen nicht und sind mehr emotional geladen als faktisch. Destruktive Aussagen sind 
erfolgreicher als inhaltliche Fakten, die konstruktiv eingesetzt werden könnten.         

O. 1    Influencer, soziale Medien mit einbeziehen. 

J.         "dass jede Informationskampagne auch einen Nachhall finden muss. Die Medien funktionieren dann am besten, wenn es Leute mit 
Austrahlungskraft und vielen Followern sind. Darum wichtig mit ihnen zusammenzuarbeiten, um möglichst viele Leute zu erreichen. 

Weil junge Leute ihnen folgen und ihnen zum Teil mehr vertrauen, als ihren Eltern." 

O. 2    Wir sollten mehr in öffentliche und unabhängige Medien investieren. 

J.         damit zuverlässige Fakten und Informationen vermittelt werden, die nicht durch gewinnorientierte Unternehmen oder durch Interessen von 
Einzelstaaten beeinflusst werden. 

O. 3    Plattform von der EU auf der man Fragen zu Umweltthemen stellen kann und einheitliche Informationen für alle EU-Länder geteilt werden. z.B. 
auch Wissenschaftler selbst zu Wort kommen lassen. 

J.         weil man sich konkret an eine Internetplattform richten könnte, was eine gemeinsame Anlaufstelle wäre und so können wir dafür sorgen, dass es 
nicht zu widersprüchlichen Informationen zum gleichen Thema kommen. Faktisch korrekte Informationen vermitteln, die auf wissenschaftlicher Grundlage 
basieren. 

O. 4    Aber auch Info-Broschüren und mündliche Vermittlung und Aufklärung für Kinder 

J.        weil Informationen ins Netz zu stellen sehr viel Energie verbraucht. 

Huone 6 

Saksa I. 1       

Die Umweltbildung ist noch kein Wert für viele Menschen in Europa. Fehlendes Umweltbewusstsein ist ein Problem.  

O. 1    Bildung zum Thema Klima und Umweltschutz muss Thema und Ziel Nummer 1 sein. 

J.         weil wir keine Zeit verlieren dürfen und unser Planet bedroht ist. 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 53 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

I. 2      Es gibt kein altersgerechtes und zielgruppengerechtes Bildungsprogramm. Es gibt zu wenig Differenzierung der Angebote für die 
unterschiedlichen Aspekte der Umweltbildung.  

O. 1    Außerschulische Bildungsträger wie Vereine, NGOs und Initiativen fördern. Auch damit sie Schulen unterstützen. Alle Vereine (wie auch zB 
Sportvereine, Suppenküchen) und alle Bildungsträger darin unterstützen, das Thema Umweltbildung aufzunehmen 

J.         weil Organisationen der Umweltbildung schon viele Materialien und Erfahrungen haben, die sich ausbauen und mit anderen teilen können 

O. 2    Ausflüge in die Natur und Aktionen zum Umweltschutz (zB Müll sammeln) nutzen, um die Liebe zur Natur zu fördern. 

J.         Das hilft auch zu vestehen welche lokalen Umweltprobleme es gibt und wie sie gelöst werden können 

I. 3      Es wird nicht genügend Geld für Umweltbildung zur Verfügung gestellt. Die EU hat keine Instrumente um Schulen zu helfen       

O. 1    Digitale Bildungsangebote fördern und verbreiten (zum Beispiel kann die EU bestehende Angebote besser bewerben) 

J.         weil sie kostengünstiger sind. 

I. 4      Viele relevante Informationen und Bildungsmatrialien stehen nicht in allen Sprachen zur Verfügung. Es gibt viel Missinformation (Fake news) 
  

O. 1    Einen breiten Zugang zu allen Informationen in allen Sprachen zu verfügung stellen. Informationen und Materialien müssen wissenschaftlich 
fundiert sein. Öffentliche Medien sollten den Auftrag haben sie zu verbreiten. Soziale Medien sollten genutzt werden. 

J.         weil nicht alle Menschen Fremdsprachen sprechen und dann keinen Zugang haben. Eine gemeinsame Basis schaft die Grundlage für Diskussion. 

I. 5      Eltern sind oft kein Vorbild und kein Teil des Systems der Umweltbildung       

O. 1    Bildungprogramme für Erwachsene und Eltern anbieten und sie in Maßnahmen für Kinder integrieren. 

J.         weil sie eine wichtige Vorbildfunktion haben 

I. 6      Die EU hat begrenzte Möglichkeiten auf die Bildungspolitik Einfluss zu nehmen           

O. 1    Eine gemeinsame europäische Charta für Umweltbildung für alle Mitgliedsstaaten, die an alle Bildungsträger und Schulen gegeben wird 

J.         weil eine Charta zu mehr Verbindlichkeit führen kann und sie breite Zustimmung haben wird 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 54 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

I. 7      Es gibt insgesamt einen Mangel an Lehrern und an Möglichkeiten zur fachlichen Ausbildung im Bereich Umweltbildung 

O. 1    Die EU macht eine Empfehlung, dass Mitgliedsstaaten das Schulfach Umweltbildung einrichten. Die Lehre sollte offen sein für Quereinstieger aus 
anderen Bereichen und gut bezahlt werden 

J.            

Huone 15 

Romania I. 1      Educatia in domeniul ecologic nu are suficient de mare vizibilitate si sprijin.   

O. 1    Reforma sistemelor educationale prin cresterea vizibilitatii si constientizarii rolului pe care mediul il are pentru viata noastra. 

J.         Abordarea multidisciplinara - cea mai potrivita pentru domeniul ecologic - trebuie sa se regaseasca si in structura sistemelor educationale - in 
primul rand din punctul de vedere al curriculei. 

I. 2      Relatia cu natura si cu mediul in care traim trebuie dezvoltata de la cele mai fragede varste.  

O. 1    Pregatirea si formarea - formala si informala - cu privire la mediu si consecintele actiunilor noastre asupra lui trebuie facute in mod sistematic si 
regulat. Un accent important trebuie pus pe schimbarea de atitudine, cu efecte pe termen lung pentru pastrarea valorii inestimabile a mediului. 

J.         Trebuie sa trecem de la o abordare teoretica catre una cat mai practica; sa iesim din formalismul scolar si sa facem lucrurile cat mai practic. 

O. 2    Copiii trebuie incurajati sa petreaca cat mai mult timp in natura - prin programele scolare , iar familiile trebuie incurajate sa petreaca mai mult timp 
cu ei in natura. 

J.         Formarea timpurie a unei atitutdini corecte fata de mediu si cunoasterea efectelor pe care activitatea umana le poate avea asupra mediului 
conduce, pe termen lung , la o constinetizare corecta a problemelor. 

I. 3      Legatura cu mediu (inclusiv contactul fizic cu natura) lipseste.  

O. 1    Includerea in programa scolara a subicetelor referitoare la mediu si protectia lui, inclusiv a detaliilor privind legislatia cu privire la protectia naturii 
(incepand cu primul an de liceu). Clasele sa se desfasoare in mediul natural si fara note. 

J.         Este nevoie de o schimbare de atitudine si responsabilizare. Trebuie implementat si analizat feedback primit referitor la calitatea cursurilor care se 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 55 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

refera la mediu/ecologie. 

I. 4      finantarea insuficienta a educatiei in domeniul mediului si folosirea insuficienta resurselor pentru implementarea de masuri specifice      

O. 1    Cresterea bugetului alocat educatiei si comunicarii - atat fonduri publice , cat si cele provenind din mediul privat. 

J.         Intreaga societate trebuie sa participe la actiunile care sustin protejarea mediului. 

O. 2    Campanile de promovare la nivel UE si nivel local/regiuni a problemelor legate de mediu trebuie sa fie coordonate, printr o buna colaborare intre 
factorii locali, regionali, nationali si cei de la nivelul UE. Eficienta lor trebuie evaluata periodic. 

J.         Este nevoie de diminuarea birocratizarii, a transparentizarii proceselor si utilizarea rationala, sinergica a fondurilor disponibile. 

I. 5      La acest moment, informatia despre problematica mediului inconjurator , care sa fie suficient de clar prezentata si care sa fie accesebila pentru 
toti cetatenii, este insuficienta.             

O. 1    Viitoarele campanii campanii de informare trebuie sa demonstreze un grad mai ridicat de coerenta, iar ele sa aiba o periodicitate foarte clara. 
Trebuiesc utilizate canale de informare cat mai diverse pentru ca informatia sa fie cat mai accesibila pentru toata lumea. 

J.         La acest moment , informatiile transmise nu sunt percepute in mod corect de populatie datorita modului de comunicare ne-adecvat. Poate ca in 
anumite situatii pot fi folosite metodologii de gerul celor utilizate la produsele din tutun. 
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Ympäristön ja terveyden suojeleminen  

 

Terveellin
en 
luonnony
mpäristö 

Huone 2 

Puola I. 1      Nasz styl życia zagraża wodom gruntowym.    

O. 1    Odpowiednie restrykcje za zanieczyszczanie wody dla dużych firm produkcyjnych i farm przemysłowych. Ograniczenia również dla 
obywateli, zmiana stylu życia i przetwarzania wody w całym obiegu. 

J.         Firmy nie są dostatecznie kontrolowane, a w dużej mierze one są odpowiedzialne za zanieczyszczenie wody. Większa odpowiedzialność 
finansowa przełoży się na poważniejsze zaangażowanie w temat i poszukiwanie przez firmy lepszych dla środowiska rozwiązań. Równie duże 
zanieczyszczenie pochodzi ze strony rolnictwa przemysłowego i nie tylko. Potrzebujemy energii, żeby doprowadzić wodę do gospodarstw 
domowych, a potem znowu potrzebujemy energii, żeby ją uzdatnić. Zmniejszenie wykorzystania wody zmniejszyłoby zapotrzebowanie na zużycie 
energii. 

O. 2    Zmniejszenie marnotrastwa wody, zwłaszcza w regionach zagorżonych jej brakiem. Wrost kosztów wody - stworzenie tabeli cenowych jak 
w przypadku elektryczności. 

J.         W niektórych regionach wody pitnej jest coraz mniej lub nie ma jej prawie wcale (tereny wysoko położone, wyspy). Wysoka cena wody 
może zniechęcić do takich działań jak napełnianie basenów latem, a także zniechęcić do nadmiernego wykorzystanie przemysłowego. Należy 
szczególnie uwzględnić rejony turystyczne, gdzie jest mało wody dla mieszkańców, a duża ilość turystów zwiększa zapotrzebowanie. Wzrośnie dzięki 
temu świadomość jakim kosztem jest woda. Pieniądze tak pozyskane przeznaczone na zmianę sytuacji w regionach, np budowanie infrastrutury 
dostępu do wody pitnej, uzdatnianie wody. 

O. 3    Zredefiniowanie przez badaczy co to dokładnie znaczy "czysta woda". Aktualizacja norm. 

J.         Wytyczne, którymi nadal operujemy, są przestarzałe. Część z nich pochodzi jeszcze z lat 70. W latach 70 woda miała inne wyznaczniki 
czystości. Wiele rzeczy jak antybiotyki i różne nowe substancje chemiczne nie wchodzą wcale pod zakres kontroli, bo jeszcze wtedy nie istniały. 
Wytyczne muszą być dopasowane do nowych okoliczności i aktualnie stosowanych środków prowadzących do zanieczyszczenia. Nie znamy stanu 
faktycznego, nawet nie wiemy co pijemy. Potrzeba uwzględnienia "efektu koktajlu", limity dopuszczją różne ilości szkodliwych substancji w wodzie, 
ale nie bierze się pod uwagę, że połączenie dużej ilości tych dopuszczalnych norm, może powodować niebezpieczne dla zdrowia i środowiska 
mieszanki. 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 57 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

I. 2      Miejsca, w których ludzie są obecni nie są budowane w sposób ekologicznie zrównoważony i nie są przystosowane do zmian 
klimatycznych.          

O. 1    Ograniczenie transportu indywidualnego, postawienie na transport zbiorowy - publiczny. Transport publiczny nastawiony na potrzeby 
społeczeństwa, nie na zyski. 

J.         za duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest za dużą ilością pojazdów, zmniejszenie nadmiernego wykorzystania przejazdów 
jednoosobowych, indywidualnych poprawi sytuację. Konieczna jest zmiana zarządzania transportem miejskim. Na ten moment mamy nastawienie 
na zysk. Transport publiczny powinien być w rękach państwowych i koncentrować się na celach społecznych, a nie na zyskach. Potrzebne są 
gwarantowane przez państwo ułatwienia systemowe dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzebny jest równy dostęp do komunikacji na terenach 
miejskich i wiejskich. 

O. 2    Większe dofinansowanie na poziomie krajowym i lokalnym na przyspieszenie procesu przemian i przebudowy infrastruktury. Więcej czasu 
na mądre wykorzystanie środków finansowych. 

J.         W tym momencie inwestycje są przeprowadzane bezmyślnie, bez myślenia o przyszłości. Liczy się czas i pieniądz. Aktualne inwestycje są 
kwestią polityczną, osoby rządzące biorą pod uwagę długość swojej kadencji, a nie długoterminowe potrzeby społeczności. Musimy to zmienić i 
zacząć planować przyszłe inwestycje w sposób przemyślany i dokładny w oderwaniu od interesów politycznych, a bliżej interesów społecznych. 
Wykorzystanie pozyskanych środków również jest zbyt ograniczone w czasie. 

O. 3    "Etykieta środowiskowa". Ujednolicenie oznakowania, że coś jest ekologiczne (pojazd, budynek, produkt). Oznakowanie odpowienimi 
kolorami, czytelna skala. Ujednolicone działania na poziomie globalnym, współpraca z WHO i ONZ. 

J.         W tym momencie producenci reklamują się jako ekologiczni jeśli choćby 1% produktu jest eko. Powinny istnieć jasne reguły i czytelne 
oznakowanie, żebyśmy znali stan faktyczny i wiedzieli czy budynki, w których mieszkamy są zdrowe, czy pojazdy mają niską emisję itd. Dzięki 
jasnemu oznakowaniu będziemy mogli dokonać bardziej świadomych wyborów jako konsumenci i wspierać środowisko. Konieczność współpracy z 
WHO i ONZ, tak aby mieć globalne zasady etykietowania, ze względu na przepływ dóbr pomiędzy wszystkimi krajami świata. 

I. 3      Przez aktualny system gospodarczy, oparty na paliwach kopalnych, mamy zbyt wysokie zużycie energii i zbyt wysoka emisja 
zanieczyszczeń.   

O. 1    Redukcja popytu na energię. Regulacja konsumpcji energii. 

J.         Coraz więcej urządzeń działą całą dobę, mamy coraz więcej sprzętów zasilanych prądem, konsumujemy za dużo energii. Popyt jest 
napędzany przez przemysł. Nie potrzebujemy tego nadmiaru rzeczy, których działanie wymaga użycia energii. Wiele z potrzeb jest wytwarzanych 
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sztucznie, celem zysku. 

O. 2    Konieczność rozpatrzenia (środki i badania) czy energia nuklearna jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Więcej środków finansowych 
na badania jak składować odpady nuklearne (istniejące i mogące powstać w przyszłości) i jak je ponownie wykorzystywać celem wytworzenia nowej 
energii. 

J.         Inne sposoby pozyskiwania energii są już na wyczerpaniu na przykłąd woda. Jeśli jest możliwe wytworzenie energii nuklearnej, której 
odpady są bezpieczne i możliwe jest ich wykorzystanie ponowne, to czemu z tego nie skorzystać? 

O. 3    Więcej środków finansowych na badania na temat tego, co może zastąpić energię jądrową. 

J.         Odpady jądrowe są drogie. Jest wiele rozwiązań nie branych pod uwagę już istniejących. Przeznaczenie środków na badania może również 
doprowadzić do nowych rozwiązań. 
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Huone 8 

Ranska I. 1      Le problème c'est le système : nous vivons dans une société de la sur-consommation et une société de la surproduction dans l'industrie 
alimentaire. Nous produisons et consommons au-delà de nos besoins. Les subventions de l'Union Européenne peuvent encourager ces 
surproductions, alors que dans d'autres parties du monde certains connaissent des famines.         

O. 1    Nous proposons d'utiliser l'outil financier et de repenser l'attribution des subventions de l'UE pour qu'elles correspondent à nos objectifs : 
subventionner les productions respectueuses de l'environnement et au contraire ne plus subventionner les entreprises qui surproduisent (ou taxer 
celles-ci) 

J.         Les subventions peuvent être redistribué pour aider les entreprises qui souhaitent transformer leur mode de production vers un modèle 
plus durable. Les petits producteurs ont souvent des difficultés à effectuer ces changements, car ils ont beaucoup de coûts, donc ils ont besoin 
d'aides financières. Cet argent pourra servir à aider à de nouvelles formes de recyclage des produits. On pourrait utiliser les produits que l'on a 
produit en trop en Europe pour la redistribuer dans des pays où ils en ont besoin. 

O. 2    Nous proposons de réduire la production et l'usage de plastique et de renforcer son recyclage afin de réduire la quantité de plastique 
rejettée dans la nature qui va impacter notre nourriture. Nous proposons par ailleurs de développer la recherche sur des emballages alternatifs au 
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plastique ou utilisant des plastiques complètements recyclés. 

J.         On peut développer des moyens de recycler le plastique plus efficace (exemple : l'utilisation de bactérie au Japon depuis 2016) mais il faut 
surtout diminuer la production de plastique afin de ne plus impacter l'environnement avec ces déchets. 

O. 3    Nous pouvons encourager et aider les circuits-courts pour qu'ils soient moins chers et accessibles. 

J.         Actuellement les chaines locales d'approvisionnement et les produits issus de l'agriculture bio ne sont pas toujours accessibles aux 
consommateurs. Il faut donc les rendre vraiment attractives. 

O. 4    Il faut évaluer plus régulièrement l'utilisation réelle des subventions et si les objectifs ont été atteints, si les résultats en termes 
d'amélioration de l'alimentation ont remplis. Nous proposons un outil d'évaluation (politiques publiques, des règlementations nouvelles créées, 
des plans d'action...) 

J.         C'est important car ça permet de savoir si les mesures que l'on subventionne sont efficaces. Il faut vérifier que l'argent est bien utilisé 
comme il faut pour éviter le gaspillage d'argent, or il s'agit de sommes énormes. 

I. 2      L'élevage intensif pose problème car les animaux sont contraints de "survivre" dans cet environnement difficile pour eux (ce qui 
implique certaines maladies et le recours aux antibiotiques).  

O. 1    Nous proposons d'aider à la conversion des types d'élevage sur le territoire européen. Il faut éliminer progressivement (petit à petit) le 
mode d'élevage intensif. 

J.         Cela pourrait créer de nouveaux emplois et cela rendrait la production animale et donc l'alimentation plus saine. On ne peut pas 
seulement arrêter l'élevage intensif : il faut proposer une alternative. Par exemple en limitant le nombre d'animaux dans un élevage (de poules,...). 
Il faut également des moyens de contrôler ces élevages. Il faut répondre aux besoins des consommateurs mais en proposant des alternatives qui ne 
reposent pas sur l'exploitation intensive des animaux. 

I. 3      On utilise trop d'antibiotiques dans la production alimentaire sans connaître les impacts réels sur la santé, et l'Union Européenne 
finance parfois cette utilisation excessive d'antibiotiques. Par ailleurs, les antibiotiques que nous utilisons sont parfois très anciens (manque de 
recherche sur de nouveaux antibiotiques).            

O. 1    Nous proposons de revoir les politiques européennes existantes pour ne plus utiliser d'antibiotiques. Il faut imaginer une agriculture qui 
ne doit plus utiliser d'antibiotiques. Si on ne fait plus d'élevage intensif, alors les antibiotiques ne sont plus nécessaires. Il faut s'en passer 
progressivement. Il faut donc aider à une conversion progressive vers une agriculture sans antibiotique. 
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J.         Les antibiotiques réduisent la qualité des produits alimentaires que nous consommons. Cependant s'ils ne peuvent pas être éliminés 
complètement, il serait possible de recourir aux antibiotiques en tant que "dernière solution". On n'arrivera peut-être pas à se passer à 100% des 
antibiotiques. Mais si on arrive à faire disparaître l'élevage intensif, ça aidera à ne plus utiliser d'antibiotiques. 

O. 2    Nous proposons de réduire les antibiotiques mais pour ceux que nous devrons encore utiliser, aider à l'innovation pour améliorer la 
qualité de ceux-ci. Il faut subventionner et aider la recherche. 

J.         Il faut allonger le délai à partir duquel un antibiotique peut être produit en générique, afin que les laboratoires de recherche et 
d'innovation en la matière aient un intérêt à en produire de nouveaux, que cela soit "rentable" pour les laboratoires. 

I. 4      Il y a un manque d'éducation et d'information aux personnes sur les différents produits utilisés dans la production alimentaire 
(exemple : les additifs alimentaires). Plus largement, il y a un manque de recherches scientifiques sur les différents produits utilisés car ces 
recherches scientifiques ne sont pas considérées comme rentables économiquement.       

O. 1    On pourrait mettre en avant les produits de qualité avec un label qui valorise les bonnes méthodes de production. 

J.         Ce label de qualité permettrait d'avoir des indications connues et fiables, facilement comprises par les consommateurs. Cela permettrait 
aux consommateurs de choisir les meilleurs produits pour leur santé. Cela permet de distinguer les produits bio des autres produits par exemple. 

O. 2    Nous pourrions sensibiliser la population et éduquer sur les questions des maladies alimentaires et nutritionnelles : pour cela on a besoin 
de recherches scientifiques supplémentaires dans ce domaine pour étudier cette question en profondeur. 

J.         C'est important pour comprendre les maladies liées à l'alimentation qui touchent la population (diabète, obésité...). 

O. 3    Nous proposons de changer la structure de "l'environnement alimentaire" qui nous entoure : il faut changer les méthodes de marketing et 
de commercialisation qui vont orienter nos choix de consommation individuels. 

J.         Il ne suffit pas d'éduquer et de sensibiliser sur les questions d'alimentation : si le cadre général qui nous entoure ne change pas, alors nos 
comportements n'évolueront pas. 

I. 5      Le problème central c'est l'absence de réglementation européenne sur l'alimentation : on a l'impression qu'il n'y a pas de 
réglementation claire qui limite l'utilisation de produits néfastes pour la santé (pesticides, additifs alimentaires...). Nous n'avons pas non plus de 
réglementation générale sur l'alimentation, ce qui aboutit à ce que certains aliments "bons pour la santé" coûtent plus chers aux 
consommateurs que des aliments "mauvais pour la santé". 

O. 1    Nous pouvons mettre en place une réglementation sur les prix avec l'objectif de donner un avantage aux denrées alimentaires "bonnes 
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pour la santé" 

J.         Il n'est pas normal que certains fruits et légumes soient plus chers que des produits transformés. 

O. 2    Nous proposons d'inciter et aider les communes et quartiers à mettre en place des potagers collectifs pour avoir des produits de saison et 
sains. 

J.         Cela permettrait aux ménages les plus modestes d'accéder à des produits sains. 

I. 6      On ne tient pas compte du bien-être animal dans les modes d'élevage et d'abattage des animaux actuels qui fournissent notre 
alimentation.   

O. 1    Il faut inciter les producteurs à adopter des techniques pour garantir de bien être animal 

J.         "Cela est une autre raison d’éliminer progressivement l’élevage intensif. Dans les élevages intensifs où les animaux sont mal-traités, ils 
développent des maladies et produisent de la viande de moins bonne qualité, et donc potentiellement une alimentation moins saine et moins 
fiable. Les antibiotiques utilisés pour soigner les animaux se transfèrent à l'Être humain ce qui créé une plus forte résistance aux antibiotiques. Cela 
a donc aussi un impact sur notre santé. 

Les animaux disposent de très peu d'espace pour vivre : ces animaux peuvent donc développer des maladies liées au stress. Cela va avoir une 
incidence sur la production du lait et de la viande suite aux traitements par antibiotiques utilisés. 

Autre exemple : la maladie de la ""vache folle"" ; pour la pêche, le mercure qui se transmet à l'Être humain via les poissons que nous 
consommons." 

I. 7      Les pesticides sont néfastes pour la santé. Or Ils sont utilisés sur les plantes, et les animaux se nourissent de ces plantes.   

O. 1    Nous devons éduquer les agriculteurs sur la sur-utilisation des pesticides pour qu'ils comprennent qu'il y a d'autres façons d'exploiter leurs 
fermes. 

J.         Souvent les agriculteurs ne veulent pas changer car ça coûte de l'argent : il faut donc une incitation pour le faire. 

O. 2    Il faut investir dans la recherche si nous voulons pouvoir nous passer des pesticides. 

J.         Cela nous permettra de développer des alternatives aux pesticides. 
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O. 3    On pourrait encourager l'utilisation de pesticides plus naturels et de techniques alternatives, par exemple en utilisant d'autres insectes qui 
mangent les nuisibles. On pourrait également récompenser les agriculteurs qui ont recours à ces méthodes plus naturelles, pour promouvoir ces 
méthodes ou taxer les pesticides pour qu'ils coûtent plus cher à l'utilisation que ces méthodes naturelles. 

J.         "Il n'est pas nécessaire d'utiliser des pesticides chimiques alors qu'il est possible d'utiliser des éléments qu'on trouve déjà dans la nature. 
Par exemple, quand il y a trop d'escargots et qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans les maisons, on se sert du sel. Autre exemple : on peut attirer 
certaines espèces d'abeilles avec du sucre pour réguler d'autres qui sont nuisibles,... 

  

Il faut des mesures incitatives financièrement si l'on veut que ça change." 

I. 8      "Le fait d'injecter des hormones dans les animaux ne doit pas être bon pour la santé des animaux et par extension pour nous qui les 
consommons. Les vaches ne peuvent plus accoucher naturellement (on doit les assister). Les hormones se retrouvent ainsi dans beaucoup de 
nos aliments. Mais les citoyens manquent de connaissance sur le sujet. Au Danemark, on évoque par exemple que les hommes pourraient avoir 
des problèmes de fertilité à cause des hormones dans nos aliments. Plus largement, il y a une problématique autour des perturbateurs 
endocriniens qui peuvent intervenir sur nos hormones. Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans beaucoup de produits,  pas que dans 
l'élevage. De la même façon, on peut se demander si les OGM ne peuvent pas avoir des impacts négatifs sur notre santé."         

O. 1    Nous aimerions avoir davantage d'informations sur les produits issus d'élevages utilisant des hormones ou sur les produits contenant des 
perturbateurs endocriniens. 

J.         Cela permettrait de faire des choix davantage éclairés dans notre consommation. 

O. 2    Il faudrait arrêter d'utiliser des OGM 

J.         Car on sait que les OGM génèrent davantage de perturbateurs endocriniens. 

O. 3    Il faut une politique fiscale bien calibrée sur la différence entre le coût d’un élevage calqué sur le bien-être de la vache, la non-utilisation 
des hormones, et d’un élevage qui ne l’est pas 

J.         Cela rendrait l'agriculture fondée sur le bien-être animal plus intéressante financièrement en comparaison avec l'élevage intensif 
(rentabilité) 
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Romania I. 1      Poluarea raurilor afecteaza vietatile acvatice  

O. 1    Controlul poluarii raurilor prin monitorizarea tuturor companiilor care deverseaza in rauri si a a companiilor care doar sunt in proximitatea 
raurilor 

J.         Trebuie identificate cauzele poluarii 

O. 2    Sustinerea implementarii statiilor de epurare a apelor uzate 

J.         Nu toate localitatile au statii de epurare 

I. 2      Uneori hrana pestilor din acvacultura (cresterea pestilor in custi/tancuri) dauneaza vietii celorlalti pesti   

O. 1    Adoptarea pe scara larga a tehnologiilor pentru diminuarea difuzarii hranei din acvacultura in mediul ambiental 

J.         Trebuie echilibrate costurile si beneficiile utilizarii acvaculturii 

I. 3      Agricultura intensiva afecteaza ecosistemele   

O. 1    Redirectionarea subventiilor pentru agricultura catre agricultura care sustine ecosistemele 

J.         Avem nevoie de agricultura prietenoasa cu mediul; Producem prea mult fara a ne ocupa de calitate si impact; Unele tari sunt bombardate 
de produse de slaba calitate; Subventiile actuale pentru culturile bio nu acopera diferentele de productivitate fata de agricultura intensiva 

O. 2    Asigurarea unei concurente loiale pentru produsele agricole prietenoase cu mediul 

J.         Produsele agricole prietenoase cu ecosistemele sunt mai scumpe si sunt expuse concurentei neloiale 

O. 3    Incurajarea folosirii fertilizatorilor naturali 

J.         Acesti fertilizatori au impact mai redus asupra ecosistemelor 
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I. 4      Despadurirea afecteaza viata insectelor si animalelor   

O. 1    Limitarea actiunilor miniere care afecteaza padurile 

J.         Zonele respective nu trebuie afectate 

O. 2    Utilizarea la maxim a zonelor existente pentru impaduriri 

J.         Nevoia de crestere a suprafetelor impadurite 

O. 3    Descurajarea plantatiilor de paduri pentru lemne de foc 

J.         Ar trebui accelerata tranzitia catre alte forme de energie pentru incalzirea caselor 

O. 4    Programe de impadurire combinat cu defrisari controlate 

J.         Este nevoie de cresterea suprafetelor impadurite 

O. 5    Impaduriri intensive pentru zonele degradate 

J.         Impact si asupra reducerii alunecarilor de teren 

I. 5      Speciile invazive introduse de om (animale, plante si chiar alge marine) distrug ecosistemele   

O. 1    Sisteme preventie si de identificare timpurie a noilor specii invasive, inclusiv cu ajutorul cetatenilor 

J.         Preventia si actiunea rapida sunt mai usor de realizat 

O. 2    Analize de impact asociat speciilor noi (de catre experti) 

J.         Trebuie sa intelegem implicatiile si modalitatile de combatere 

I. 6      Disparitia unor specii locale de animale (salbatice si domestice)           

O. 1    Monitorizarea speciilor locale in risc de disparitie 
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J.         Monitorizarea asigura alerta timpurie 

O. 2    Crearea unor crese de animale pentru speciile locale amenintate si monitorizarea evolutiei 

J.         Asigura refacerea speciilor locale 

O. 3    Incurajarea fermelor cu crestere non-intensiva a animalelor, micro ferme care asigura mentinerea unor rase vechi de animale 

J.         Agricultura intensiva face ca unele rase vechi sa nu fie si rentabile 

I. 7      Utilizarea pesticidelor afecteaza viata insectelor           

O. 1    Dezvoltarea unor zone cu agricultura ecologica, fara pesticide 

J.         Insecticidele reduc populatia de insecte, iar uneori produc dezechilibre intre speciile de insecte 

O. 2    Incurajarea utilizarii soiurilor locale, rezistente in fermele mici 

J.         In ultimii ani si fermele mici au inceput sa utilizeze tot mai mult pesticidele 

O. 3    Reducerea monopolului asupra semintelor 

J.         Noile soiuri aduc si boli noi, care nu mai raspund la tratamentele cunsocute, crescand nevoia de fertilizatori 

O. 4    Metode alternative de protectie a plantelor (exemplu - tratarea termica a semintelor) 

J.         Se vor utiliza mai putine pesticide, dar pastra productivitatea 

I. 8      Oamenii se considera stapanii naturii  

O. 1    Educatie pentru o noua mentaliate prin care omul sa se considere egal cu celelate vietuitoare 

J.         Mentalitatile se pot schimba prin educatie; Cu gandirea cu care am creat problemele nu putem sa le rezolvam 

Talouden ja kulutuksen uudelleenarviointi  
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Englanti I. 1      Consumers Buy Too Many Products That Are Not Sustainable. This IS BECAUSE OF A LACK OF Transparency and No Access to Data for 
Consumers. Consumers Are not educated enough to know if a product is sustainable. NOT ALL CONSUMERS HAVE THE OPTION TO CHOOSE 
SUSTAINABLE OPTIONS, BECAUSE HIGH PRICES MEAN THAT NOT EVERYBODY CAN AFFORD EVERYTHING.  

O. 1    We should introduce a consumer label which clearly indicates if a product is sustainable or not (you could potentially use colours so that it 
is easy to read for everybody). We should develop a good and trustworthy scoring system that takes into account the CO2 footprint, packaging, 
transport and the use of chemicals that damage the environment. Was it produced "fairly"? This could be reflected in price of product: products 
with good score (green) get subsidies and the put higher taxes on products that score worst. 

J.         this will make it easier for citizens to consume in a more sustainable way. In this way companies cannot hide their unsustainable products 
and production. companies need to add a label to a product this will provide additional responsibility to produce sustainably. 

O. 2    next to the label it should also be possible to get detailed information on a product through a "certificate". there should be a QR code on 
products that consumers can scan and find detailed information. The label and the QR-code should be combined to provide the highest level of 
information. implementing feedback: these QR codes should be on all products and there should be QR code readers in shops for people who do 
not use a smartphone. 

J.         this will help to educate consumers. 

O. 3    consumers should use their products longer. Information on product life span should be advertised on products or in shops. 

J.         This adds more transparency for the consumers and it educates consumers. 

I. 2      TOO MUCH PACKAGING (Plastic and Other Unfustainable Materials) is used by companies. THIS IS BECAUSE COMPANIES USE 
PACKAGING for advertising. Another problem is overproduction: Manufacturer Produce More Products Than Are Needed, Which Go Directly to 
Waste. There is a problem with consumer behavior: consumers Are too used to have a lot of selection, and need to have everything available at 
every moment. This leads to overconsumtion.     

O. 1    Manufacturers should adapt their Production so that the amounts they produce are based on the demand by consumers. This should not 
be the case with regards to essential products, because essential products should always be readily available. Manufacturers should stop the 
planned obsolesence of products. 
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J.         if companies only produce as much as consumers actually need, then there will not be overproduction and there will be less waste. 

O. 2    Manufacturers should change the way they package products. We should use sustainable materials for packaging, for example 
biodegradable products. we should consider technological advancements with regards to packaging. manufacturers should not package items 
individually when it is a bulk order. 

J.         by using sustainable materials for packaging instead of plastic we can reduce waste in the long term, because sustainable materials can 
break down, plastic cannot. 

O. 3    There needs to be a change in consumer behaviour and expectations. Consumers need to consume less in general. Consumers need to use 
products for a longer time. consumers need to repair products. Consumers need to recycle products correctly. Make use and implement the 
recycling pyramid. Not everything needs to be available at all times. 

J.         by consuming less, consumers will produce less waste. if consumers use their products for a longer time, then they will need to buy less 
products and will produce less waste. 

O. 4    introduce a deposit return scheme so that it is possible to re-use bottles again and again. we need to re-use the plastic that we have 
already produced as well. 

J.         by re-using bottles, we can use existing materials and therefore do not create new waste. 

I. 3      Companies Provoke OVERCONSUMPTION, AS Advertising Can Be Misleading and leads US to Consume More Than WE Actually Need. 
There is a problem inherent in our system: Companies Produce At Large Scale BECAUSE They have fixed costs, according to the More They 
Produce, The Less They Pay by Individual Item Produced. In This Way They Produce A Cheap Product And This is Why People wants buy it.   

O. 1    We need to introduce measures at the European and at the national level to limit marketing for products that damage the environment. 
The same requirements should also apply on imported products. 

J.         marketing encourages consumers to buy products. If companies cannot advertise unsustainable products anymore, then less people will 
buy these products. 

O. 2    We should manufacture our own products, have an autonomous way of producing in Europe. every region/country in Europe specialise in 
the area in which they excel, so that we can produce local production and make use of synergies. in this way we can check if producers comply with 
sustainability standards better. This would reduce the emissions caused by transport and shipping that usually arise when importing from around 
the world. 
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J.          

O. 3    we should encourage more sustainable products through financial incentives. CLARIFY 

J.         if people are financially incentivised to produce sustainably, then they are more likely to do so. 

I. 4      at the moment consumers do not know if a product is sustainable or distress. Sustainable Products Are Often Expensive and Therfore 
Poorer People Cannot Afford Them.         

O. 1    EU policymakers should put taxes on products that are not environmentally friendly and subsidise environmentally friendly products. 

J.         People would be less likely to buy the unsustainable product (because it is more expensive) and more likely to buy the sustainable product. 

O. 2    homogenous environmental manufacturing standards in Europe, so that ALL manufacturers need to stick to these rules. sustainable 
norms, ecological norms on the market => test products to see if they comply with these norms. we should not import products that do not comply 
with norms either. 

J.         this would ensure that all European companies have to follow the same standards. This could prevent that companies move their 
production to countries that have fewer environmental protection laws. 

O. 3    Reduce transport times: The product should be delivered from the manufacturer to consumer in the quickest way possible. In this way we 
also avoid additional packaging. 

J.         This would reduce waste and transport emissions. 

I. 5      Replace Not Sustainable and Not Durable Products With Sustainable and Durable Products             

O. 1     

J.             
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Jätteen 
vähentäm
inen 

Huone 11 

Bulgaria I. 1      "Управлението на пластмасовите отпадъци е продължаващ проблем, както и начините на събиране на отпадъците, изхвърляни 
от домакинствата."     

O. 1    Ние препоръчваме всеки да заплаща за количеството отпадъци, което генерира. Производителите също трябва да бъдат 
стимулирани да използват по-малко опаковки, за да не се прехвърля цялата тежест върху крайния потребител. 

J.         Предложеното решение ще реши и проблема с потреблението и генерирането на отпадъци, защото плащайки по-висока цена, ще 
се стремим да изхвърляме по-малко отпадъци. 

O. 2    Ние препоръчваме да бъдат стимулирани рециклирането и преработването на отпадъците като дейности, които могат да 
генерират приходи за предприятията. 

J.         "Предложеното решение е важно, защото рециклирането ще се отрази положително и на нашето потребление. Рециклирането 
може да доведе до намаляване на разходите на домакинствата, особено ако има малки финансови стимули, напр. при предаване на 
кухненски уред (стар хладилник) за рециклиране, да бъде предоставяна малка сума. » 

I. 2      "Липсва системен подход, защото социалните аспекти не са взети под внимание – намаляването на потреблението ще доведе 
до намаляване на производството, което от своя страна ще доведе до повишаване на безработицата. "       

O. 1     

Ние предлагаме този проблем да бъде разгледан като възможност за хората, освободени от работа, да намерят друга, по-добра работа, 
чрез мерки за преквалфикация. Кръговата икономика е добро решение за предприятията, които са засегнати от намаляване на 
производството." 

J.         Мерките за преквалификаця ще допринесат за намаляване на времето, през което хората ще стоят без работа. Такива мерки имат 
за цел да подкрепят развитието на местнтата икономика чрез насърчаването на освободените от работа да търсят професионална 
реализация в местни предприятия. В същото време предприятията, които са засегнати от намаляване на производството, могат да 
преориентират дейността си и това да доведе дори до стартирането на нови производства и наемането на нови хора. 

O. 2    Ние предлагаме да бъдат въведени регулации на равнище ЕС и на национално равнище, които да стимулират използването на по-
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малки и безопасни за околната среда опаковки опаковки. Опаковките трябва да съдържат информация за начините, по които могат да 
бъдат третирани отпадъците след тяхното използване по начини, които не замърсяват околната среда. 

J.         Чрез такава регулация ще се стимулира ползването на опаковки, които да не са вредни за околната среда, напр. хартиени 
опаковки вместо пластмасови опаковки; опаковки, които могат да се ползват многократно, напр. стъклени бутилки за минерална вода  
вместо пластмасови бутилки. Важно е опаковките да не вредни за околната среда. Също така, гражданите трябва да бъдат стимулирани да 
ползват собствени опаковки, когато пазаруват продукти в насипно състояние, напр. непакетирани плодове и зеленцучи. По този начин ще 
се намали ползването на еднократни опаковки и опаковки, които вредят на околната среда. 

O. 3    "Ние предлагаме рекламите да имат и образователни цели, т.е. да се обясняват ползите за хората от потребяването на даден 
продукт, с фокус върху екологично чисти продукти, които опазват околната среда." 

J.         "Потребителят трябва да може бързо да се ориентира кои са продуктите, които замърсяват или не околната среда, за да може да 
направи своя съзнателен и добре информиран избор. 

На етикетите на опаковките има твърде много информация. Законодателството може да укаже какво да се включва в етикета на 
опаковката. Това може да се разреши с един QR код, който да дава допълнително информация на потребителите." 

I. 3      "Отпадните води от производствата не винаги се пречистват, преди да бъдат изведени към реки и морета, като по този начин ги 
замърсяват. В големите производствени предприятия се ползват много масла и химикали, които също не се третират адекватно преди 
да бъдат изхвърлени. Много промишлени производства замърсяват и въздуха."          

O. 1    Ние предлагаме по-добър мониторинг и по-строг контрол, съответно санкции за производителите, които не спазват европейското 
и националното законодателство. Ролята на местнитет власти е важна при проследяване на прилагането на европейските и националните 
норми за опазване на околната среда от производителите. 

J.         Все още има недобросъвестни производители, които се опитват да заобикалят изискванията на европейското и националното 
законодателство. 

I. 4      Не сме достатъчно отговорни при изхвърлянето на отпадъците от домакинствата, защото не плащаме реалната цена на 
отпадъците (управление на отпадъците).   

O. 1     

J.          
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I. 5      "Прекомерна регулация на производителите. За да отговорят на регулациите, производителите произвеждат по-големи 
опаковки, по този начин се генерират повече отпадъци."     

O. 1     

J.          

I. 6      Рекламите насърчават свръх-потребление, но в същото време като потребители ние трябва да бъдем информирани по 
проблемите, свързани с управлението на отпадъците и тяхното негативно влияние върху околната среда, т.е. защо трябва да 
потребяваме по-малко. В рамките на ЕС липсва регламент за рекламите. 

O. 1     

J.             
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Huone 12 

Ranska I. 1      Notre modèle économique nous incite à trop consommer et à consommer des produits à bas coût, mauvais pour la santé et pour 
l'environnement. Il y a aujourd'hui une inégalité économique dans l'accès aux produit durables. Aujourd'hui, les réglementations et les taxes 
actuelles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions sociales réelles et les capacités économiques des citoyens et des autres 
acteurs   

O. 1    "Encourager et favoriser la relocalisation des industries pour offrir des poduits de qualité" 

J.         Il est important d'inciter la production locale de qualité, pour éviter les émissions de CO2 

O. 2    "Taxer davantage les produits de mode importés et à bas cout pour éviter le gaspillage" 

J.         c'est trop facile ajourd'hui d'acheter des vetements produits dans de mauvaises conditions sociales et environnementales 
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O. 3    Interdire la vente de produits trop polluants (par exemple les produits en plastique) 

J.         L'urgence écologique demande d'aller plus vite : il faut des leviers d'action efficace 

O. 4    Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec les citoyens pour donner plus de visibilité aux acteurs qui 
produisent des produits durables de diffuser leur publicité sur les grandes chaines de télévision. 

J.         "les petites entreprises ont moins de fond pour promouvoir leur produits.Par conséquent il faut les aider à promouvoir leur produits. Nous 
entendons par produits durable, des produits qui sontà la fois bon pour la santé et pour l'environnement. Clivage : La publicité pourrait être un 
moyen d'informer et d'éduquer la population / interdire la publicité sur des produits moins durables. Il faut choisir quelle publicité nous montrons 
aux consommateurs. Il faut établir des critères de partage avec d'autres publicités locales, il faut un partage d'accès de la publicité. Point de clivage 
: C'est faux de penser que la publicité est un outil pédagogique mais de manipulation mentale. Il faut intégrer la question de qu'est ce qui est 
commun / qu'est ce qui est privé / " 

O. 5    Promouvoir et favoriser les produits locaux 

J.         Cela génère des emplois, un meilleur accès aux produits et les produits locaux émettent moins d'émissions ! La promotion des produits 
locaux doit s'accompagner de la relocalisation. 

O. 6    L'UE doit légiférer pour mieux définir ce qu'est un produit nécessaire, indispensables et durables et ce qui ne l'est pas 

J.         Un produit ne doit pas causer de dommages dès le stade de le stade de la fabrication, avec une durée de vie longue, réparation et 
transport aussi court possible. Il doit y avoir un aspect biodégradable. Parfois certaines chose ne sont pas durables mais nécessaires. Il y a trop de 
produits différents. 

I. 2      L'innovation et la recherche- développement pour les produits durables ne sont pas assez développés. De manière générale. Il n'y a pas 
assez d'investissements dans la recherche.             

O. 1    L'UE doit favoriser un financement de la recherche et de l'innovation pour permettre la mise sur le marché de plus de produits durables. Il 
faut donc encourager la coopération. 

J.         "La recherche doit permettre à ce que certaines technologies puissent être mises à disposition des citoyens et des entreprises. 

Point de discussion : Au sein du groupe certaines discussions ont émergé autour de la question d'une meilleure coopération entre le secteur public 
et privé." 
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O. 2    l'Union européenne doit organiser des concertations avec les citoyens sur le thème de la recherche et de l'innovation 

J.         Tout doit se faire de manière concertée avec les citoyens. Il faut qu'il y ait un forum permettant aux citoyens d'échanger les idées. Les 
citoyens ne doivent pas laisser décider les décideurs et industriels décider de manière seule ! 

I. 3      Il est difficile pour les citoyens et la société de changer leur mode de consommation pour sortir d'un modèle de surconsommation        
  

O. 1    Favoriser les campagnes d'information et processus participatif pour des entreprises et pour les produits durables 

J.         L'information permet aux citoyens d'avoir plus de pouvoir ! Il faut que les citoyens soient au courant de ce qu'ils consomment ! Il faut 
également que les citoyens soient acteurs directement et participe à cette bonne information. 
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Kestävämpi tulevaisuus 

Uusiutuva 
energia 
nyt 

Huone 4 

Tanska I. 1      Vi opnår ikke den energi, som vi har brug for på en bæredygtig måde  

O. 1    Vi anbefaler at der skal finde nye måder at fremskaffe elektricitet for at kunne opfylde vores behov i fremtiden. 

J.         Klimaforurening gør det nødvendigt at finde nye energiforsyninger og udfase de traditionelle 

O. 2    Vi anbefaler mere støtte i form af uddannelse og nye arbejdsfunktioner til mennesker i traditionelle energiproduktioner 

J.         Disse ændringer omhandler hele samfundet. Det er essentielt at vi har alle menneske med i et samfund, hvor vi producerer nye 
energiformer - også dem der i dag arbejder i de traditionelle energiproduktioner. 

O. 3    Vi anbefaler en højere anvendelse af den samme gode, grønne energi vi allerede udvinder. 

J.         Flere af dem (f.eks. sol og vind) er ikke udnyttet nok som det er i dag. De kan mangedobles. 

I. 2      Vi producerer for meget CO2  

O. 1    Vi anbefaler en reduktion af brugen af olie, gas og kul. 

J.         Emmisionen af Co2 fra olie, kul og gas er meget massiv. Det vil derfor være et godt sted at starte. 

O. 2    Vi anbefaler yderligere en reduktion af drivhusgasser som methan og ozon etc. 

J.         Disse gasser bidrager ligeledes til opvarmningen af vores planet 

I. 3      Borgernes attitude til privat energiforbrug er problematisk i forhold til en grøn omstilling af energiproduktionen. 

O. 1    Vi anbefaler at der investeres mere i at ændre attituden og holdningerne til energiforbrug hos de europæiske borgere 

J.         Vi har ikke nok energi, men kan heller ikke bare vente på nye og mere effektive energitiltag. Situationen er for akut. Derfor skal vi motivere 
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alle borgere til at reducere deres forbrug allerede nu. Hvis alle europæiske borgere gør lidt, vil det have en meget stor samlet virkning. 

I. 4      Der bliver ikke investeret nok i bæredygtig produktion af Co2-fri sekundær energi      

O. 1    Vi anbefaler at gå i gang med at stoppe med energiproduktion af elekticitet genereret via kul 

J.          

I. 5      Vi skal kunne skifte til sekundær, grøn energi men samtidig være opmærksom på hvilke effekter det har på borgernes liv.         

O. 1    En løsnig kan være bedre udvikling af energi fra brint 

J.          

I. 6      Effektivt at opbevare og anvende overskydende energi            

O. 1    Hydrogen kan være en løsning 

J.          

O. 2    Mange små projekter kan gøre en stor forskel tilsammen 

J.             

 

Muutokse
n 
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n 

Huone 13 

Hollanti I. 1      "De impact van bijvoorbeeld China en VS is vele malen groter op wereldvlak dan EUEr is te weinig samenhorigheid tussen de 
verschillende continenten op het gebied van klimaatvisie"   

O. 1    In gesprek met elkaar gaan en naar elkaar luisteren. Dit in combinatie met zachte en ook harde maatregelen zoals economische druk 
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uitoefenen 

J.         Er moet erkend worden hoe verschillend we zijn om dichter bij elkaar te komen, zodat klimaat een gemeenschappelijk probleem wordt 

O. 2    We moeten de import van goederen uit bijvoorbeeld China en VS verminderen en tegelijkertijd hogere kwaliteitsnormen vastleggen om 
die landen te helpen 

J.         Om bij te dragen aan een beter klimaat en minder vervuiling. 

I. 2      Hoe krijg je iedereen bereid om aan milieuproblemen te werken, want die bereidheid is er nu nog niet voldoende  

O. 1    Dwang en beloning: grote vervuilers moeten grote boetes krijgen en subsidies voor consistent klimaatbeleid. Men kan grondstoffen gratis 
ter beschikking stellen voor moreel positief gedrag. 

J.         Je hebt een stimulans nodig om te veranderen, anders gebeurt het niet 

O. 2    Kinderen via onderwijs vanaf jonge leeftijd informeren en sensibiliseren rond milieu. 

J.         Omdat sommige kinderen informatie van thuis niet meekrijgen of geen weet hebben van het belang van milieu. 

O. 3    Gedrag van bedrijven veranderen en productiepatronen doorbreken door aangepaste wetgeving. 

J.         Dit is een snelle manier om over te stappen op duurzame productie. 

O. 4    Op nationaal of stedelijk niveau openbaar vervoer betaalbaar maken om de auto te bannen. In combinatie met een veilige infrastructuur. 

J.         Maakt de drempel lager voor mensen om de auto te laten staan en alternatieven te gebruiken. 

I. 3      Besluitvormers en burgers staan te ver van elkaar af op weg naar een duurzame samenleving    

O. 1    "Informatie (over klimaat, milieu, de aarde) moet transparant zijn en geverifieerd worden voor de burgers. Iedereen in Europa moet op 
dezelfde manier voorgelicht worden, zonder censuur vanuit de politiek." 

J.         Transparante informatie leidt tot meer kennis en betere besluitvorming en laat toe een gegronde mening te vormen door de burger 

O. 2    Diverse kanalen gebruiken om burgers voor te lichten. Zowel via reclame, sociale media als via religies als via andere overkoepelende 
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organisaties. 

J.         Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt en gemotiveerd. 

I. 4      Informatie over hoe bijvoorbeeld fietsveiligheid in de verschillende EU landen wordt aangepakt. Hoe wordt verkeer op Europees vlak 
geregeld? In hoeverre werken landen samen op dit vlak? Hoe leren landen in Europa van elkaar?     

O. 1     

J.             

 

Ympäristö
ystävällin
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Huone 14 

Espanja 
I. 1      En las zonas rurales el transporte público está poco desarrollado, a pesar de ser absolutamente necesario muchas veces no es atractivo 
para los usuarios: el coste es alto, tardan mucho en llegar a su destino y son poco fiables por la baja frecuencia y las pocas opciones de 
transporte. Además sigue funcionando con combustibles fósiles. El servicio no tiene buena regularidad y hay que tener en cuenta que hay zonas 
protegidas que hay que conservar y no usarlas para el desarrollo de infraestructuras de transporte.    

O. 1    Recomendamos potenciar y optimizar el uso del transporte público en las zonas rurales, invirtiendo en infraestructuras y mejorando la 
conectividad de las zonas rurales con las urbanas (para que trabajadores puedan ir al trabajo). Debe haber subvenciones para que haya la 
infaestructura necesaria y subvenciones para los pasajeros (para que sea menos costoso el transporte sobre todo para las personas más 
desfavorecidas). Tambien es necesario presupuesto para que distribuyan los recursos de forma equitativa entre zonas rurales y urbanas. 

J.         Invertir en transporte público en las zonas rurales es fundamental para mejorar la conectividad y que la vida rural sea posible. Los 
habitantes de las zonas rurales dependen mucho del transporte privado. 

O. 2    Recomendamos que, antes de realizar nuevas infraestructuras de transporte, hay que adaptar y dar nuevos usos las infraestructuras viejas 
que están en desuso (por ejemplo, dar nueva vida a las antiguas vias de tren). Para crear nuevas infraestructuras de comunicación y transporte para 
las zonas rurales, es muy importante tener en cuenta las zonas protegidas (espacios naturales protegidos). Las nuevas infraestructuras no pueden 
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perjudicar a estas áreas protegidas. 

J.         Es fundamental recuperar las infraestructuras viejas antes de hacer nuevas, para optimizar el uso los recursos naturales y para reducir los 
residuos que generamos. Reutilizar las antiguas estructuras evitan el mayor impacto sobre las naturaleza y los sistemas naturales. Los espacios 
naturales protegidos cumplen un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad. 

O. 3    Recomendamos mejorar la conexión de internet de las zonas rurales para reducir la necesidad de transporte, para evitar que las personas 
que viven en estas zonas tengan que ir todos los días a la ciudad para el trabajo o la escuela. 

J.         Esta conectividad evitaría mucho transporte de personas a sus puestos de trabajo y también reduciría el transporte a los centros 
educativos, si el alumnado tiene una mejor conectividad. Es importante que las personas puedan teletrabajar desde sus casas, que vayan pocos 
días por semana a la oficina. Si hay menos traslados a los puestos de trabajo se reducen las emisiones. 

O. 4    Recomendamos potenciar la creación de centros de trabajo compartido (co-workings) para las zonas rurales, en donde las personas 
puedan ir a trabajar cerca de sus casas y cuenten con buena conexión a internet. 

J.         Esto ayudaría a disminutir los desplazamientos a los lugares de trabajo. Las personas podrían disponer de mejores condiciones para 
realizar su trabajo (mejor que trabajar cada cual solo desde casa) 

I. 2      El transporte privado y el transporte de mercancías por tierra es demasiado elevado y está muy centrado en la quema de combustibles 
fósiles.    

O. 1    Recomendamos potenciar la compra de vehículos eléctricos a través de incentivos y mejorar las infraestructuras eléctricas. El ciclo de vida 
de estos nuevos vehículos (eléctricos, de hidrógeno...) debe ser largo, para optimizar el uso de recursos y evitar demasiados residuos cuando se 
cambian los vehículos viejos a unos nuevos. Hay que fomentar el I+D en estos ciclos de vida largos de los productos. Hay que potenciar también el 
uso de los vehículos antiguos con nuevos combustibles sintéticos que son menos contaminantes (ya que los coches eléctricos no siempre son la 
mejor opción a nivel ecológico). Hay que potenciar el reciclado de los viejos vehículos y los nuevos vehículos mas ecológicos deben poder repararse 
y actualizarse. 

J.         Reducir el uso de recursos y evitar la generación de excesivos residuos 

O. 2    Recomendamos sustituir el transporte por carretera por otro tipo de transporte (usar más el tren, transporte por barco en rios y mar de 
corta distancia y otros medios como drones). 

J.         Usar otro tipo de transportes (como el tren) sería menos contaminante y por ello menos dañino para la naturaleza. Si reducimos el uso de 
las carreteras, no sería necesario tantas labores de conservacion. Los drones ya se están utilizando para algunos transportes, debemos potenciar el 
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uso de los drones para el transporte de las pequeñas mercancías. El transporte de grandes mercancías con drones sería algo más a largo plazo. 

O. 3    Recomendamos cambiar las fuentes de energia de los cruceros a unas menos contaminantes (sin el uso de combustibles fósiles) 

J.         Los grandes cruceros son una fuente importante de contaminación 

O. 4    Recomendamos potenciar la colaboración para compartir los vehículos privados, usar redes sociales por ejemplo. 

J.         Fomentar la colaboración entre la ciudadanía para compartir el transporte reduciría el uso de los coches para desplazarse. Es importante 
nuevas innovaciones colaborativas en este sentido. 

I. 3      La red de transporte por ferrocarril está muy poco desarrollada, la que existe tiene un mal mantenimiento y es muy desigual en las 
diferentes zonas y en los diferentes paises de la Union Europea 

O. 1    Recomendamos que los países aumenten la financiación ferroviaria, los estados deben invertir en mejorar las infraestructuras de los 
trenes y el número de conexiones. El transporte por tren debe ser una prioridad. Necesitaríamos una empresa europea que pudiera controlar las 
conexiones de los trenes, para que el viaje por tren fuera mejor. Aumentar los puntos de intercambio de los trenes con otros medios de transporte. 

J.         Las conexiones son muy costosas y toman mucho tiempo 

I. 4      Las ciudades no cuentan con buenas infraestructuras para la movilidad sostenible, tienen pocos carriles para las bicicletas y no tienen 
un buen desarrollo del transporte electrico y las infraestructuras necesarias para ello.          

O. 1    Recomendamos fomentar el uso de la bicicleta especialmente en las zonas urbanas, mejorando las infraestructuras y carriles para las 
bicicletas. Para las zonas rurales, hay una diversidad de situaciones en Europa, hay en zonas donde se requeríría de una mayor inversión en 
infraestructura y en otras que este gasto no sería necesario. También es importante que los centros de las cuidades tengan zonas peatonales, hay 
que aumentar el numero de zonas peatonales. 

J.         El uso de bicicletas especialmente en las ciudades reduce el desplazamiento en coche, lo que ayuda a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero 

O. 2    Recomendamos electrificar el transporte público de las ciudades (potenciando el tranvía, por ejemplo) 

J.         Son sistemas de transporte menos contaminantes. En algunos paises hay muchas experiencias de electrificación de los autobuses urbanos 
y estan dando buenos resultados 
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I. 5      Hay un uso excesivo del transporte por avión que es muy contaminante y difícil de electrificar. No es necesario usar tantos aviones.        

O. 1    Recomendamos aumentar las leyes que controlen el uso de los aviones y también el uso de cruceros 

J.         Las leyes en los diferentes paises europeos son importantes para limitar y controlar el uso de avión y de cruceros 
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Englanti I. 1      The EU is not investing enough on health research and development   

O. 1    The EU should spend a bigger part of its general budget on joint health-related research and development projects, especially with regards 
to preventive medicine 

J.         1. Common research projects will be cheaper than separate actions taken at the EU MS-level; 2. With the aging population almost all over 
Europe, we need to focus on preventive measures as well 

O. 2    There is a need to synchronize the EU research activities, and make our outputs and deliverables available to other EU MS (EU-wide open 
access) 

J.         The healthcare system across the EU has been strained by a recent pandemic so a new stimulus is very much needed 

I. 2      Working conditions of medical staff are disappointing. Medical staff is not paid well enough; they are overwhelmed with workload           
  

O. 1    The quota of medical staff should be increased. At the same time the wages and working hours of medical staff should respectively be 
increased (progressively, depending on the experience, etc.) and decreased 

J.         Today only 5% of students from medical schools graduate, so we need to make sure the numbers are higher. Staff was exploided becuase 
of the pandemics, hence they urgently need help from "younger" medical (and support) staff 

O. 2    It should be easier to work in other EU MS – the qualifications should be seen equal (recognition of qualifications) for all staff working in 
healthcare, not only doctors. The synchronization and best practices in training methods are needed 

J.         Interoperability could be something to ensure that qualifications are recognised all over – this is what happens in other sectors, hence 
should work in relation to helathcare too 

O. 3    We need to make sure that gradutes from the EU medical schools are not leaving to the US becauce of differences in wages and working 
conditions 
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J.          

I. 3      The lack of unified UE-wide standards across different health-related operations and treatment procedures (as a result, in some 
countries trust towards the healthcare system is much lower than in others)  

O. 1    Medical schools should all have the same curricula/programmes of the studies 

J.         It is important to ensure the same level of knowledge, studies. The clear differences between Eastern and Western EU countries should be 
limited. Equality across the EU is a key 

O. 2    There is a need for same-quality treatments across the EU, and medicines should cost the same amount 

J.         The equality aspect is importantm but costs of living differ, so the prices should be respectively unified (keeping in mind overall costs of 
living). The medicines should be accepted quicker 

I. 4      Insufficient cross-country cooperation on health-related developments, i.e. lack of common centres of excellence which could facilitate 
making sectoral improvements or process more effective (i.e. digitization)            

O. 1    The EU should have more competences towards a common healthcare system, so it is more cost effective and cheaper and easier to find 
solutions 

J.         Pooling of knowledge is always important and will facilitate bringing resources together. Handling the I. (vaccinatoins) together at the EU 
level is also cost-effective 

I. 5      Lack of synchronised health insurance for EU citizens traveling to other EU Member States             

O. 1    Medical records of EU citizens should be accesible to medical staff in other EU MS in case of emergency. The EU health medical card 
should be common, like ID 

J.         A fast access will allow one to save lives and health 

I. 6      In public basic health care the business aspect is often set above patient centered care. Ensuring basic healthcare is a service, not a 
business (in some countries, the system is pushing you towards private healthcare). Yet, there needs to be a division between ensuring 
healthcare which is not a busienss and health-related R&D (vaccines etc.)    

O. 1    The EU should prioritize investments in public healthcare, and provide additional incentives for those already working in the private sector 
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so that basic healthcare is also competitive 

J.         Synchronization 

I. 7      Lack of long-term training programmes for medical staff (they often work with old technologies/outdated knowledge)     

O. 1    Tailored trainings for different medical professionals should be organised regularly to ensure that medical staff is up-to-date 

J.         They (medical staff) are responsible for lives of citizens, so ensuring they are up-to-date with everything is important and should be 
organised and financed within the state-organised framework 

I. 8      There is no unified payment system for health services across the EU  

O. 1    There should be more cooperation and agreement on this between the EU MS 

J.         The feasible cooperation between EU MS would allow citizens (who can travel, for example) feel safer 
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Portugali I. 1      Falta de conhecimento sobre a relação entre a saúde mental e a saúde fisica   

O. 1    Informar e educar pessoas sobre as vantagens da actividade fisica e de uma alimentação saudável através de campanhas na Televisão e na 
Internet (podcasts sobre saúde, por ex) 

J.         Muitos problemas podem ser evitados com informação, educação e acompanhamento. Ajuda a mudar comportamentos nocivos 

O. 2    Pessoas com problemas de saúde fisicos deveriam ter oportunidade de falar com profissionais sobre o assunto 

J.         para evitar que estes evoluam para problemas mentais 

O. 3    Deveria haver a Semana da Saúde, e as escolas, as empresas, as instituições poderiam promover actividades relacionadas com a saúde - 
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prevenção, informação. Usar radios, tv e internet 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença. Contribuir para a prevenção de situações como bullying, burnout. 

O. 4    Deveria haver mais conhecimento e sensibilização das empresas sobre o seu papel na saúde mental. As empresas deveriam ser 
encorajadas e apoiadas a levar este assunto mais a sério. Por exemplo, usar a semana da saúde (da orientação anterior) 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença dentro das empresas. Contribuir para a prevenção de situações como 
burnout. 

I. 2      Há falta de financiamento e de profissionais de saúde  

O. 1    Dar meios às instituições que apoiam pessoas com problemas 

J.         porque estas organizações não têm fundos e meios suficientes para poderem apoiar todos os que precisam 

O. 2    Há necessidade de valorização (melhores condições de trabalho, progressão nas carreiras, reconhecimento social) dos profissionais de 
saúde. Regras iguais a nível europeu (horas de trabalho por exemplo) 

J.         para que o sector seja mais atractivo para mais profissionais 

I. 3      A saúde mental não é aceite nem compreendida por todos, sendo ainda vista de forma negativa pela sociedade em geral         

O. 1    Educar, sensibilizar, informar a sociedade para reduzir os tabus 

J.         Só compreendendo o problema se pode ultrapassar esta discriminação 

O. 2    Desmistificar através da educação que os problemas de saúde mentais são iguais a outros problemas de saúde 

J.         porque os problemas mentais têm que ser encarados com normalidade 

I. 4      Há discriminação na saúde sexual, reprodutiva e feminina      

O. 1    Diminuir os impostos para os produtos de higiéne e sanitários femininos 
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J.         para diminuir injustiças a este nível 

O. 2    Mais educação sexual a jovens e crianças sobre saúde sexual, biológica e mental 

J.         porque a médio -longo prazo o sistema fica a ganhar 

O. 3    Boas ideias e soluções deveriam ser adaptadas a outros países. É preciso investigar como operacionalizar essa partilha. 

J.         Porque é importante partilhar boas praticas e porque se funciona num país, essa solução não pode ser desperdiçada 

I. 5      As pessoas não têm informação suficiente sobre a ligação de uma vida activa a uma vida com mais saúde. Há falta de prevenção          
  

O. 1    promoção activa de actividades desportivas através de incentivos estatais 

J.         Se os Estados patrocinarem actividades desportivas sai mais barato que pagar fortunas no futuro 

O. 2    Acesso à alimentação mais saudável a nível financeiro, taxando "junk food" e incentivando a alimentação saudável. A rotulagem é 
importante e os países poderiam partilhar os seus sistemas (Alemanha por exemplo tem um sistema de três cores que parece apelativo) para 
desenvolver este sistema de rotulagem. 

J.         para que haja mais justiça e se promova a alimentação saudável 

I. 6      Não há formação suficiente dos trabalhadores de saúde e cuidadores em relação a questões de saúde mental       

O. 1    Aprofundar conhecimentos de saúde mental a todos os que lidam com doentes e trabalham na comunidade (escolas, autoridades 
policiais, pessoal do sector da saúde, empresas, municípios) 

J.          

I. 7      Falta de apoio psicológico a pessoas que sofrem pressão por parte dos seus pares (jovens em particular)   

O. 1     

J.          
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I. 8      Há falta de standartização de serviços de saúde a nível europeu          

O. 1    Criar um concurso europeu de boas praticas a nível de saúde mental nacionais (ser apresentado por ministros ou deputados). O melhor 
ganhava 

J.         Encorajar e inspirar a partilha de boas praticas entre todos os países 
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Espanja I. 1      Falta de cobertura para la salud bucodental. Para recibir asistencia específica a veces son necesarios desplazamientos muy largos. El 
21% de la población española no acude al dentista por motivos económicos. El sistema público de salud odontológica no cubre muchas de las 
necesidades de los pacientes.   

O. 1    Amplificar la cobertura del sistema sanitario bucodental público (p.ej. en España la sanidad pública es muy limitada en el ámbito de la 
salud bucodental). 

J.         Una buena salud dental reducirá patologías y gasto en el futuro. Muchas personas no tienen acceso a salud dental por falta de recursos. 
Derecho a tener acceso a cuidados dentales gratuitos. 

O. 2    Crear ayudas financieras para acceder a salud bucodental y abaratar los costes asistenciales. Fomentar ayudas a escala Europea para 
garantizar la buena atención sanitaria dental, especialmente hasta los 18 años (por ejemplo en Austria se financia la ortodoncia para personas 
hasta 18 años). Incorporar feedback: Tener en consideración buenas prácticas de otros países. 

J.         El cuidado dental es muy especializado. A veces no es suficiente con la atención dental pública existente, necesitamos un cuidado privado 
especializado para solucionar problemas, y por ello son necesarias ayudas. 

O. 3    Mejorar las políticas de prevención en el ámbito de la salud dental. Inclusión de feedback: establecer unos estándares mínimos en salud 
dental en toda la UE. La atención odontológica preventiva en las escuelas debería ser gratuita. (Por ejemplo en Alemania, existen programas de 
prevención: 1) el dentista visita las escuelas, y 2) se fomenta la visita a un dentista una vez al año. No obstante esa visita al dentista cuesta 80€ y 
por tanto hay familias que no pueden acceder a ella. ) 
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J.         La prevención es esencial para reducir problemas de salud dental. La inversión en prevención reducirá el gasto de las familias en asistencia 
privada. 

I. 2      Falta educación para la salud en las escuelas. Muchas veces no se conocen ni derechos, ni responsabilidades, ni hábitos de vida 
saludables. Es necesaria educación específica para una salud mental mejor. Falta de diálogo y conexión entre el ámbito educativo y las familias.          
  

O. 1    Normalizar el tratamiento psicológico (p.ej. no se habla abiertamente de patologías psicológicas y la necesidad de tratamiento). Es 
importante comprender que ir al psicólogo es una necesidad de todas las personas. Enseñar filosofía, pensamiento lógico y crítico en las escuelas. 
Eso revierte en la mejor salud mental de las personas. 

J.         Es necesario cambiar la visión sobre la diversidad psicológica, acabar con el estigma. Aprender a tener más empatía por otras personas. La 
visualización de la diversidad psicológica solventará problemas de salud mental en un futuro. 

O. 2    Programas escolares sobre comida saludable. Distinguir qué es saludable y qué no lo es. 

J.         No hay conciencia de qué es comida sana y qué no, es necesario mayor información y conocimiento. Una comida saludable y equilibrada 
es un aspecto clave para una vida saludable. 

O. 3    Explicar las problemáticas relacionadas con la automedicación, en escuelas y público adulto. 

J.         La automedicación puede suponer excesos de medicación o uso inapropiado. Es necesario tener un seguimiento básico de un profesional. 
La ayuda externa mejorará nuestro estado de salud. 

O. 4    Incrementar el tiempo de educación física en las escuelas para conseguir personas más activas (p.ej. favoreciendo mejor salud mental, 
reducir obesidad, etc.). Animar a los padres y madres a salir más a menudo a la naturaleza con sus hijos. Inclusión de feedback: El fomento de la 
actividad física también se puede fomentar a través de los programas de movilidad sostenible. (p.ej. en Portugal hay incentivos para la movilidad 
más sostenible que fomentan el uso de bicicletas y andar.) 

J.         Es crucial crecer con la posibilidad de conocer tu propio cuerpo y potencial. La actividad física puede repercutir positivamente en una 
mejor salud física y mental. 

O. 5    Formar tanto a público adulto como al alumnado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Más allá de la formación es 
importante que se disponga de desfibriladores en lugares públicos. 
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J.         Disponer de estos conocimientos puede salvar la vida de muchas personas. 

I. 3      Insuficiente sensibilidad de género en las políticas sanitarias (que conlleva a dificultades de acceso a información fiable, prevención, 
tratamiento, discriminación, etc.) y desatención a las diferencias biológicas (p.ej. mayor vulnerabilidad de las mujeres a determinadas 
enfermedades).  

O. 1    Quitar el IVA de los productos de higiene femenina. 

J.         Atender a la diversidad es esencial para una mejor salud de todas las personas. 

O. 2    Es necesario que las políticas sanitarias reconozcan que mujeres y hombres. Debido a sus diferencias biológicas y sus roles de género, 
tienen necesidades, obstáculos y oportunidades diferentes de acceso a la salud. Igualmente es necesario atender a las necesidades del colectivo 
LGTBIQ (especialmente en el colectivo joven LGTBIQ, en tanto que están en su proceso de construcción de identidad y necesitan más apoyos). 
Promover leyes específicas LGTBIQ (p.ej. ley Trans Aragón: se ha creado una unidad de atención a la identidad de género, que proporciona ayuda 
psicológica y apoyo en todo el proceso de transición; en Aragón también existe una ley LGTBIQ. Ambas podrían ser referente para otras regiones). 

J.         Evitar la marginación y discriminación de distintos colectivos sociales y sus necesidades particulares. En el caso LGTBIQ, es importante 
sentirse apoyado en el proceso de construcción de la propia identidad. 

I. 4      Desigualdad de acceso al sistema sanitario en función de los recursos disponibles       

O. 1    Mejorar la formación y dotar de más recursos a entidades del tercer sector y servicios sociales que tienen contacto con personas con 
menos recursos (p.ej. hay personas con hábitos de higiene o alimentarios muy malos porque no disponen de información ni recursos para 
mejorarlos). La gente sin hogar no tienen acceso a atención médica, muchos tienen vergüenza de acudir a los médicos. Las ONGs pueden acudir a 
estas personas sin hogar y proporcionar visitas médicas para colectivos vulnerables. 

J.         Las entidades del tercer sector tienen mayor acceso a los colectivos desfavorecidos. Por tanto, su implicación puede suponer una mejora 
sustancial del acceso a la sanidad de sectores vulnerables. 

O. 2    Incluir a familias en los planes educativos de las escuelas, de forma que las familias también formen parte de los hábitos de educación 
saludable que se fomenten en las escuelas. 

J.         Se ha observado que familias con menos recursos tienen a menudo peores hábitos de salud. Las escuelas están cerca de muchas familias y 
pueden desarrollar una gran labor pedagógica. 

I. 5      Desigualdad de acceso a la atención sanitaria en función del lugar de residencia. Fuerte centralización de los servicios sanitarios (p.ej. a 
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veces en zonas rurales cierran hospitales pequeños por falta de viabilidad económica; otras veces en zonas urbanas hay hospitales pequeños 
que necesitan consorciarse con hospitales más grandes que están a distancias mucho mayores) suponiendo un coste tanto para los pacientes 
que tienen que desplazarse allí, como para el propio sistema sanitario. La prioridad debe ser el paciente.  

O. 1    Desarrollar herramientas que nos permitan apoyar al personal de infermería a mejorar su trabajo. (p.ej. aplicaciones de voz: se puede 
hablar con la aplicación, y esto va a un sistema a través del que el personal de enfermería recibe la consulta escrita, y la libera de tener que 
escribir). 

J.         Liberar al sector de infermería porque están sobrecargados. 

O. 2    Dar más importancia al médico de familia, especialmente en zonas rurales. 

J.         El médico de familia es la primera interfaz y punto de referencia para el paciente, por lo que podría resolver problemas más rápidamente. 
Son los que hacen el seguimiento del paciente y le conocen más y eso puede ayudar a diagnosticar. Si van al hospital no les conocen tan bien y 
quizás necesitan más tiempo para ser tratados. 

I. 6      Dificultades de acceso a servicios sanitarios entre países, tanto dentro de Europa como internacionalmente.    

O. 1    Implantar una sanidad pública básica (aspectos funcionales, no aspectos de estética) en todos los países de la UE. Que no sólo las personas 
residentes de ese país puedan acceder, también inmigrantes o personas de otros países. 

J.         Es esencial garantizar y facilitar el acceso libre a la sanidad pública a todas las personas. 

I. 7      Diferencias en el acceso a la sanidad dentro de un mismo país. Las personas sin hogar e inmigrantes tienen mayores dificultades de 
acceso debido a diferencias culturales, problemas de comunicación, situación legal, vergüenza, etc.  

O. 1    Garantizar la atención médica del colectivo de personas sin hogar e inmigrantes. (p.ej. existen algunas ONGs que realizan asistencia 
privada, y deberían fomentarse ese tipo de iniciativas). 

J.         Estamos obligados y debemos garantizar los Derechos humanos de todas las personas: Garantía de acceso a la atención médica, 
independientemente de las características de la persona (p.ej. personas sin hogar, inmigrantes, LGTBIQ). Es una cuestión de dignidad humana. La 
salud es un bien humano que no se puede comprar. Si no estás bien mental o físicamente, no puedes gestionarlo por ti mismo, ni hacer un 
autodiagnóstico. 

O. 2    Incorporar en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea la salud, dignidad humana y Derecho a la integridad. La dignidad humana es 
parte de la salud de las personas (Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución española se incluye "derecho a la vida y a la integridad física y 



 

Paneeli 3, istunto 2 – 90 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes") 

J.         Es necesario que la UE tome mayores responsabilidades. 

I. 8      No existe suficiente información sobre cuáles son los beneficios del sistema privado de salud. La creación de un sistema privado de 
salud puede suponer una discriminación para personas con menos recursos y una disminución de la calidad del servicio público.     

O. 1    Analizar los beneficios y perjuicios del sistema privado de salud (p.ej. ver en qué medida el fomento de un sistema privado provoca una 
reducción de la inversión en el servicio público, ver en qué medida es discriminatorio, etc.) (p.ej. en alemania hay seguro privado y salud pública. La 
sanidad privada no siempre es mejor. si eres paciente en privado tienes que pagar por revisiones que realmente no necesitas). 

J.         Necesitamos un sistema sanitario universal de calidad, y no fomentar la discriminación promoviendo el sector privado. 
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Liite IV: Konferenssin täysistunnosta saatu palaute 

Konferenssin täysistunto 

 

Istunnon 2 täysistunnon aloituksessa konferenssin täysistuntoon valittujen paneelien 20 edustajaa 

kutsuttiin käyttämään puheenvuoro ja antamaan osallistuville kansalaisille palautetta ensimmäisestä 

konferenssin täysistunnosta, johon he osallistuivat 22.–23. lokakuuta 2021. Näitä esityksiä seurasi 

kysymys- ja vastausistunto.  

Täysistunto koostuu kaikkiaan 449 edustajasta: Euroopan parlamentin jäsenistä (108), EU:n 

neuvoston edustajista (54, tai kaksi jäsenvaltiota kohden), komission jäsenistä (3), kansallisten 

parlamenttien jäsenistä (108), eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajista (80), kansallisten 

tapahtumien tai paneelien edustajista (27), Euroopan alueiden komiteoiden jäsenistä (18), Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitean jäsenistä (18), työmarkkinaosapuolten (12) ja kansalaisyhteiskunnan (8) 

edustajista sekä valituista paikallisista (6) ja alueellisista edustajista (6). 

 

Eurooppalaisten kansalaispaneelien 80 edustajaa, kansallisten paneelien ja tapahtumien 27 

edustajaa sekä Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja muodostavat täysistunnon yhden 

yksittäisen osan, johon viitataan nimellä kansalaiskomponentti. 

 

Konferenssin täysistunnossa pohditaan ja keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten 

kansalaispaneelien suosituksista sekä monikieliseltä digitaaliselta foorumilta kerätyistä mielipiteistä. 

Yhdeksän temaattista työryhmää on perustettu digitaalisen foorumin aiheiden pohjalta, ja ne 

antavat mielipiteitä konferenssin täysistunnon pohdintojen ja ehdotusten valmistelua varten. 

Konferenssin täysistunto päättää (vähintään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sekä 

kansallisten parlamenttien edustajien välisen) yksimielisyyden pohjalta esittää ehdotukset 

johtokunnalle. Jos kansallisten tapahtumien ja/tai eurooppalaisten tai kansallisten 

kansalaispaneelien edustajilla on selvästi eroava kanta, johtokunnan on ilmoitettava siitä 

raportissaan. 

 

Lokakuun täysistunto oli toinen täysistunto mutta ensimmäinen, jossa oli mukana eurooppalaisen 

kansalaispaneelien edustajia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kansallisten tapahtumien/paneelien 

ja eurooppalaisten kansalaispaneelien kansalaiset ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja 

yhdistettiin muodostamaan kansalaiskomponentti. 

 

Perjantaina, 22. lokakuuta järjestettiin kaksi kansalaiskomponentin tapaamista, jotta kansalaisille 

voitiin esittää täysistunnon työjärjestys, valmistella työryhmät sekä nimittää puhujat. Väliaikoina 

kansalaiset osallistuivat ensimmäisiin työryhmäkokouksiinsa muiden täysistunnon jäsenten kanssa. 

Lauantaina, 23. lokakuuta Strasbourgin täysistuntosalissa aloitettiin täysistunnon keskustelu, jossa 

kahdeksan kansalaista esitti neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin ensimmäisen istunnon 

tulokset. Eurooppalaisten kansalaispaneelien 13 edustajaa käytti puheenvuoron eurooppalaisten 

kansalaispaneelien aamupohdinnassa ja seitsemän edustajaa monikielisen digitaalisen foorumin 

iltapäiväpohdinnassa. 

 

Täysistuntosalin puheenvuorossaan monet eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat ilmaisivat 

kiitollisuutensa siitä, että he saivat osallistua keskusteluun: useimmat heistä osallistuivat 

ensimmäistä kertaa tämän suuruusluokan poliittiseen tapahtumaan. Samoin lähes kaikki panelistit 

korostivat, kuinka tärkeää kansalaisten osallistuminen konferenssiin oli. Monet kansalaiset (niin 
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kansallisista tapahtumista/paneeleista kuin eurooppalaisista paneeleista) pitivät valitettavana 

todellisen dialogin riittämättömyyttä paneelien edustajien ja muiden komponenttien välillä, etenkin 

spontaanien interventioiden ja ajatustenvaihdon osalta. He tekivät tästä ehdotuksia joulukuun 

täysistuntoa varten. 

 


