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Konference o budoucnosti Evropy 

Zpráva 

Panelová diskuse evropských občanů č. 3: „ „Změna klimatu a 
životní prostředí / Zdraví“ 

Třetí zasedání: 7. až 9. ledna 2022, Varšava-Natolin, Polsko 

Panelové diskuse evropských občanů pořádají Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise v rámci 
Konference o budoucnosti Evropy. 

Tento dokument1 připravila poradní skupina, která se skládá z Missions Publiques, Dánské 
technologické rady, Deliberativa, ifok a Kantar Public a má na starosti metodiku a realizaci panelových 
diskusí. Třetí zasedání panelu č. 3: „Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví“ probíhalo pod 
taktovkou Missions Publiques a Dánské technologické rady. 
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1. Shrnutí třetího zasedání 

Ve dnech 7. až 9. ledna se již potřetí sešlo 161 náhodně vybraných evropských občanů různého věku, 

z různých prostředí a ze všech zemí Evropské unie, aby spolu pohovořili o tématu „Změna klimatu a 

životní prostředí / zdraví“, a tak navázali na diskuse, jež proběhly na prvním a druhém zasedání. Během 

tohoto závěrečného zasedání byli účastníci panelu č. 3 za podpory města Varšava přijati v instituci 

College of Europe v Natolinu a v Paláci kultury a vědy nebo měli možnost zúčastnit se přes internet. 

Občané vypracovali a schválili 51 konečných doporučení, která budou představena a projednána na 

plenárním zasedání konference, přičemž jako základ jim posloužily oblasti činnosti, které vypracovali 

během druhého zasedání. Celkem 41 ze 161 účastníků se zúčastnilo a přispívalo na dálku. 

Diskuse a kolektivní práce probíhaly ve třech formátech: 

● V podskupinách. Každou z 15 podskupin tvořilo deset až třináct občanů. V každé podskupině 

se hovořilo čtyřmi až pěti jazyky, přičemž každý občan mohl mluvit svým vlastním jazykem 

nebo jazykem, ve kterém se mu příjemně hovořilo. Každá podskupina měla k dispozici 

specializovaného profesionálního koordinátora z poradní skupiny nebo od jiných externích 

                                                
1Upozornění: tato zpráva je výhradní odpovědností autorů a neodráží názory institucí EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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poskytovatelů služeb. Na podporu práce zprostředkovatelů poskytla College of Europe pro 

každou podskupinu jednoho referenta. 

● Na plenárním zasedání všech účastníků. Plenární zasedání v Paláci kultury a vědy ve Varšavě 

řídili dva hlavní moderátoři z poradní skupiny a bylo zajištěno tlumočení do 24 úředních jazyků 

EU. 

Za podpory odborníků a ověřovatelů faktů, vlastních znalostí a zkušeností a prostřednictvím porad 

začali občané v podobě „otevřeného fóra“ diskutovat o všech oblastech činnosti vypracovaných 

panelem během druhého zasedání2. Kromě znalostí poskytnutých odborníky jim pomáhali také 

zprostředkovatelé podskupin. Každý občan dostal 50 štítků (deset zelených pro oblast 1, deset 

červených pro oblast 2, deset modrých pro oblast 3, deset žlutých pro oblast 4, deset oranžových pro 

oblast 5) a pomocí nich označil jako prioritu až deset činností u každé oblasti. V závislosti na počtu 

oblastí činnosti v jejich podoblasti byly občanům přiděleny černé štítky, aby mohli jako prioritu označit 

i oblasti činnosti vytvořené jejich vlastní podskupinou. Jakmile bylo toto stanovení priorit na úrovni 

panelu dokončeno, byli občané přiděleni stejným podskupinám, v nichž pracovali během druhého 

zasedání, a společně byli seznámeni s tím, které z oblastí činnosti jejich skupiny byly ostatními členy 

panelu a členy jejich vlastní podskupiny upřednostněny.  

Pro vypracování doporučení bylo pro každou podskupinu stanoveno orientační rozmezí pro počet 

doporučení, a sice od jednoho do tří, nejvýše však pět. Ke stanovení priorit u oblastí činnosti na úrovni 

podskupin používali občané systém určování pořadí, v jehož rámci začali pracovat na té činnosti v 

rámci své podoblasti, která má nejvyšší podporu panelu. Poté začali pracovat na prioritě s nejvyšší 

podporou své vlastní podskupiny a tak dále. 

Činnost podskupiny se pak zaměřila na transformaci oblastí činnosti do doporučení. Za tímto účelem 

použili občané vzor pro doporučení:  

 Popis Limit pro počet 
znaků v EN 

Konečné doporučení Doporučujeme, aby ... 1 000 

Konečné odůvodnění Doporučujeme to proto, že ...  300 

Prvky/otázky, které skupina musela uvést (nikoli striktní povinnost, ale důrazné doporučení) při 
formulaci odůvodnění pro doporučení:  
 

1. Proč je toto doporučení důležité a relevantní pro témata tohoto panelu? 
2. Proč je důležité přijmout opatření na úrovni EU? 
3. Jaké jsou nežádoucí účinky / kompromisy vyplývající z tohoto doporučení a proč se přesto 

domníváme, že toto doporučení je nutné vydat? 
 

Během práce v podskupinách se konala čtyři společná zasedání se zpětnou vazbou v délce přibližně 30 

minut, aby se účastníci mohli seznámit s prací vykonanou v ostatních podskupinách a sami přispět k 

jejich doporučení. Na každé z těchto zasedání se jeden účastník z každé podskupiny přemístil do jiné 

místnosti. Tento účastník představil návrhy doporučení, které zatím vypracovala jeho podskupina, a 

                                                
2 Zpráva z druhého zasedání panelu č. 3 je k dispozici na internetové adrese: Panel č. 3 – druhé zasedání – zpráva 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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zapsal si připomínky svých kolegů. Poté zapsal tuto zpětnou vazbu do online tabulky pro podskupinu, 

která návrhy doporučení vypracovala, aby do ní mohla nahlédnout i po vyslechnutí ústní zprávy svého 

zástupce. 

O doporučeních každé podskupiny pak panel hlasoval v neděli 9. ledna. Před hlasováním obdrželi 

všichni účastníci dokument se všemi návrhy doporučení, který byl vytvořen o den dříve, aby si je mohli 

přečíst ve svém vlastním jazyce (automaticky přeložené z angličtiny). Hlasování proběhlo 

prostřednictvím online formuláře. Hlasování bylo rozděleno do pěti bloků odpovídajících pěti 

oblastem panelu. Doporučení byla prezentována postupně v 30minutových časových úsecích a byla 

zahájena tak, že jeden občan z každé podskupiny sdílel zpětnou vazbu o práci vykonané během 

víkendu. Hlavní koordinátor přečetl všechna doporučení týkající se dané oblasti v angličtině a občané 

mohli současně poslouchat tlumočenou verzi. Všichni účastníci hlasovali o každém jednotlivém 

doporučení. Všichni tlumočníci obdrželi písemné návrhy doporučení v angličtině předem, aby bylo 

zajištěno co nejkvalitnější tlumočení v době hlasování. 

Na základě výsledků konečného hlasování byla doporučení rozdělena takto:  

- Doporučení, která dosáhla hranice 70 % nebo více odevzdaných hlasů, byla panelem přijata.  
- Doporučení, která této prahové hodnoty nedosáhla, byla panelem prohlášena za neschválená 

a jsou uvedena v příloze III této zprávy. 

Videozáznamy z plenárních zasedání panelu jsou k dispozici zde: 

● Plenární zasedání panelu dne 7. ledna 

● Plenární zasedání panelu dne 9. ledna 

 

2. Kontext třetího zasedání v rámci programu panelových diskusí evropských občanů 

Panelové diskuse evropských občanů jsou jedním z klíčových prvků Konference o budoucnosti Evropy. 

Konají se čtyři panelové diskuse evropských občanů, v nichž by měli mít občané možnost společně 

diskutovat o budoucnosti, kterou chtějí pro Evropskou unii. 

● Ve čtyřech panelových diskusích jedná 200 náhodně zvolených občanů EU z 27 členských 

států. 

● Odrážejí rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost a městský/venkovský původ), 

pohlaví, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání. 

● V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu. 

● Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Bylo vytvořeno zvláštní spojení 

mezi touto skupinou mládeže a Evropským setkáním mládeže. 

Každý panel se setká třikrát v období od září 2021 do února 2022. První zasedání se konalo ve 

Štrasburku v prostorách Evropského parlamentu. Druhé zasedání proběhlo online prostřednictvím 

aplikace Interactio, což je internetový nástroj umožňující vícejazyčná setkání se simultánním 

tlumočením do 24 jazyků. Třetí zasedání se koná ve čtyřech různých členských státech: panel č. 1 

v Dublinu na Institutu pro mezinárodní a evropské záležitosti a na dublinském zámku, panel č. 2 ve 

Florencii na Evropském univerzitním institutu, panel č. 3 v Natolinu na College of Europe a v Paláci 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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kultury a vědy ve Varšavě a panel č. 4 v Maastrichtu na Evropském institutu veřejné správy, 

Ekonomické univerzitě v Maastrichtu a v Maastrichtském výstavním a konferenčním centru. 

První zasedání bylo úvodním zasedáním zaměřeným na vytváření vizí, stanovení programu 

a prioritních témat, na která se občané chtějí zaměřit, druhé zasedání bylo zaměřeno na proniknutí do 

těchto témat a vypracování oblastí činnosti, a třetí zasedání bylo věnováno přípravě podkladů pro 

plenární zasedání konference, a to formulováním souboru doporučení pro orgány Unie, na který by 

měly navázat. 

 

3. Hlavní výstup zasedání: Doporučení přijatá panelem (k postoupení na plenární zasedání) 

 
Oblast 1: Lepší životní podmínky  
 
Podoblast 1.1 Zdravý životní styl  
 
1. Doporučujeme, aby EU poskytovala dotace na ekologické zemědělství, včetně pobídek pro 
organické pesticidy s cílem zlepšit dostupnost ekologických výrobků. Kromě toho je třeba, aby EU 
podporovala vzdělávání zemědělců v oblasti ekologického a udržitelného zemědělství a aby se 
nepraktikovalo monokulturní zemědělství. Malým ekologickým zemědělským podnikům, 
neintenzivním zemědělským podnikům a podnikům s krátkými dodavatelskými řetězci by měla být 
poskytnuta podpora, aby se staly konkurenceschopnějšími.  
 
Dotování ekologických produktů by zlepšilo jejich cenovou dostupnost. Měli bychom pomáhat 
supermarketům s kratšími dodavatelskými řetězci a poskytovat menším zemědělcům příležitosti k 
prodeji jejich produktů. Tím se umožní přístup k čerstvějším produktům. Nízké ceny produktů 
konvenčního zemědělství navíc neodrážejí jejich škodlivost. 
 
 
2. Doporučujeme, aby byly inovace ve vertikálním zemědělství podporovány investicemi ze strany 
EU. 
 
Vertikální zemědělství nám umožňuje ušetřit pozemkovou plochu, která by místo zemědělství mohla 
být využita pro lesnictví. Nevyžaduje ani pesticidy, což nám umožňuje produkovat více ekologických 
potravin. Kromě toho není ovlivněno špatnými povětrnostními podmínkami, které stále častěji 
nastávají v důsledku změny klimatu, a umožňuje existenci kratších dodavatelských řetězců.  
 
 
3. EU by měla stanovit minimální normy pro kvalitu potravin, jejich sledovatelnost a používání 
sezónních potravin ve školních jídelnách. Zdravé ingredience pro školní jídelny by proto měly být 
dotovány, aby žáci měli k dispozici cenově dostupné a vysoce kvalitní potraviny.  
 
Již v mladém věku si utváříme své návyky, které formují náš postoj ke zdraví, a proto by se správné 
návyky měly ve školách podporovat a žáci si je mohou přenést do svých domovů. Jedná se rovněž o 
otázku sociální spravedlnosti: všichni žáci v EU by měli mít právo na kvalitní jídlo ve škole.  
 
 
4. Doporučujeme investovat do nových jízdních pruhů pro jízdní kola a do zlepšování těch 
stávajících, aby byla jízda na kole bezpečná a přitažlivá. Je třeba zajistit, aby bylo v celé Evropě široce 
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dostupné školení v oblasti pravidel silničního provozu pro všechny věkové skupiny, zejména pokud 
jde o elektrokola a pro osoby bez řidičského průkazu. Výrobci elektrokol by měli mít povinnost 
poskytovat informace o jejich používání a rizicích. Je třeba poskytnout cyklistům právní ochranu v 
případě nehod s vozidly (viz nizozemské nařízení). Podporujeme zvláštní zóny bez automobilů ve 
městech (bez dopadu na komerční oblasti). Obecně je třeba stanovit přednost a další práva cyklistů 
a chodců ve vztahu s motorovými vozidly a zároveň zaručit bezpečnost silničního provozu a 
dodržování jeho pravidel.  
 
To je důležité proto, že jízda na kole je přínosná pro zdraví jednotlivce i veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, 
hladinu hluku, klima a dopravu uvnitř měst. Je třeba, aby se cyklisté a chodci cítili bezpečně, a zároveň 
zohlednit rizika plynoucí z intenzivnějšího využívání elektrokol. Jízdní pruhy pro cyklisty někdy chybí 
nebo mají špatnou kvalitu.  
 
 
5. Doporučujeme, aby se produkce potravin stala součástí osnov veřejného vzdělávání. Je třeba 
dotovat a podporovat vytváření zahrad ve školách, je-li to proveditelné, a projekty zahradničení ve 
městech pro veřejné a soukromé prostory. Potřeba pozemkové, vodohospodářské a podpůrné 
infrastruktury musí být součástí rámců městského územního plánování. Například bývalá 
parkoviště by mohla být využívána k ozeleňování, mohly by se zakládat vertikální zahrady na 
budovách nebo by mohla existovat povinnost k zahrnutí zelených ploch pro získání stavebních 
povolení. Je nutno sdílet inovativní a osvědčené postupy ve všech členských státech. 
 
Projekty v oblasti zahradničení podporují odolnost měst a jejich obyvatel a sdružují lidi různého věku 
a z různých sociálních skupin. Díky rozsáhlejším zeleným prostorám se zlepší kvalita života, kvalita 
ovzduší, duševní a fyzické zdraví a životní prostředí.  
 
 
Podoblast 1.2 Vzdělávání v oblasti životního prostředí  
 
6. Doporučujeme přijmout na úrovni EU směrnici, která bude vyžadovat, aby programy rozvoje měst 
splňovaly specifické environmentální požadavky s cílem učinit města ekologičtějšími. Směrnice se 
musí vztahovat na soukromý a veřejný majetek a prostory, jako jsou nové budovy. Směrnice musí 
stanovit minimální normy, které zajistí, aby budovy a prostory byly co nejekologičtější. Výrazem 
„ekologický“ se zde rozumí využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby energie, 
nízké úrovně emisí CO2 a začleňování rostlin do architektonických projektů. 
 
Zelenější města aktivně přispívají ke snižování dopadů změny klimatu a ke snižování emisí, jako je CO2 
a ozon, které negativně ovlivňují zdraví občanů. Investice do zelenějších měst přispívají k udržitelnému 
rozvoji komunit, což přináší dlouhodobé hospodářské a sociální výhody. 
 
 
7. Doporučujeme, aby EU s pomocí členských států vypracovala, přijala a provedla společnou 
evropskou chartu zaměřenou na otázky životního prostředí v celé jejich složitosti. Taková charta 
poskytne členským státům rámec pro přípravu pravidelných informačních a vzdělávacích kampaní, 
které budou šířeny prostřednictvím všech dostupných mediálních kanálů a nového 
specializovaného informačního portálu. Tyto kampaně by se měly konat v celé EU a na všech 
úrovních, aby se mezi všemi občany zvýšilo povědomí o životním prostředí.  
 
Nedostatečná koordinace mezi členskými státy snižuje účinnost stávajících kampaní a zpomaluje úsilí 
při řešení celosvětového problému, kterým je změna klimatu. Společná charta podpoří součinnost 
mezi akčními plány členských států, čímž se zajistí větší dopad tohoto úsilí. Kromě toho by zajistila, že 
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občanům budou poskytovány ucelené a konzistentní informace o dopadu jejich každodenních 
činností, jako je volba dopravních prostředků a nakládání s odpady. 
 
  

 
 
Oblast 2: Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví  
 
Podoblast 2.1 Zdravé přírodní prostředí  
 
8. Doporučujeme zavést odstupňovaný jednotný systém označování, který bude u každého 
dostupného výrobku zakoupeného v EU znázorňovat celou ekologickou stopu. Výrobky ze zemí 
mimo EU budou muset tento systém označování transparentním způsobem dodržovat. Uvedený 
systém by měl být založen na jasných kritériích pro označování výrobků samotných a používat 
například QR kód, který poskytuje podrobnější informace o výrobku.  
 
Tyto informace o životním cyklu výrobku mají zásadní význam pro všechny občany v EU, jelikož posílí 
postavení spotřebitelů při jejich nákupech. V důsledku toho budou občané EU přijímat odpovědná 
rozhodnutí, aby přispěli k ochraně svého životního prostředí. 
 
 
9. Doporučujeme, aby se investovalo více finančních prostředků do zkoumání nových zdrojů energie 
šetrných k životnímu prostředí a aby se před tím, než budou tyto zdroje nalezeny, vynakládaly 
dodatečné investice do stávajících optimálních řešení výroby energie. Rovněž doporučujeme zcela 
transparentně informovat a vzdělávat evropskou veřejnost o jednotlivých zdrojích energie. Důrazně 
doporučujeme zvážit veškeré ekologické a sociální dopady procesu výroby energie pro současné i 
budoucí generace. 
 
Máme velmi vysoké úrovně emisí uhlíku a dalších toxických látek z výroby energie, které poškozují 
klima a kvalitu ovzduší. Aby se zajistil soulad s evropskými směrnicemi a doporučeními uvedenými ve 
zprávách Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a s cíli konference smluvních stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti (COP 26), je k dosažení klimaticky neutrální výroby energie zapotřebí 
intenzivnější výzkum a více investic. 
 
  
Podoblast 2.2 Ochrana naší biologické rozmanitosti  
 
10. Doporučujeme výrazně omezit chemické pesticidy a hnojiva ve všech typech zemědělských 
podniků, a to prosazováním přísnějších společných norem, urychlením výzkumu přírodních 
alternativ a podporou nových řešení, včetně školení pro zemědělce.  
 
Ačkoli bylo dosaženo pokroku v oblasti alternativních hnojiv a pesticidů, většinu z nich ještě nelze 
používat ve velkých zemědělských podnicích. Proto je zapotřebí důsledněji usilovat o nalezení nových 
řešení. Výzkum by měl být podpořen jak veřejnými výdaji, tak přísnějšími normami pro používání 
pesticidů a hnojiv. Výsledky tohoto výzkumu je třeba rychle šířit na úrovni EU. 
 
 
11. Doporučujeme rozšířit chráněné oblasti za účelem zachování biologické rozmanitosti (včetně 
savců, ptáků, hmyzu a rostlin) a posílit právní stát, pokud jde o zásahy člověka v těchto oblastech. 
Chráněné oblasti budou vnímány nejen jako ostrovy, ale i jako kontinuum se zelenějšími městskými 
oblastmi v souladu s harmonizovanými normami EU. 
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Biologická rozmanitost je v důsledku odlesňování silně zasažena. Jedním z hlavních způsobů ochrany 
biologické rozmanitosti půdy je vytváření chráněných oblastí. Je však obtížné zachovat chráněné 
oblasti v blízkosti znečištěných měst nebo zabránit lidskému vměšování, pokud okolí není k přírodě 
šetrné. Musíme zajistit, aby byly obytné oblasti ekologičtější a byly propojeny s okolní přírodou. 
 
 
12. Doporučujeme přesměrovat všeobecné dotace pro zemědělství hlavně na projekty související s 
rozvojem udržitelného zemědělství, včetně respektování přírody a pracovníků. Příjemci by měli 
dodržovat jasné environmentální normy a být přísně monitorováni. 
 
Domníváme se, že by se mělo podporovat pouze udržitelné zemědělství, což znamená přesměrovat 
finanční prostředky, které jsou nyní využívány pro všeobecné dotace. Účinnost použitých finančních 
prostředků lze navíc zvýšit tím, že budou směrovány spíše na transformační projekty a inovativní 
řešení než na roční platby. Je třeba lépe monitorovat ekologický dopad zemědělských činností a 
projektů. Lidská práva pracovníků v daném odvětví je třeba rovněž považovat za součást udržitelnosti.  
 
 
13. Doporučujeme, aby EU zajistila loajální hospodářskou soutěž v oblasti zemědělských produktů 
šetrných k životnímu prostředí tím, že zavede přísnější normy jak pro produkty z EU, tak pro 
dovážené produkty, a zajistí jejich sledovatelnost, označování a kontrolu kvality. 
 
Nižší produktivita udržitelných zemědělských produktů ovlivňuje jejich nákladovou 
konkurenceschopnost. Dovážené produkty by měly splňovat stejné přísné normy, pokud jde o 
ekologický dopad jejich produkce. Příslušné orgány musí být schopny zajistit sledovatelnost 
dovážených zemědělských produktů. 
 
 
14. Doporučujeme rychlé a masivní (opětovné) zalesňování v EU tím, že se maximalizuje využívání 
půdy. Zvláštní pozornost by měla být věnována opětovnému zalesňování využitých nebo zničených 
lesů a zalesňování oblastí s degradovanou půdou. Měla se podporovat nová odpovědnější řešení 
pro lepší využívání dřeva, např. nahrazování plastů a jiných chemických materiálů, zajištění vyšší 
energetické účinnosti biomasy a recyklace výrobků ze dřeva. 
 
Opětovné zalesňování má jasný pozitivní dopad na životní prostředí a biologickou rozmanitost obecně. 
Zároveň musíme používat méně dřeva k vytápění, ale u výrobků s vysokou přidanou hodnotou, např. 
při nahrazování plastů, má využívání dřeva zásadní význam. 
 
 
Podoblast 2.3 Bezpečné a zdravé potraviny 
 
15. Doporučujeme rychle a postupně odstranit neudržitelné formy obalů potravin, včetně 
plastových obalů a jiných biologicky nerozložitelných materiálů. Navrhujeme, aby toho bylo 
dosaženo pomocí finančních pobídek pro společnosti, které přecházejí na plně biologicky 
rozložitelné typy obalů, pomocí investic do výzkumu alternativ a zavedení sankcí pro společnosti, 
které biologicky rozložitelné obaly nepoužívají. 
 
Plastových odpadů, zejména mikroplastů, je stále více a rozkládají se pomalu. Jejich spotřeba 
poškozuje kvalitu a bezpečnost potravin a zároveň ohrožuje zdraví lidí a zvířat. Stávající evropské 
právní předpisy zaměřené na omezování biologicky nerozložitelných obalů jsou navíc nedostatečné.  
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16. Doporučujeme postupně ukončit intenzivní chov zvířat a zároveň eliminovat nevyhovující 
životní podmínky zvířat. Navrhujeme zavést společné normy pro chov zvířat (např. maximální počet 
zvířat, vhodný výběh) a větší investice do neintenzivních metod (extenzivní a udržitelné chovy) tím, 
že se zemědělským podnikům poskytnou finanční pobídky a odborná příprava na podporu této 
změny. 
 
Postupným odstraněním velkochovů se sníží míra znečištění životního prostředí a posílí se ochrana 
přírody. Kromě toho se postupným ukončením intenzivního chovu zvířat sníží množství léků 
nezbytných k boji proti nákazám zvířat a zvýší se kvalita našich potravin. Intenzivní chov zvířat rovněž 
nerespektuje dobré životní podmínky zvířat, ale existují různé udržitelnější formy zemědělství, jako je 
extenzivní chov. Na pomoc zemědělcům s přechodem na tyto formy jsou zapotřebí dotace. 
 
 
17. Doporučujeme zpřísnit kontroly zákazu zbytečného používání antibiotik a jiných veterinárních 
léčiv v doplňkových látkách pro zvířata: zajistěte, aby se to stalo skutečností! Navrhujeme, aby 
používání antibiotik bylo při chovu povoleno pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné pro ochranu 
zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, a nikoli jako prevence. Kromě toho je nezbytné dále 
investovat do výzkumu účinnějších antibiotik, vyvíjet alternativy a vycházet přitom ze stávajícího 
výzkumu v oblasti antibiotik. 
 
Rezistence člověka vůči antibiotikům se snižuje v důsledku konzumace potravin ze zvířat, kterým byla 
antibiotika podávána. Kromě toho potřebujeme určitý čas na vytvoření vhodných alternativ ke 
stávajícím antibiotikům a na zajištění toho, aby je zemědělci znali a byli připraveni je používat. Existují 
sice evropské směrnice o antibiotikách, ale nebyly ve všech členských státech provedeny stejným 
způsobem. Veterinární léčiva se rovněž zneužívají pro účely dopingu, a proto se díky přísnějším 
právním předpisům v této oblasti zlepší životní podmínky zvířat a kvalita jejich života. 
 
  
18. Doporučujeme, aby evropské právní předpisy vyžadovaly prohlášení o používání hormonálních 
látek a endokrinních disruptorů při výrobě potravin, a sice pokud jde o jejich typ, množství a expozici 
konečnému použitému produktu. Všechny potravinářské výrobky obsahující tyto látky musí mít na 
obalu podrobné etikety uvádějící tyto informacemi a důvody použití těchto látek. Kromě toho 
musíme urychlit výzkum účinků hormonálních látek a endokrinních disruptorů na lidské zdraví. 
 
Potravinářské výrobky v současné době nejsou vysledovatelné, zejména pokud jde o hormonální látky 
a endokrinní disruptory. Domníváme se, že transparentnost při produkci potravin je nezbytná pro 
zajištění odpovědnosti. Spotřebitelé by rovněž měli znát přesný obsah potravin, které nakupují, a měli 
by mít možnost svobodně si vybrat, co budou jíst. Kromě toho není dostatečně zkoumán dopad 
konzumace potravin obsahujících hormonální látky a endokrinní disruptory na člověka (a potenciální 
rizika této konzumace). 
 
 
19. Doporučujeme odrazovat od konzumace zpracovaných potravin zdaněním nezdravých potravin 
a investováním takto získaných finančních prostředků do zdravých potravin. Navrhujeme zavést 
celoevropský systém hodnocení zdravých potravin založený na osvědčených postupech v členských 
státech, pomocí nějž by se potraviny označovaly a spotřebitelé by byli informováni o vlastnostech 
potravin souvisejících se zdravím.  
 
Takto získané finanční prostředky lze použít jako zdroj k vypracování osvětových opatření a 
propagačních kampaní, k upřednostňování zdravých potravin ve vzdělávání a ke snížení viditelnosti 
nezdravých potravin v supermarketech. Investice do zdravých potravin rovněž zvyšují všeobecné 



 

 Panel č. 3, třetí zasedání - 10 
 

Panelová diskuse evropských občanů č. 3 „Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví“ 

Fotografie © Evropská unie, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

zdraví obyvatelstva, a snižují tak množství veřejných výdajů potřebných k řešení zdravotních problémů 
vyplývajících z nezdravého stravování. Kromě toho se domníváme, že zdanění a dotace budou podniky 
motivovat k výrobě zdravějších potravinářských výrobků. 
 
  

Oblast 3: Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby 
 
Podoblast 3.1 Regulace nadprodukce a nadměrné spotřeby  
 
20. Doporučujeme, aby EU přijala více opatření, která spotřebitelům umožní delší používání 
výrobků a budou je k němu motivovat. EU by měla bojovat proti plánovanému zastarávání 
prodloužením záruk na výrobky a stanovením maximální ceny náhradních dílů po uplynutí záruční 
doby. Všechny členské státy by měly zavést slevu na dani za opravárenské služby, jako je tomu ve 
Švédsku. Výrobci by měli mít povinnost deklarovat očekávanou životnost svých výrobků. EU by měla 
na internetové platformě a prostřednictvím vzdělávání poskytovat informace o tom, jak výrobky 
opětovně používat a opravovat. 
 
Naše společnost zvyklá na vyhazování a výrobky na jedno použití není udržitelná, protože vytváří příliš 
mnoho odpadu. Díky navrhovaným opatřením se staneme společností, která výrobky opětovně 
používá, opravuje a omezuje jejich spotřebu, čímž se sníží nadměrná spotřeba. 
 
 
21. Doporučujeme, aby EU prosazovala přísnější environmentální normy pro výrobu a zajistila 
spravedlivé pracovní podmínky v celém výrobním řetězci. Normy EU pro výrobu by měly být 
udržitelnější, harmonizované ve všech členských státech a měly by se vztahovat i na dovážené zboží. 
Měly by rovněž zahrnovat sociální normy, jako je minimální mzda pro pracovníky produkující zboží 
a řádné pracovní normy v továrnách. Výrobky, které tyto normy nesplňují, by měly čelit následkům. 
 
Je nutné stanovit v Evropě jednotné environmentální a sociální normy pro výrobu, aby se zajistilo, že 
všechny nabízené výrobky se budou vyrábět udržitelným způsobem. Tato opatření mají zásadní 
význam pro změnu orientace našeho hospodářství a změnu produkčních modelů společností. 
 
 
22. Doporučujeme, aby EU a členské státy zavedly opatření k omezení reklamy na výrobky, které 
poškozují životní prostředí. U výrobků s nízkou udržitelností by se ve všech formách reklamy mělo 
uvádět povinné prohlášení o tom, že jsou škodlivé pro životní prostředí. U výrobků, které nejsou 
udržitelné vůbec, by EU měla reklamu zakázat. 
 
Reklama vybízí ke spotřebě a výrobky, které poškozují životní prostředí, by propagovány být neměly. 
Lidé tak budou méně ochotni nakupovat výrobky škodlivé pro životní prostředí.  
 
 
23. Doporučujeme, aby EU zavedla a rozšířila infrastrukturu systémů zálohování a zpětného odběru 
pro všechny primární obaly vyrobené ze skla, plastů, hliníku atd. jednotným způsobem v celé EU. 
Bude-li to možné, měli by výrobci vrácené nádoby sterilizovat a znovu používat, a nikoli pouze 
recyklovat materiál. Kromě nádob na potraviny a nápoje by se měl tento systém používat i na jiné 
druhy lahví a nádob, jako jsou obaly šamponů. 
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V současné době vyhazují spotřebitelé příliš mnoho obalů, které znečišťují a ničí naše ekosystémy. 
Systémy zálohování a zpětného odběru pomáhají snižovat množství odpadu, jelikož motivují občany k 
tomu, aby obaly vraceli, místo aby je vyhazovali. Když tento systém rozšíříme, budeme používat méně 
zdrojů a snížíme množství odpadu, který produkujeme. 
 
 
Podoblast 3.2 Snižování množství odpadu 
 
24. Doporučujeme, aby se na evropské úrovni důrazněji podporovalo provádění politik oběhového 
hospodářství zaměřených jak na podniky, tak na občany, a to formou finančních pobídek pro ty, kdo 
je dodržují. 
 
Totiž v případě, že výrobní společnosti sníží počet svých zaměstnanců nebo dokonce vyhlásí úpadek / 
ukončí svou činnost, bude řada lidí nakonec nezaměstnaná. Rekvalifikací nezaměstnaných podpoříme 
praktiky, které jsou bezpečné pro životní prostředí, a zároveň omezíme nezaměstnanost a podpoříme 
modernizaci diverzifikovaného hospodářství. 
 
 
25. Doporučujeme, aby EU regulovala používání obalů, které jsou bezpečné pro životní prostředí 
(tj. obalů vyrobených z biologicky rozložitelných nebo recyklovatelných produktů nebo, je-li to 
možné, trvanlivějších produktů), a/nebo používání obalů, které zabírají méně prostoru a které 
budou ve formě kódu QR rovněž obsahovat informace týkající se jejich recyklace a/nebo likvidace 
po použití. 
 
Toto doporučení povede k menšímu množství obalů, menší produkci odpadů, tj. k omezení znečištění, 
a tedy k čistšímu životnímu prostředí a v konečném důsledku ke snížení uhlíkové stopy. Kromě toho 
se sníží daňové zatížení výrobců. 
 
 
Podoblast 3.3 Spravedlivé produkty, rovný přístup a spravedlivá spotřeba  
 
26. Doporučujeme, aby Evropská unie vytvořila právní rámec, který všem evropským spotřebitelům 
zajistí cenově dostupný a lepší přístup k lokálním a kvalitním potravinářským výrobkům. 
 
V současné době totiž na úrovni EU neexistuje konsensus ohledně toho, co jsou lokální a kvalitní 
potraviny. Tento nedostatek je třeba napravit.  
Dovoz produktů nízké kvality má přímý negativní dopad na životní prostředí. Abychom mohli bojovat 
proti změně klimatu, musíme bojovat proti všem jejím příčinám, včetně dovozu produktů nízké kvality: 
je třeba omezit přepravní vzdálenost a upřednostnit sezónní produkty.  
Toto doporučení je slibné, protože by se mohlo vztahovat i na nepotravinářské produkty. 
 
 
27. Doporučujeme, aby Evropská unie prostřednictvím režimů financování podporovala výzkum a 
vývoj, jehož cílem bude uvést na evropský trh udržitelnější a cenově dostupnější produkty. Evropská 
unie musí rovněž organizovat konzultace s občany na všech úrovních rozhodování, včetně místní 
úrovně, aby mohla identifikovat jejich potřeby, pokud jde o udržitelné výrobky. 
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Domníváme se, že výzkum udržitelných výrobků není dostatečný a je naléhavě nutné vyčlenit více 
finančních prostředků na výzkum, aby Evropané měli přístup k udržitelným a cenově dostupnějším 
výrobkům. Občané se musí podílet na rozhodovacím procesu. Program akcí v oblasti výzkumu a 
inovací musí být vymezen společně s občany. Občané musí být informováni o následných krocích a 
obdržet zpětnou vazbu.  
 
 
28. Doporučujeme, aby Evropská unie nalezla regulační mechanismus pro módní výrobky vstupující 
na společný trh. Cílem tohoto mechanismu by bylo podpořit lepší spotřebu díky ukazateli 
zaručujícímu, že daný výrobek splňuje kritéria udržitelnosti. 
 
Módní odvětví, které produkuje nadměrné množství výrobků nízké kvality za evropskými hranicemi, 
nesplňuje etické normy a není udržitelné. Musíme nalézt spravedlivý mechanismus, který 
spotřebitelům umožní lepší spotřebu. Je však důležité nezvyšovat daně, což by mělo negativní dopad 
na evropské spotřebitele a snížilo by to jejich kupní sílu. Spotřebitel by měl vědět, za jakých podmínek 
se výrobky, které kupuje, vyrábějí a zda splňují normy udržitelné kvality. 
 
 

Oblast 4: Směrem k udržitelné společnosti  
 
Podoblast 4.1 Energie z obnovitelných zdrojů nyní  
 
29. Doporučujeme, aby EU přijala opatření pro zavedení povinných filtrů CO2, zejména pro uhelné 
elektrárny, a sice na přechodnou dobu, dokud budeme záviset na konvenčních zdrojích energie. 
Kromě toho doporučujeme, aby EU poskytla finanční pomoc členským státům, které nemají na 
zavedení filtrů CO2 finanční zdroje. Tato podpora bude podmíněna dodržováním politik EU v oblasti 
klimatu souvisejících s Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou a veškerých nových právních 
předpisů v oblasti klimatu. Jedná se o konkrétní krok, který je třeba učinit, spolu s pokračujícími 
investicemi do výzkumu bezpečné výroby energie a podporou členských států EU při postupném 
dosahování již přijatých společných cílů v oblasti snižování emisí. 
 
Víme, že používání paliv vytváří skleníkové plyny a členské státy EU musí tento druh energie omezit, 
aby splňovaly Pařížskou dohodu. Vzhledem k tomu, že emise CO2 nemůžeme ihned odstranit a že jsme 
stále závislí na uhlí, musíme přijmout krátkodobá i dlouhodobá opatření. Jelikož snížení emisí CO2 je 
společným zájmem, který se týká všech občanů, a to jak v členských státech, tak i mimo EU, má EU 
jakožto orgán vlastní odpovědnost a jakožto orgán vydává doporučení a umožňuje nalézt řešení, neboť 
členské státy těchto cílů nemohou dosáhnout samy. 
 
 
30. Doporučujeme omezit intenzivní průmyslový chov zvířat, aby se snížila produkce metanu a 
omezilo se znečištění vod. Za tímto účelem přezkoumá EU svou společnou zemědělskou politiku, 
aby mohla směrovat své dotace na udržitelné a místní zemědělství, mimo jiné prostřednictvím 
systému označování, který spotřebitelům umožní rozpoznat udržitelné masné výrobky. Kromě toho 
vybízíme EU, aby investovala do metod opětovného použití odpadních materiálů z živočišné výroby 
a jiných průmyslových odvětví. 
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Počet obyvatel roste, což znamená větší poptávku po mase v budoucnu. Proto musíme spotřebu masa 
snížit. Domníváme se, že jelikož metan vytváří skleníkové plyny, je živočišná výroba evidentně 
odvětvím, kde by se mělo se snižováním emisí začít. Všichni víme, že je nezbytné konzumovat méně 
masa, a proto snížíme počet kusů skotu. 
 
 
31. Doporučujeme vyrábět zelený vodík, ačkoli se jedná o nákladný proces, jelikož pro získání 25 % 
vodíku je zapotřebí 75 % energie, ale tento druh energie má mnoho pozitivních aspektů. Nejlepším 
řešením může být výroba energie bez CO2 při současném rozvoji zeleného vodíku. K výrobě zeleného 
vodíku by se měla používat větrná energie a EU by do ní měla více investovat a zvýšit její výrobu, 
jakož i její skladování pro budoucí účely. 
 
Zelený vodík je flexibilní a můžeme jej skladovat, a pokud existuje poptávka, můžeme tuto energii 
využít. Nezpůsobuje totiž znečištění CO2. 
 
 
Pododdíl 4.2 Podpora změny  
 
32. Doporučujeme, aby EU zavedla systém nátlaku a odměňování s cílem řešit znečištění vody, půdy 
a ovzduší a záření. Doporučujeme ukládání pokut pro znečišťovatele v kombinaci s povinnou 
podporou expertní organizace speciálně sestavené tak, aby pomohla daným subjektům odstranit 
znečištění a obnovit ekosystém. Tato expertní organizace by měla hrát vedoucí úlohu při prevenci 
a kontrole míry znečištění. 
 
Je totiž nutné zdůraznit odpovědnost znečišťovatelů a motivovat relevantní subjekty k omezování 
znečištění s cílem dosáhnout nulového znečištění. Zásadní je mít zdravou planetu, neboť na ní přímo 
závisí náš blahobyt a naše budoucí existence. 
 
 
33. Doporučujeme, aby EU zřídila zvláštní internetové stránky / platformu ověřenou řadou 
odborníků s pravidelně aktualizovanými a rozmanitými vědeckými informacemi o životním 
prostředí, které budou snadno dostupné a transparentní pro všechny občany. Tyto internetové 
stránky / tato platforma budou propojeny s fórem, kde spolu mohou občané a odborníci 
komunikovat. Rovněž důrazně doporučujeme zahájit mediální kampaň na propagaci těchto 
internetových stránek / této platformy (například prostřednictvím sociálních médií, jako je 
YouTube, TikTok, LinkedIn). 
 
Všichni občané musí mít k dispozici nezávislé vědecky podložené zdroje informací, aby porozuměli 
otázkám změny klimatu (jejím důsledkům a krokům potřebným k jejímu zvrácení) a aby se vypořádali 
s falešnými zprávami. Mediální kampaň je upozorní na existenci této platformy / těchto internetových 
stránek. Je rovněž důležité, aby informace poskytované na internetových stránkách / platformě byly 
srozumitelné pro všechny občany a aby byl zajištěn přístup ke zdrojovému materiálu pro ty, kteří se 
chtějí o daném tématu dozvědět více. 
 
 
34. Doporučujeme, aby EU omezila množství dováženého zboží, které nesplňuje normy EU, pokud 
jde o ekologickou stopu. 
 
Tím totiž zajistíme, aby zboží dovážené do EU mělo ekologičtější stopu. Cílem je omezit znečištění na 
celém světě. Je rovněž důležité ukázat zemím, jaké normy musí splňovat, pokud chtějí vyvážet zboží 
do EU. 
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35. Doporučujeme, aby EU propagovala, podporovala a usnadňovala dialog o změně klimatu mezi 
všemi úrovněmi rozhodování, od místní úrovně (občané) až po úroveň globální (celostátní, 
mezinárodní a mezikontinentální), aby bylo možné zmírnit obavy všech zúčastněných stran. 
 
Dialog a konsensus jsou totiž nejlepším způsobem, jak se vypořádat s výzvami v oblasti změny klimatu: 
pokud si strany vzájemně porozumí, bude existovat větší ochota nalézt společný základ. 
 
 
Podoblast 4.3 Doprava šetrná k životnímu prostředí  
 
36. Doporučujeme, aby EU finančně podporovala evropské členské státy při zlepšování propojení 
venkovských oblastí. Toho by mělo být dosaženo rozvojem evropské sítě veřejné dopravy založené 
na dostupných cenách (s upřednostněním železniční dopravy) a pobídkami pro využívání veřejné 
dopravy. Za tímto účelem by mělo být ve venkovských oblastech zajištěno v krátkém a realistickém 
časovém rámci rovněž internetové připojení. 
 
Doporučujeme to, jelikož neexistuje rovnost přístupu k veřejné dopravě a internetovému připojení 
mezi venkovskými a městskými oblastmi. Posílil by se tím společný evropský projekt, neboť všichni 
občané by měli pocit, že mají stejná práva. Lepší síť veřejné dopravy a lepší internetové připojení by 
motivovaly obyvatelstvo usazovat se ve venkovských oblastech. Tím by se omezilo znečištění, jelikož 
v přeplněných městech by žilo méně lidí. 
 
 
37. Doporučujeme zlepšit stávající dopravní infrastruktury, které se již nevyužívají nebo které lze 
ještě zlepšit z ekologického hlediska (zavedení elektrických vlaků). Cílem je zároveň nepoškozovat 
ekologicky chráněné oblasti. 
 
Zlepšení stávající infrastruktury by zabránilo vynakládání příliš mnoha zdrojů a škodám v chráněných 
oblastech, které jsou důležité pro zachování biologické rozmanitosti. Hustší železniční infrastruktura 
by vedla ke snížení emisí CO2 a zvýšení mobility obyvatelstva z městských do venkovských oblastí. 
 
 
38. Doporučujeme, aby EU podporovala nákup elektrických vozidel, která splňují dobré normy pro 
životnost baterií. Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím pobídek EU platných pro všechny 
členské státy EU a zlepšením infrastruktury pro elektromobilitu. Zároveň by měla EU investovat do 
vývoje dalších neznečišťujících technologií, jako jsou biopaliva a vodík pro ta vozidla, jejichž 
elektrifikace je obtížné dosáhnout, jako jsou čluny a nákladní automobily. 
 
Doporučujeme to, protože elektřina je nejrychlejším způsobem, jak snížit emise vozidel, spolu s 
dalšími zdroji energie, jako je vodík a biopaliva. Nejrychlejším, nejhospodárnějším a nejschůdnějším 
řešením je skutečně elektřina, následovaná biopalivy. V dlouhodobějším horizontu by zelený vodík 
měl hrát doplňkovou úlohu a být využíván u těch druhů dopravy, které nelze elektrifikovat. 
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Oblast 5: Péče o všechny 
 
Podoblast 5.1 Posílit systém zdravotní péče  
 
39. Doporučujeme, aby Evropská unie zachovala společné zdravotní normy, ale také aby 
prosazovala důstojné minimální mzdy, maximální počet pracovních hodin a stejné normy odborné 
přípravy zdravotnických pracovníků pro stejné certifikace v celé Evropské unii. 
 
Pokud nebudeme mít společné normy v oblasti zdravotní péče, společné mzdy a společnou odbornou 
přípravu zdravotnických pracovníků, rozdíly mezi členskými státy by mohly vést k nevyvážené situaci 
v celé Evropské unii. Standardizace zdravotní péče by mohla pomoci vybudovat silnější, účinnější a 
odolnější systém (viz krize COVID-19 a stabilita našich systémů). Rovněž by to usnadnilo sdílení znalostí 
a informací ve zdravotnictví. 
 
 
40. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila stejnou kvalitu léčby v celé EU a spravedlivé lokální 
náklady této léčby. To by mohlo být zajištěno například rozšířením pravomocí Evropské agentury 
pro léčivé přípravky (EMA) nebo vytvořením nové specializované evropské agentury pro zadávání 
veřejných zakázek, která by byla zodpovědná za vyjednávání a získávání lepších cen léčivých 
přípravků pro všechny členské státy. Je třeba minimalizovat riziko monopolů ve farmaceutickém 
průmyslu. 
 
Stejná zdravotní péče zaručuje všem evropským občanům v EU stejná práva v oblasti zdraví. Větší 
kapacita pro nákupy zajišťuje lepší smlouvy o veřejných zakázkách. To však nesmí vést k monopolům 
a lobbování ve farmaceutickém průmyslu. Řízení krize COVID-19 je dobrým příkladem společného 
řízení ochrany zdraví ze strany Evropské unie jako celku. 
 
 
41. Doporučujeme vytvořit evropskou databázi zdravotní péče, v níž by byly k dispozici lékařské 
záznamy v případě mimořádných událostí nebo onemocnění. Účast by měla být volitelná a musí být 
zajištěna ochrana osobních údajů. 
 
Přístup k údajům a využívání údajů umožňují rychlou reakci na život ohrožující situace. Hlavními 
hrozbami takové evropské zdravotní databáze jsou hacking nebo zneužití, a proto je třeba údaje 
zabezpečit, přičemž účast zůstane volitelná, a samozřejmě je třeba předcházet hrozbám souvisejícím 
s bezpečností. 
 
 
42. Doporučujeme, aby Evropská unie dále rozvíjela a synchronizovala již existující výzkumné a 
inovační programy v oblasti zdraví, jak je tomu v rámci stávajícího programu Horizont Evropa. 
Akademické výsledky by měly být volně dostupné ve všech členských státech. 
 
Vědecká spolupráce na úrovni EU by mohla obohatit vědecké kapacity a znalosti jednotlivých 
výzkumných pracovníků. Sdílení znalostí by například mohlo vést k včasné diagnostice a lepší léčbě, 
která by omezila počet závažných a smrtelných onemocnění v celé Evropě. Rovněž by se tím posílila 
evropská soběstačnost, pokud jde o léky a vybavení. 
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43. Doporučujeme, aby Evropská unie navýšila svůj rozpočet určený na společné výzkumné a 
inovační projekty v oblasti zdraví (bez rozpočtových škrtů v jiných programech EU v oblasti zdraví). 
To by rovněž celkově posílilo evropské vědecké a výzkumné instituce. 
 
Výzkum a investice v oblasti zdraví v dlouhodobém horizontu posílí preventivní medicínu a sníží 
náklady související se zdravím. Více finančních prostředků by mohlo zabránit odlivu evropských mozků 
do jiných rozvinutých zemí s vyššími rozpočty na výzkum a vývoj v oblasti zdraví. Tyto finanční 
prostředky by neměly pocházet z již existujících finančních zdrojů na zdravotní péči. 
 
 
Podoblast 5.2 Širší kontext zdraví  
 
44. Doporučujeme, aby se ve všech členských státech ve stejném týdnu zorganizoval jakožto 
iniciativa Evropské unie týden věnovaný zdraví, a sice všem zdravotním otázkám se zvláštním 
zaměřením na duševní zdraví. Během tohoto týdne budou společně projednávána a propagována 
všechna hlavní témata týkající se duševního zdraví spolu s dalšími již existujícími iniciativami, jako 
jsou iniciativy organizace Mental Health Europe. 
 
Doporučujeme to, protože všichni evropští občané by se měli cítit akceptováni a začleněni, zejména 
pokud trpí duševními problémy. Kromě toho je třeba normalizovat a zlepšit povědomí o duševních 
onemocněních a také předcházet souvisejícím sociálním problémům, jako je diskriminace. Jelikož 
problémy v oblasti duševního zdraví se v souvislosti s pandemií umocnily a je pravděpodobné, že 
budou pokračovat, má tato iniciativa ještě větší význam.  
 
 
45. Doporučujeme, aby hygienické potřeby pro ženy přestaly být z hlediska zdanění považovány za 
luxusní výrobky, neboť se jedná o základní výrobky. Doporučujeme rovněž, aby hormonální 
antikoncepční přípravky používané ze zdravotních důvodů, například v případech fibromyalgie a 
endometriózy, byly zdaněny jako běžná léčba. Rovněž doporučujeme, aby Evropská unie podpořila 
harmonizaci lékařsky asistované reprodukce pro všechny ženy (svobodné nebo vdané) ve všech 
členských státech.  
 
V některých evropských zemích jsou hygienické potřeby pro ženy zdaněny jako luxusní výrobky, což je 
nespravedlivé. Některé přípravky hormonální antikoncepce se používají pro léčebné účely, a proto by 
měly být odpovídajícím způsobem zdaněny. Jelikož pro zákroky u žen související s reprodukcí, jako 
jsou metody oplodnění in vitro a zmrazování vajíček, platí v různých členských státech odlišné 
podmínky způsobilosti, Evropská unie musí usilovat o jejich harmonizaci. 
 
  
46. Doporučujeme, aby Evropská unie zaujala pevný postoj a motivovala všechny členské státy k 
tomu, aby do svých školních osnov případně začlenily otázky týkající se duševního zdraví a sexuální 
výchovy. Evropská unie by měla vypracovat a zpřístupnit standardní program týkající se duševního 
zdraví a sexuálních otázek, aby pomohla členským státům tuto problematiku začlenit do školních 
osnov. 
 
Pokud jde o duševní zdraví, je třeba omezit diskriminaci a tabuizování. Je rovněž třeba zabránit 
dezinformacím a nevědeckým přístupům. Sexuální výchova má navíc zásadní význam pro zdravý život 
a zdravou komunitu a předchází problémům, jako jsou těhotenství mladistvých. 
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47. Doporučujeme, aby Evropská unie vyvinula lepší komunikační systém pro všechny své iniciativy 
v oblasti duševního zdraví, konkrétně portál o veřejném zdraví s osvědčenými postupy, a to ve všech 
členských státech a pro všechny občany. Poslanci Evropského parlamentu by si mohli tyto 
osvědčené postupy vzájemně prezentovat, aby se příslušné informace lépe šířily ve všech členských 
státech. 
 
Občané nejsou o iniciativách Evropské unie dobře informováni a díky sdílení osvědčených postupů se 
můžeme od sebe navzájem učit. 
 
 
Pododdíl 5.3 Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny  
 
48. Doporučujeme, aby EU stanovila a prosazovala minimální normy pro kvalitní stomatologickou 
péči, včetně profylaxe, pro všechny členské státy EU. Děti, nízkopříjmové skupiny a jiné zranitelné 
skupiny by měly mít k dispozici bezplatnou stomatologickou péči. Během 15–20 let by EU měla 
zaručit přístup k cenově dostupné stomatologické péči pro všechny. 
 
Doporučujeme to, protože v současné době není stomatologická péče pro mnoho lidí žijících v EU 
cenově dostupná. Nedostatečná stomatologická péče a profylaxe poškozují jejich zdraví a životní 
vyhlídky. EU by měla začít stanovením minimálního standardu pro stomatologickou péči a požadavku 
bezplatné stomatologické péče pro děti a nízkopříjmové skupiny. V konečném důsledku by měl mít 
každý člověk nárok na kvalitní stomatologickou péči. 
 
 
49. Doporučujeme zahrnout oblast zdraví a zdravotní péče mezi sdílené pravomoci EU a členských 
států EU. Za účelem zahrnutí této nové sdílené pravomoci je třeba změnit článek 4 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU). 
 
Doporučujeme to, protože Evropská unie v současné době nemá dostatečné pravomoci k přijímání 
právních předpisů v oblasti zdravotní péče. Pandemie COVID-19 prokázala nutnost silnějších 
intervencí EU ve zdravotních politikách. Tato změna Smlouvy umožní EU učinit více pro zajištění 
zdravotní péče pro všechny občany EU a vydávat závazná nařízení a rozhodnutí. 
 
 
50. Doporučujeme, aby EU bezplatně zpřístupnila kurzy poskytování první pomoci všem občanům 
EU. EU by mohla zvážit, zda by tyto kurzy neměly být povinné pro studenty a pracoviště (ve 
veřejném i soukromém sektoru). Tyto kurzy musí být rovněž praktické, opakující se a přizpůsobené 
věku studentů. Na veřejných místech ve všech členských státech EU by měl být k dispozici určitý 
minimální počet defibrilátorů. 
 
Doporučujeme to proto, že mnozí lidé v Evropské unii nejsou schopni zasáhnout, když někdo 
potřebuje pomoc, a neznají techniky první pomoci. To je důvodem ztrát mnoha životů. Na některých 
veřejných místech nejsou k dispozici defibrilátory. 
 
 
51. Doporučujeme, aby Evropská unie zajistila, že soukromí poskytovatelé zdravotní péče nebudou 
nespravedlivě profitovat z veřejných prostředků a nebudou odčerpávat zdroje z veřejných systémů 
zdravotní péče. Evropská unie by měla pro členské státy vydat důrazná doporučení, aby navýšily 
financování veřejné zdravotní péče. 
 
Doporučujeme to proto, že Evropská unie a členské státy Evropské unie mají povinnost zaručit všem 
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svým občanům přístup ke zdravotní péči. Lepší systém veřejné zdravotní péče navíc znamená být lépe 
připraven na budoucí pandemie.
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Příloha I: Jak byla doporučení vypracována? 

A. Shrnutí třetího zasedání  

 

· Uvítání a program · 
· Informace z platformy · 

· Vysvětlení cílů a 

postupu · 

· Transformace oblastí činnosti na 

doporučení · 

· Práce na klíčových sděleních 

pro plenární zasedání konference · 

· Občané si přečtou oblasti činnosti a určí 
priority · 

 
· Odborníci a ověřovatelé jsou k dispozici 

pro otázky a odpovědi · 

· Zpětná vazba od ostatních skupin 

a finalizace doporučení · 

· Doporučení pro hlasování · 
· Závěrečný projev · 

· Finalizace klíčových sdělení · 

· Občané začínají transformovat 
oblasti činnosti na 

doporučení · 

PLENÁRNÍ 
ZASEDÁNÍ

OTEVŘENÉ 
FÓRUM

ZASEDÁNÍ 
PODSKUPINY 

– Opětovné navázání na minulé 
zasedání a příprava 

– Určení priorit u oblastí činnosti 
– Začátek transformace oblastí 

– Transformace oblastí činnosti na 

doporučení 
– Finalizace doporučení 

– Práce na klíčových sděleních 

pro plenární zasedání konference 

– Doporučení pro hlasování 

   

 

  

 

3. ZASEDÁNÍ 
 

                DEN 1                                 DEN 2                                  DEN 3 
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B. Schéma vzniku doporučení  
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KROK 2 – SESKUPOVÁNÍ 

KROK 4 – DOPORUČENÍ 
KROK 3 – UPŘEDNOSTNĚNÍ 5 
KLASTRŮ 
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C. Podrobný postup pro vypracování doporučení 

Pátek 7. 1. 2022 

Plenární zasedání 1 

Cíl: Opětovné navázání na předchozí práci panelu a příprava na 3. zasedání 

Uvítání, slovo občanům, aktuální stav platformy, víkendový harmonogram, představení metodiky 
zasedání 

Otevřené fórum 1 

Cíl: Prioritizace oblastí činnosti 

Četba oblastí činnosti a neformální diskuse v místnostech (není zajištěno tlumočení); prioritizace 
oblastí činnosti pomocí štítků. Každý občan dostal 50 štítků (deset zelených pro oblast 1, deset 
červených pro oblast 2, deset modrých pro oblast 3, deset žlutých pro oblast 4, deset oranžových pro 
oblast 5) a pomocí nich označil jako prioritu až deset činností u každé oblasti. Podle počtu oblastí 
činnosti v jejich podoblasti byly občanům přiděleny černé štítky, aby mohli jako prioritu označit i 
oblasti činnosti vytvořené jejich vlastní podskupinou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oblast 5 Péče o 
všechny 

 

Podoblast 5.3 
Rovný přístup ke 
zdravotní péči pro 
všechny 

Oblast 3 Změna 
orientace našeho 
hospodářství a 
spotřeby 

 

Podoblast 3.2 
Snižování 
množství odpadu 

Oblast 1 Lepší 
životní podmínky 

 

Podoblast 1.1 
Zdravý životní styl 

Oblast 4 Směrem 
k udržitelné 
společnosti 
 
Podoblast 4.1 
Energie z 
obnovitelných 
zdrojů nyní 

Oblast 2 Ochrana 
našeho životního 
prostředí a našeho 
zdraví 
 

Podoblast 2.3 
Bezpečné a zdravé 
potraviny 
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První část práce v podskupinách 

Cíl: Zahájení přeměny oblastí činnosti na doporučení 

Sobota 8. ledna 2022 

Druhá část práce v podskupinách 

Cíl 1: Přeměna oblastí činnosti na doporučení 

Byla použita stejná metodika jako v případě práce podskupiny 1. 

Cíl 2: Poskytování/přijímání zpětné vazby ostatním podskupinám na stejné téma. 

Cíl 3: Poskytování/přijímání zpětné vazby od ostatních podskupin na různá témata. 

Pokračovalo se stejnou metodikou jako dříve. 

Cíl 4: Finalizace doporučení 

V této poslední fázi byla učiněna snaha o začlenění zpětné vazby od ostatních podskupin a z ověření 
faktů. Podskupiny dokončily svá doporučení. 

Neděle 9. ledna 2022 

Otevřené fórum 2 

Cíl: Práce na klíčových sděleních pro plenární zasedání Konference 

Skupina 20 zástupců panelů pro plenární zasedání Konference pracovala také mezi zasedáními na 
přípravě klíčových sdělení. Za tímto účelem vedli rozhovory s ostatními účastníky, aby se pokusili 
zachytit tato sdělení a mohli jednoduše informovat o zjištěních panelu. Klíčová sdělení by měla odrážet 
doporučení a jejich odůvodnění. 

Druhé plenární zasedání 

Cíl: Doporučení pro hlasování 

Pokyny pro účastníky: 

 

1. Stiskněte tlačítko v tabletu 

 

2. Naskenováním QR kódu 

získáte přístup k odkazu na 

formulář s doporučeními na 

dané téma. 

 

3. Zkontrolujte své osobní 

identifikační číslo (PIN), které 

se nachází zezadu na tabletu. 
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4. Zadejte kód PIN do 

formuláře. 

 

 

5. Hlasujte palcem nahoru 

nebo dolů pro každé 

doporučení v jednotlivých 

tématech a odešlete je 

 
 
 
 
 
 
6. Přijata jsou doporučení, 
která získají 70 % nebo více 
palců nahoru z odevzdaných 
hlasů. 
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Příloha II: Příspěvky odborníků a ověřovatelů na podporu procesu ověřování faktů 

Příspěvky odborníků a ověřovatelů faktů koordinovalo takzvané „znalostní a informační centrum – 
KICK“, tvořené členy společného sekretariátu a diskusní skupiny, s podporou postdoktorandů College 
of Europe. Kdykoli účastníci, moderátoři, pozorovatelé nebo přítomní odborníci zjistili, že je třeba 
objasnit fakta, bylo to sděleno KICK, které přesměrovalo otázku na příslušného odborníka a/nebo 
ověřovatele faktů. 

Jednání podskupin sledovala řada odborníků na místě i online, aby mohli zahájit ověřování informací. 
Kromě toho byli k dispozici odborníci ze všech tří orgánů, kteří odpovídali na otázky týkající se 
ověřování faktů v jejich příslušných oblastech, zejména co se týkalo již existujících regulačních a jiných 
politických nástrojů.  

Odborníci a ověřovatelé faktů byli požádáni, aby reagovali ve velmi krátké lhůtě a zaslali co nejjasnější 
text, který by moderátor mohl po schválení centrem KICK předat účastníkům. 

Seznam odborníků na místě a online: 

Odborníci pro oblast 1 – Lepší životní podmínky 

 

● Jeppe Læssøe, emeritní profesor, Danish School of Education 

● Norbert Steinhaus, vedoucí projektový manažer TeRRIFICA při Wissenschaftsladen Bonn a 

člen správní rady Bonn Science Shop 

Odborníci pro oblast 2 – Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví 

 

● Sergiy Moroz, referent pro vodu a biologickou rozmanitost, Evropský úřad pro životní 

prostředí 

● Marie Stenseke, proděkanka School of Business, Economics and Law, řádná profesorka 

socioekonomické geografie, University of Gothenburg 

● Ivar Vågsholm, profesor, vedoucí katedry biomedicínských věd a veterinárních záležitostí v 

souvislosti s 

veřejným zdravím, Swedish University of Agricultural Sciences (Švédská univerzita 

zemědělských věd) 

Nikolai Pushkarev, koordinátor politiky v oblasti potravinového systému a prevence NDC, 

European PublicHealth Alliance 

 

Odborníci pro oblast 3 – Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby 

 

● Jaroslaw Pietras, profesor na College of Europe (Natolin), bývalý generální ředitel GŘ pro 

životní prostředí, vzdělávání, dopravu a energetiku na Generálním sekretariátu Rady Evropské 

unie 

● Almut Reichel, projektový manažer pro udržitelné využívání zdrojů a průmysl, Evropská 

agentura pro životní prostředí  

● Igor Dizdarevic, přednášející na Evropském institutu veřejné správy – EIPA Lucemburk 

 

 

 

 

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

 

● Thomas Pellerin-Carlin, ředitel střediska Jacques Delors Energy Centre, vedoucí výzkumný 

pracovník, evropská energetická politika 

● Iga Lis, advokátka s téměř dvacetiletou praxí v oblasti obnovitelných energií, Lazarski 

University, Polsko  

● Christian Egenhofer, vedoucí výzkumný pracovník, School of Transnational Governance, 

Evropský univerzitní institut, Florencie a vedoucí výzkumný pracovník, CEPS, Brusel a College 

of Europe (Natolin) 

● Pantelis Capros, profesor, School of Electrical and Computer Engineering při Národní 

technické univerzitě v Aténách (NTUA) 

 

Odborníci pro oblast 5 – Péče o všechny 

 

● Aleskandar Dzakula, profesor Lékařské fakulty Univerzity v Záhřebu 

● Francisco José Eiroa Orosa, výzkumník při Ramón y Cajal, oddělení Personality, Evaluation and 

Psychological Treatment, Univerzita v Barceloně 

● Claudia Marinetti, vedoucí, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, vedoucí, EuroHealthNet 

 

  

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

 
 

Oblast 1: Lepší životní podmínky 
 
Podoblast 1.1 Zdravý životní styl 
 
Doporučujeme, aby EU vydala doporučení pro všechny členské státy ohledně osvědčených postupů 
pro zákaz nebo omezení reklamy na alkohol a tabák ve všech formách sdělovacích prostředků pro 
všechny věkové skupiny, avšak s důrazem na mladé lidi. EU by měla zajistit prosazování právních 
předpisů, které omezují prodej těchto výrobků nezletilým osobám. Všechny členské státy by měly 
provádět právní předpisy, včetně sankcí, týkající se kouření ve veřejných prostorách, zejména ve 
vzdělávacích zařízeních, a vytvořit vyhrazené kuřácké prostory. 
 
Nezdravý životní styl se nesmí objevovat v reklamách a měl by být méně viditelný ve veřejném životě. 
Alkohol a tabák navíc patří mezi nejpoužívanější škodlivé látky a toto doporučení zabrání jejich 
zneužívání. 
 
 
Doporučujeme, aby EU podpořila členské státy při začleňování kurzů vaření udržitelných, zdravých 
a chutných pokrmů do vnitrostátních osnov. EU to může podpořit prostřednictvím pokynů pro 
zdravé vaření jak na internetu, tak v tištěné podobě. Tyto informace by měly být proaktivně 
propagovány v tradičních a sociálních médiích s cílem oslovit mladé lidi. Měli bychom také vzdělávat 
rodiče, aby se dozvěděli, jak nejlépe využívat potraviny při volbě zdravého životního stylu. Výzkum 
v této oblasti by měl být stimulující a obohacující. 
 
Kurzy vaření a výživy ve školách by zlepšily zdraví mladých lidí a odrazovaly je od konzumace výrobků 
rychlého občerstvení. Poznatky získané ve škole mohou děti předat doma svým rodičům. Vzdělávání 
rodičů o zdravém životním stylu by navíc bylo dobrým příkladem pro děti. 
 
 
Doporučujeme zintenzívnit veřejnou kampaň Evropské komise „HealthyLifestyle4All“ o zdravém 
životním stylu a přínosech sociálních aktivit, a to prostřednictvím konkrétních příkladů a použitím 
holistického přístupu. Měly by být navrženy informační kampaně o dobře strukturovaných cílových 
skupinách a pro každou z cílových skupin by měly být zvoleny vhodné komunikační prostředky. Dále 
je důležité poskytovat odměny a pobídky na podporu pozitivního chování. Kampaně by měly 
zahrnovat influencery, celebrity nebo příslušné orgány. Mají zdůrazňovat dvojí přínos: jak pro 
zdraví, tak pro životní prostředí a klima. Kromě toho by měly všechny členské státy dotovat 
bezplatný veřejný sport. 
 
Zdravější životní styl má pozitivní dopad na systém zdravotní péče, jelikož snižuje množství 
zdravotních problémů. Fyzické zdraví má dopad na duševní zdraví a pohodu. Současné kampaně 
nejsou dostatečně známé. Zapojením významných osobností a influencerů se zvyšuje účinnost a 
motivace. 
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Doporučujeme uspořádat informační kampaň o zdravých potravinách a výživě. EU by měla 
prosazovat zavedení vyšších daní z masa a cukru v členských státech. Měla by prozkoumat možnosti, 
jak odlišit zdravé potraviny od nezdravých a zařadit je do různých skupin z hlediska DPH. 
Doporučujeme umístit na velmi nezdravé potraviny (např. tabákové výrobky) zcela jasné varovné 
symboly. Kromě toho doporučujeme celoevropské nutriční skóre s příslušnými informacemi a QR 
kódem, aby se mohli spotřebitelé lépe rozhodovat na základě informací. Je třeba prozkoumat 
možnosti, jak zajistit, aby zdravé potraviny byly levnější než nezdravé a aby pro zemědělce bylo 
atraktivnější produkovat zdravé výrobky. 
 
Zdravé potraviny jsou základem zdravého života. Je třeba se zabývat jak výrobou, tak spotřebou. 
Produkce zdravých výrobků má rovněž pozitivní dopad na životní prostředí a může podpořit místní 
zemědělce. Pokud se zvýší produkce zdravých potravin, ceny se sníží a poptávka se zvýší. 
 
 
Podoblast 1.2 Vzdělávání v oblasti životního prostředí 
 
Doporučujeme, aby EU zavedla režim financování na podporu začlenění dlouhodobého 
environmentálního vzdělávacího programu do vnitrostátních vzdělávacích systémů pro děti na 
základních a středních školách. Tento režim financování by měl zahrnovat finanční prostředky 
určené pro rodiče, kteří potřebují finanční pomoc. 
 
Stávající vzdělávací systémy neobsahují dostatek praktických prvků podporujících přímé a hluboké 
interakce mezi dětmi a životním prostředím. Stávající programy, vypracované z krátkodobého 
hlediska, jsou různorodé a nepodporují potřebnou změnu postojů. Rodičům by měla být poskytnuta 
pomoc, aby se zajistilo, že všechny děti budou mít z programu stejný užitek a žádné z něj nebude 
vyloučeno z finančních důvodů. 
 
 
 

Oblast 2: Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví 
 
Podoblast 2.1 Zdravé přírodní prostředí 
 
Doporučujeme okamžitě zajistit nejvyšší možný standard kvality vody v celé EU. Pro úsporu vody 
navrhujeme systém odměn, který bude založen na stanovení ceny vody způsobem, který podporuje 
a motivuje k nižší spotřebě, např.: 1) vytvořením dynamického systému motivujícího spotřebitele k 
tomu, aby usilovali o nižší než průměrnou spotřebu vody (tj. zvýšením spotřeby vody o 10 % se její 
cena zvýší o 11 %), 2) vytvořením tržního systému povolenek pro vodu znečišťovanou výrobními 
společnostmi, což je systém podobný již existujícímu trhu s povolenkami na emise uhlíku. 
 
Toto doporučení je odůvodněno skutečností, že rostoucí ceny jsou pro všechny uživatele pobídkou k 
uvědomělejšímu rozhodování o jejich spotřebě. Vzhledem k odlišné situaci v jednotlivých zemích EU 
a s cílem zajistit sociálně spravedlivý systém můžeme chudší obyvatelstvo podpořit při hospodaření s 
vodou prostřednictvím společných investic do vodohospodářské infrastruktury a výzkumu. 
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Oblast 3: Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby 
 
Podoblast 3.1 Regulace nadprodukce a nadměrné spotřeby 
 
Doporučujeme, aby EU ukládala pokuty společnostem, které vyhazují neprodané výrobky 
vytvořené nadměrnou produkcí. 
 
V některých případech považují společnosti vyhazování neprodaných výrobků za výhodnější než jejich 
recyklaci nebo opětovné použití. Je proto důležité odrazovat od nadměrné produkce prostřednictvím 
pokut, aby tato praxe již nebyla pro výrobce zisková. 
 
 
Podoblast 3.2 Snižování množství odpadu 
 
Doporučujeme, aby EU vypracovala a provedla politiku nakládání s odpady pro domácnosti/občany 
se zaměřením na skutečné množství odpadu, který vytvářejí, doplněnou o opatření nezbytná ke 
zvýšení povědomí občanů o přínosech omezování vzniku odpadů a třídění odpadů. Rovněž je třeba 
provádět opatření zaměřená na sociálně znevýhodněné rodiny (např. mladé rodiny s dětmi, starší 
osoby atd.), a to v souladu se zásadou „nikdo nezůstane opomenut“. 
 
Cílem je zajistit jednotný přístup k nakládání s odpady v domácnostech, usnadnit ochranu životního 
prostředí snížením množství odpadu, dále stimulovat oběhové hospodářství a zvýšit účinnost sběru 
odpadu. V neposlední řadě zvyšuje tato politika povědomí lidí a jejich smysl pro odpovědnost za 
životní prostředí. 
 
 
Doporučujeme, aby EU podporovala hospodářskou soutěž na volném trhu a podněcovala soukromý 
sektor k aktivnějšímu zapojení do nakládání s odpady, včetně odpadních vod, a do upcyklace a 
recyklace. 
 
EU je tou správnou úrovní pro provedení tohoto doporučení, protože doplňuje rámcovou směrnici o 
odpadech a akční plán pro oběhové hospodářství. Provedením tohoto doporučení se navíc zvýší počet 
inovativních řešení v oblasti nakládání s odpady, zlepší se kvalita nakládání s odpady a zvýší se objem 
zpracovaného odpadu, protože se těchto činností bude účastnit více společností. 
 
 
Podoblast 3.3 Spravedlivé produkty, rovný přístup a spravedlivá spotřeba 
 
Doporučujeme přesouvat průmyslová odvětví v rámci Evropské unie, aby se zajistila výroba vysoce 
kvalitních a férových produktů a řešily se otázky klimatu. 
 
Evropská unie disponuje know-how, které musí propagovat na svém vlastním trhu. V důsledku 
přemístění průmyslových odvětví mimo EU, zejména do Asie, se přesouvají i některé odborné 
kompetence. Toto doporučení zahrnuje odborné vzdělávání evropských pracovníků. Trváme na tom, 
že je třeba zabránit přemísťování mezi různými členskými státy, aby se zabránilo nekalé hospodářské 
soutěži. Zjistili jsme, že masivní přemísťování průmyslových odvětví do celého světa má dopad na 
evropský průmysl. Lokální produkce tak zajistí lepší zdraví občanů a zdravější životní prostředí. 
 
 
 

Oblast 4: Směrem k udržitelné společnosti 
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Podoblast 4.3 Doprava šetrná k životnímu prostředí 
 
Doporučujeme, aby se na velká města uplatnily sankce nebo dotace v závislosti na výkonnosti jejich 
veřejné dopravy, pokud jde o životní prostředí a znečištění (elektrická vozidla, ekologická veřejná 
doprava, rozšiřování pěších zón, podpora používání jízdních kol atd.). Sankce nebo dotace, které se 
zaměří na místní orgány, by měly být uplatňovány zejména na základě změn provedených městy v 
oblasti ekologické dopravy ve srovnání s výchozím stavem. Evropská unie by měla prostřednictvím 
svých právních předpisů stanovit některé ukazatele výkonnosti, pokud jde o opatření v oblasti 
znečištění a jeho poměrného omezování. Měla by se přitom zohlednit výchozí situace každého 
města. 
 
Doporučujeme to proto, že města jsou zasažena znečištěním ovzduší, což vyvolává některé zdravotní 
problémy. Díky rozvoji ekologické dopravy by se zlepšily životy a zdraví lidí a omezil se skleníkový 
efekt. Dotace a sankce představují účinná opatření na podporu změn a pomáhají přizpůsobit se 
různým situacím v různých městech. 
 
 
Doporučujeme, aby právní předpisy EU omezily a regulovaly používání letů na krátké vzdálenosti a 
výletních lodí. Pokud jde o dopravu, musí být pro občany k dispozici ekologické alternativy. Jednou 
z těchto alternativ by měla být standardizace železničních tratí za účelem propojení evropských 
hlavních měst. Doporučujeme rovněž, aby EU poskytla dotace na změnu přepravy zboží tak, aby 
byla šetrnější k životnímu prostředí, jako je doprava vlakem a lodí (na krátké vzdálenosti). 
 
Doporučujeme to proto, že cesty na krátké vzdálenosti jsou příliš časté, znečišťující a snadno 
nahraditelné. Omezením výletních lodí by se snížilo znečištění moří (což je kritický environmentální 
problém) a negativní dopady v pobřežních městech. Proto musíme vytvořit cenově dostupnější 
alternativy ve srovnání s alternativami, které více znečišťují životní prostředí. Stejný rozchod 
železničních tratí by zlepšil železniční spojení mezi evropskými hlavními městy. 
 
 
 

Oblast 5: Péče o všechny 
 
Podoblast 5.2 Širší kontext zdraví 
 
Doporučujeme, aby Evropská unie v souladu se svou kampaní HealthyLife4All rovněž podporovala 
iniciativy, jako jsou sportovní společenské akce, sportovní aktivity ve školách, dvakrát ročně 
olympiády přístupné všem věkovým skupinám a všem sportům [nikoli pro profesionální sportovce]. 
Doporučujeme rovněž vytvořit bezplatnou evropskou sportovní aplikaci, která by podněcovala ke 
kolektivním sportovním aktivitám. Tato aplikace by měla pomoci lidem propojit se prostřednictvím 
sportu. Kromě toho by tyto iniciativy měly být široce propagovány a sdělovány. 
 
Aby byla evropská populace zdravější, musí Evropská unie podporovat sport a zdravý životní styl. 
Obyvatelé si navíc velmi často nejsou vědomi vztahu mezi sportem a zdravým životem. Tato aplikace 
je důležitá, protože lidé se sportu věnují raději, pokud jej provozují společně. 
Příloha IV: Tematicky sdružené oblasti činnosti3 

                                                
3  Při sdružování nebyly do seznamu omylem zařazeny tři oblasti činnosti: oblast činnosti 5.3.1.1: Podporovat 
vzdělávání v oblasti účasti (na úrovni EU), oblast činnosti 1.2.2.4: EU musí pomoci přehodnotit interpretaci mužství 
a ženství, oblast činnosti 1.2.2.1: Kulturní boj, uznání a pochopení privilegia být „mužem“, aby se zvýšilo povědomí 
o důsledcích toho, být ženou. Občané o tom byli informováni.  
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Oblast 1 – Lepší životní podmínky 

Podoblast 1.1 Zdravý životní styl 

1. Seskupení šesti oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.1.1: Otevřít v členských státech školy vaření a propagovat je prostřednictvím 
subvencí a reklamy (bezplatné kurzy pro dospívající a děti), včetně vzdělávacích kurzů o zdravé 
stravě nabízených již v raném dětství (předškolní vzdělávání a základní škola), získat osvědčené 
postupy / nejlepší recepty z celé Evropy a zapojit je do kurzů vaření (využít bohaté rozmanitosti 
evropských stravovacích návyků), např. v Itálii: bezplatná odborná příprava ve veřejných školách, 
při níž se žáci naučí vařit zdravé pokrmy 
Oblast činnosti 1.1.3.3: Zavést do školního systému kurzy vaření. 
Oblast činnosti 1.1.8.4: Podporovat kvalitní kurzy a informace pro školy a mateřské školy 
prostřednictvím evropských programů.  
Oblast činnosti 1.1.16.1: Nekonzumovat potraviny ze zpracovaných surovin a co nejvíce 
podporovat zdravé vaření ze surovin. Formální vzdělávací systémy musí zahrnovat výuku výživy.  
Oblast činnosti 1.2.3.3: Zvyšovat povědomí o těchto tématech ve školách a naučit žáky, jak vařit 
a zpracovávat potraviny, aniž by se produkovalo mnoho odpadků. Mělo by se to týkat 
emocionálního aspektu.  
Oblast činnosti 5.3.2.2: Školní programy zaměřené na zdravé potraviny. Rozlišovat, co je zdravé 
a co nikoli. 

 
2. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.1.2: Reklamní klipy v televizi, na různých platformách a ve spolupráci s 
influencery (např. na YouTube), programy pro mladé lidi a statistické informace, které přímo 
oslovují cílovou skupinu, podávat informace o zdravé stravě, zdravém vaření a zdravých 
potravinách. 
Oblast činnosti 1.1.8.3: Nezbytná je přísnější regulace zavádějících informací v reklamě a zákaz 
reklamy na velmi nezdravé potraviny. 

 
3. Oblast činnosti 1.1.1.3: Ucelený přístup: sport, zdraví a výživa, tj. rovněž se přihlíží k chorobám, jež 

se mohou vyskytnout, pokud se nestravujete správně (např. kardiovaskulární problémy). 
 

4. Seskupení deseti oblastí činnosti  

Oblast činnosti 1.1.4.2: Více chůze – zvyšovat povědomí o jejím významu pro zdraví 
prostřednictvím televize, rozhlasu, sociálních médiích, novin i časopisů. 
Oblast činnosti 1.1.8.1: Více informací a kampaň o zdravém životním stylu s konkrétními příklady. 
Informace by měly být snadno srozumitelné a přístupné. Využít různých informačních kanálů pro 
různé cílové skupiny. 
Oblast činnosti 1.1.8.2: Potřebujeme dobré vzory, které je vidět v médiích. 
Oblast činnosti 1.1.8.5: Podporovat pozitivní chování prostřednictvím systémů odměn a pobídek. 
Oblast činnosti 1.2.1.3: Investovat do veřejnoprávního vysílání a informovat na celoevropských 
kanálech. Využít internet a sociální sítě k zacílení na mladší lidi. 
Oblast činnosti 1.1.17.1: Měly by být vytvořeny informační kampaně o dobře definovaných 
cílových skupinách a pro každou z cílových skupin by měly být zvoleny vhodné komunikační 
prostředky. Lékaři musí při každé příležitosti zdůrazňovat význam zdravého životního stylu. 
Oblast činnosti 1.2.3.2: Koordinované vzdělávací kampaně v celé EU s influencery, sociálními 
médii atd. Rozvíjet spolupráci s velkými reklamními agenturami a produkovat klipy, které se 
stanou virálními a budou sdíleny. Na míru pro každou zemi a společně s dobře známými herci či 
influencery. Něco, co lidi osloví z racionálního i emocionálního hlediska a zapamatují si to. 
Oblast činnosti 3.3.1.4: Podporovat lepší regulační řízení reklamních kampaní týkajících se 
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občanů. Více zviditelnit subjekty, které vyrábějí udržitelné produkty, vysíláním jejich reklamních 
kampaní na televizních kanálech. 
Oblast činnosti 5.2.1.1: Informovat a vzdělávat lidi o výhodách fyzické aktivity a zdravého 
stravování prostřednictvím televizních a internetových kampaní (např. podcasty o zdraví).  
Oblast činnosti 5.2.1.3: Měl by být zaveden „týden pro zdraví“ a školy, společnosti, instituce by 
mohly podporovat činnosti související se zdravím – prevenci, informovanost. Využít rádio, televizi 
a internet.  

 
5. Oblast činnosti 1.1.1.4: Přidat do vyučování rovněž témata, jako je sexuální výchova a vzdělávání v 

oblasti silniční dopravy. 
 

6. Seskupení dvou oblastí činnosti  

Oblast činnosti 1.1.1.5: Školní jídelny musí nabízet zdravější stravu, např. také rozšířit výběr 
(vegetariánské pokrmy, zeleninové přílohy, sezónní ovoce a zelenina) a nabízet velmi kvalitní 
vyváženou stravu, např. bio produkty. 
Oblast činnosti 1.1.12.1: Umožnit školám a dalším poskytovatelům vzdělávání, aby mohli nabízet 
zdravé a udržitelné školní stravování, např. prostřednictvím finanční podpory (vyšších rozpočtů), 
přístupu ke kvalitním dodavatelům a informacemi o nich. 

 
7. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.2.1: Distribuovat školám podporujícím vzdělávací nevládní organizace a 
mimoškolní programy atd. brožurky. Např. aby odborníci na výživu a sport učili o těchto tématech 
děti. 
Oblast činnosti 1.1.7.1: Více informací o nevládních organizacích zabývajících se zdravou výživou. 

 
8. Oblast činnosti 1.1.2.2: Zakázat reklamu na alkohol a tabák, zejména pokud jde o mladé publikum, 

např. na sportovních akcích. 
 

9. Oblast činnosti 1.1.2.3: Ve společnostech: začlenění pohybu do poledních přestávek a vytvoření 
míst pro sport, podpora pohybových aktivit ve firmách, aby zaměstnanci byli v kontaktu s kolegy při 
sportování, budování sportovišť (např. fotbal). I během pracovní doby: dát zaměstnancům prostor 
pro fyzickou aktivitu, např. poskytnout gymnastické míče, umožnit práci vestoje, cvičení u stolu, 
měnit polohu při práci. 
 

10. Oblast činnosti 1.1.3.1: Vytvářet ve školách zahrádky, vytvářet městské zahrady a případně je 
dokonce subvencovat. 
 

11. Oblast činnosti 1.1.3.4: Podporovat dobré recepty na vegetariánská jídla. 
 

12. Seskupení osmi oblastí činnosti:  

Oblast činnosti 1.1.3.5: Více podporovat menší zemědělské podniky, které produkují a prodávají 
na regionální úrovni, více podporovat ekologické zemědělské podniky, aby mohly produkovat 
levnější potraviny (namísto dotací podle oblasti, vzít v úvahu udržitelnost).  
Oblast činnosti 1.1.3.2: Úprava cen: bio produkty by měly být levnější. 
Oblast činnosti 1.1.9.1: Programy dotací a odměn pro malé a udržitelné výrobce poskytované na 
produkci udržitelných a zdravých potravin. Snížit dotace pro ostatní. 
Oblast činnosti 1.2.1.2: Praktikovat / Podporovat udržitelné a regenerativní zemědělství. 
Oblast činnosti 2.2.6.3: Podněcovat neintenzivní zemědělské podniky a mikropodniky, které 
zajišťují zachování starých plemen zvířat. 
Oblast činnosti 2.2.7.2: Podporovat malé zemědělské podniky při používání místních odrůd 
rostlin, včetně nehybridních rostlin, které vyžadují méně pesticidů. 
Oblast činnosti 2.3.1.3: Můžeme podpořit, aby byly krátké potravinové dodavatelské řetězce 
levnější a přístupné. 
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Oblast činnosti 3.1.3.3: Měli bychom podporovat udržitelnější výrobky prostřednictvím 
finančních pobídek. 

 
13. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.3.6: Vertikální zemědělství: úroda ve velkých prostorách. Není třeba používat 
pesticidy, neboť zde není hmyz. Jsou zapotřebí velké investice do automatizace, neboť ta toto 
odvětví činí nákladově efektivní a cenově dostupné.  
Oblast činnosti 1.1.6.1: Sledovat rozdělování finančních prostředků EU a investovat více peněz 
do inovací v zemědělství, např. do vertikálního zemědělství. 

 
14. Oblast činnosti 1.1.4.1: Zvýšit dotace pro místní kluby, aby děti měly možnost sportovat mimo školu 

(zkoušet různé sporty v klubech). 
 

15. Oblast činnosti 1.1.4.3: Organizace mistrovství Evropy mládeže: mladí lidé z celé Evropy se setkávají 
a účastní se soutěže v různých sportovních disciplínách. 
 

16. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.5.1: Oznámení na obalech: co je zdravé / co je nezdravé (např. potravinový 
semafor, Nutri-Score). 
Oblast činnosti 1.1.11.1: Vytvořit společnou normu pro lepší a srozumitelné informace o 
potravinách v EU.  
Oblast činnosti 5.2.5.2: Označování je důležité a členské státy by mohly své systémy sdílet 
(Německo má například systém tří barev, který vypadá inspirativně) [nezdravé potraviny]. 

 
17. Oblast činnosti 1.1.7.2: Rozsáhlé kampaně na zvýšení povědomí v EU o tom, že vakcíny mRNA jsou 

bezpečné a co očkování těmito očkovacími látkami znamená.  
 

18. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.9.2: Je nezbytná přísnější regulace omezující nezdravé potraviny.  
Oblast činnosti 1.1.10.1: Politika by měla zvážit a podporovat možnosti snížení spotřeby 
[nezdravých potravin].  
Oblast činnosti 1.1.10.2: Více příležitostí a prostoru pro týdenní trhy a pro přímý marketing, 
nabídku zdravých a regionálních potravin a propagaci a sdílení informací. 
Oblast činnosti 1.1.6.3: Snížení spotřeby masa. 

 
19. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.12.2: Podpora cyklistiky rozšiřováním cyklostezek, příležitostí pro cyklistiku a 
nácviku ve školách. 
Oblast činnosti 4.3.4.1: EU by měla podporovat cyklistiku, zejména v městských oblastech, 
pomocí lepší infrastruktury a jízdních pruhů pro jízdní kola. Ve venkovských oblastech je v Evropě 
různorodá situace: v některých oblastech by byly zapotřebí větší investice do infrastruktury, v 
jiných nikoli. Je rovněž důležité, aby centra měst měla pěší zóny a počet pěších zón by se měl 
zvyšovat.  

 
20. Oblast činnosti 1.1.13.1: Rozvoj nových technologií, jež povedou ke kvalitnějším a zdravějším 

výrobkům. 
 

21. Oblast činnosti 1.1.15.1: Změna systému zdravotní péče tak, aby byla účinnější při provádění 
průběžné prevence, včetně povinných kontrol. 
 

22. Seskupení dvou oblastí činnosti 
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Oblast činnosti 1.1.18.1: Praktičtí lékaři musí mít důležitější postavení, měli by se chovat 
proaktivně, nikoliv pouze reagovat. Je třeba lépe vybavit ordinace rodinných lékařů. 
Oblast činnosti 5.3.5.2: Přikládat větší význam rodinnému lékaři, zejména ve venkovských 
oblastech. 

 

23. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.19.1: Zdravotní otázky, které mají globální dopad na celospolečenské úrovni, 
musí být sdělovány transparentním způsobem a pouze nestrannými a odborně uznávanými 
odborníky. Sdělované informace by měly být podloženy důvěryhodnými údaji dostupnými široké 
veřejnosti. 
Oblast činnosti 1.2.1.1: Poskytovat další statistiky, fakta a čísla a lépe informovat o těchto 
problémech a jejich dopadu. 

 

Podoblast 1.2 – Vzdělávání v oblasti životního prostředí 

24. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.2.2.1: Přivést děti žijící v městských oblastech do užšího kontaktu s přírodou: 
realizovat vyučování venku; financování programů pro školní zahrady, např. květinová zahrada, 
lesní školka, více informací o zahradničení. 
Oblast činnosti 1.2.7.2: Využít exkurze do přírody a akce na ochranu životního prostředí (např. 
sběr odpadků) k vytvoření lásky k přírodě. 
Oblast činnosti 1.2.14.2: Děti musí být prostřednictvím školních programů vedeny k tomu, aby 
trávily co nejvíce času v přírodě, a rodiny musí být vedeny k tomu, aby s nimi trávily více času v 
přírodě. 

 
25. Oblast činnosti 1.2.2.2: Pro zelenější města, např. více stromů ve městech. 

 
26. Seskupení 16 oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.2.3.1: Rozsáhlé vzdělávací programy založené na environmentální výchově, 
které jsou určeny jak pro rodiče, tak pro děti. 
Oblast činnosti 1.2.4.1: Více informací o environmentálních tématech ve školách: lze předávat 
nejen teoretické informace, ale v příkladech i praktické znalosti.  
Oblast činnosti 1.2.4.2: Ve školách zavést povinný předmět „životní prostředí“. Ve školách zvýšit 
počet dnů ochrany životního prostředí (např. sběr odpadků). 
Oblast činnosti 1.2.4.7: EU by měla školám předkládat návrhy, rady a doporučení ohledně výuky 
v oblasti životního prostředí.  
Oblast činnosti 1.2.5.1: Influenceři a sociální média obecně by měli být více zapojováni do 
osvětových kampaní o environmentální výchově.  
Oblast činnosti 1.2.5.4: Kromě reklamy nebo vzdělávání na sociálních sítích by měly být dětem 
poskytovány také informační brožury, ústně sdělené informace a vzdělávání. 
Oblast činnosti 1.2.6.1: Vzdělávání v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí musí být 
hlavním tématem a cílem.  
Oblast činnosti 1.2.7.1: Podporovat mimoškolní vzdělávací programy, jako jsou kluby, nevládní 
organizace a iniciativy. Také v tom, aby podporovaly školy. Všechny kluby (stejně jako např. 
sportovní kluby) a všechny vzdělávací programy pomáhají propagovat téma environmentální 
výchovy.  
Oblast činnosti 1.2.8.1: Propagovat a distribuovat digitální vzdělávací nabídky (EU může například 
lépe uplatnit stávající nabídky).  
Oblast činnosti 1.2.11.1: Společná Evropská charta environmentálního vzdělávání pro všechny 
členské státy poskytnutá všem vzdělávacím institucím a školám. 
Oblast činnosti 1.2.12.1: EU by měla podporovat členské státy, aby začlenily environmentální 
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výchovu jako předmět do školních osnov. Učitelé mohou přicházet zvenčí (např. z nevládních 
organizací / výzkumu) a měli by být dobře placeni.  
Oblast činnosti 1.2.13.1: Reformovat vzdělávací systémy zvýšením viditelnosti a povědomí o roli, 
kterou hraje životní prostředí v našich životech.  
Oblast činnosti 1.2.15.1: Zařazení předmětů věnovaných životnímu prostředí a jeho ochraně do 
školních osnov, včetně podrobností o právních předpisech vztahujících se na ochranu přírody (od 
1. ročníku střední školy). Výuka by měla probíhat v přirozeném prostředí bez nutnosti psát si 
poznámky.  
Oblast činnosti 2.2.8.1: Vzdělávání pro zvýšení povědomí o rozmanitosti života a pro podporu 
pokornějšího přístupu k přírodě. 
Oblast činnosti 3.2.2.3: Reklamy by měly mít vzdělávací cíle, např. vysvětlit lidem výhody 
konzumace produktu, se zaměřením na produkty šetrné k životnímu prostředí. 
Oblast činnosti 4.2.2.2: Děti informovat prostřednictvím vzdělávání od útlého věku a zvyšovat 
povědomí o životním prostředí. 

 
27. Oblast činnosti 1.2.10.1: Poskytovat vzdělávací programy pro dospělé a rodiče a integrovat je do 

opatření určených dětem. 
 

28. Oblast činnosti 1.2.3.4: Provést nezávislé a kvalitní vědecké studie na téma klima, potraviny a výživa. 
 

29. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.2.3.5: Rovněž zvyšovat povědomí / poskytovat informace o důležitých 
ekologických tématech souvisejících s místní dopravou (autobus, metro, tramvaj). 
Oblast činnosti 2.1.2.1: Omezení individuální dopravy, využívání hromadné veřejné dopravy. 
Veřejná doprava zaměřená na potřeby společnosti, nikoli na zisky.  
Oblast činnosti 4.2.2.4: Zpřístupnit veřejnou dopravu na vnitrostátní nebo městské úrovni, aby 
bylo možné pokročit směrem k zákazu aut. V kombinaci s bezpečnou infrastrukturou. 
Oblast činnosti 4.3.3.1: Členské státy by měly navýšit financování železnic. Členské státy by měly 
investovat do zlepšení železniční infrastruktury a počtu spojů. Železniční doprava by měla být 
prioritou. Potřebovali bychom evropskou společnost, jež by se věnovala vlakovým spojením, a tak 
celkovému zlepšení vlakové dopravy. Zvýšit přestupní body vlaků s jinými dopravními prostředky.  

 
30. Oblast činnosti 1.2.4.3: Podporovat nové výrobní procesy, které neprodukují zbytky / odpad, např. 

pro pekárny. Ukázat lidem, jak rozumně nakupovat, aby docházelo k nižší produkci odpadu. 
 

31. Oblast činnosti 1.2.4.4: Podporovat firmy, které vyrábějí dětské hračky. Seznámit děti hrou s těmito 
tématy a vysvětlit jim, v čem spočívá ochrana životního prostředí. Vyrábět hračky, které děti učí o 
těchto tématech. Musí být za přijatelnou cenu. Proto je třeba úzké spolupráce s výrobci hraček. 
 

32. Oblast činnosti 1.2.4.6: Kulturní výměny mezi státy: společné projekty a výměna mezi členskými 
státy EU a mezi různými školami napříč zeměmi: co dělají školy v jiných členských státech, pokud jde 
o životní prostředí. 
 

33. Oblast činnosti 1.2.14.1: Formální vzdělávání, informální učení a školení o životním prostředí a 
důsledcích našeho jednání by mělo být prováděno systematicky a pravidelně. Velký důraz by měl 
být kladen na změnu postoje, který bude mít dlouhodobý efekt na udržení neocenitelné hodnoty 
životního prostředí. 
 

34. Oblast činnosti 1.2.16.1: Navýšení rozpočtu na vzdělávání a komunikaci – veřejné i soukromé 
prostředky. 
 

35. Oblast činnosti 1.2.5.2: Je třeba více investovat do veřejnoprávních a nezávislých médií. 
 
 

36. Seskupení dvou oblastí činnosti 
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Oblast činnosti 1.2.5.3: Vytvořit platformu EU, na které lze klást otázky o otázkách životního 
prostředí a sdílet konzistentní informace pro všechny členské státy EU. S možností spolupráce s 
vědci.  
Oblast činnosti 1.2.9.1: Poskytovat široký přístup ke všem informacím dostupným ve všech 
jazycích. Informace a materiály musí být vědecky podložené. O jejich šíření by měla být požádána 
veřejnoprávní média. Je třeba využít i sociálních médií. 

 
37. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.2.17.1: Budoucí informační kampaně musí vykazovat vyšší stupeň koherence a 
mít velmi jasnou periodičnost. Informační kanály by měly být co nejrozmanitější, aby byly 
informace co nejpřístupnější pro každého. 
Oblast činnosti 1.2.16.2: Propagační kampaně EU na místní a regionální úrovni zaměřené na 
otázky životního prostředí musí být koordinovány dobrou spoluprací mezi místními, regionálními, 
celostátními faktory a faktory na úrovni EU. Jejich účinnost musí být pravidelně vyhodnocována. 

 

Oblast 2: Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví 

Podoblast 2.1 – Zdravé přírodní prostředí 

38. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.1.1.1: Vhodná opatření pro omezení znečištění vod pro velké výrobní podniky a 
velké zemědělské podniky. Omezující opatření také pro občany, změna jejich životního stylu a 
zprostředkování informací o tom, co je koloběh vody a jaký na něj máme vliv.  
Oblast činnosti 2.2.1.1: Kontrola znečištění monitorováním všech podniků nacházejících se na 
březích vodních toků, nejen těch, o nichž je známo, že vypouštějí odpad do řek. 

 
39. Oblast činnosti 2.1.1.2: Snížit plýtvání vodou, zejména v regionech ohrožených nedostatkem vody. 

Zvýšit náklady na vodu – vytvořit cenové tabulky, jaké existují pro elektřinu. 
 

40. Oblast činnosti 2.1.1.3: Výzkumníci by měli znovu stanovit, co přesně znamená „čistá voda“. 
Aktualizovat normy. 
 

41. Oblast činnosti 2.1.2.2: Větší spolufinancování na vnitrostátní a místní úrovni pro urychlení 
transformace a rekonstrukce infrastruktury. Více času na rozumné využití finančních prostředků. 
 

42. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.1.2.3: Potřeba environmentálního značení. Jednotné značení, pokud je něco 
„zelené“ (vozidlo, budova, produkt). Označení vhodnými barvami, přehledná stupnice. Jednotné 
akce na globální úrovni, spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací a OSN. 
Oblast činnosti 2.3.4.1: Kvalitní produkty by mohly být označeny štítkem, který oceňuje správné 
výrobní metody. 
Oblast činnosti 3.1.1.1: Měli bychom zavést spotřebitelský štítek, který jasně uvádí, zda je 
produkt udržitelný, či nikoli (možná byste mohli použít barvy, aby byl snadno pochopitelný pro 
každého). Měli bychom vyvinout dobrý a důvěryhodný bodovací systém, který vezme v úvahu 
uhlíkovou stopu, balení, přepravu a použití chemických látek, které poškozují životní prostředí. 
Byl produkt vyroben „férově“? To by se mohlo odrazit v ceně produktů: produkty s dobrým skóre 
(zelené) dostanou dotace a na produkty s horším skóre bude uvalena vyšší daň.  
Oblast činnosti 3.1.1.2: Vedle štítku by také mělo být možné získat podrobné informace o 
produktu prostřednictvím „certifikátu“. Na produktech by měl být QR kód, který si spotřebitelé 
mohou naskenovat, a najít tak podrobné informace. Štítek a QR kód by měly být komplementární, 
aby poskytovaly co nejvyšší úroveň informací. Začlenění zpětné vazby: tyto QR kódy by měly být 
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na všech produktech a v obchodech by měly být čtečky QR kódů pro osoby, které nepoužívají 
chytrý telefon. 

 
43. Oblast činnosti 2.1.3.1: Snížení poptávky po energii. Úprava spotřeby energie. 

 
44. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.1.3.2: Přidělení více finančních prostředků na výzkum s cílem zjistit, zda je 
jaderná energie skutečně v současnosti nejlepším řešením, jak ukládat jaderný odpad (nyní i v 
budoucnu) a jak jej znovu použít k výrobě nové energie. 
Oblast činnosti 2.1.3.3: Více finančních zdrojů na výzkum toho, co může nahradit jadernou 
energii. 

 

Podoblast 2.2 – Ochrana naší biologické rozmanitosti 

45. Oblast činnosti 2.2.1.2: Podpora zavádění čistíren odpadních vod. 
 

46. Oblast činnosti 2.2.2.1: Využívání technologií ve velkém měřítku s cílem omezit šíření potravin 
pocházejících z akvakultury do životního prostředí. 
 

47. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.2.3.1: Přesměrování dotací pro zemědělství do zemědělství podporujícího 
ekosystémy.  
Oblast činnosti 2.3.1.1: Navrhujeme využít finanční nástroj a přehodnotit přidělování dotací EU, 
abychom splnili naše cíle: dotovat ekologicky šetrné výroby a již nedotovat společnosti, které 
produkují nadměrně (nebo je zdaňovat). 
Oblast činnosti 3.1.4.1: Tvůrci politik EU by měli zdanit výrobky, které nejsou šetrné k životnímu 
prostředí, a dotovat výrobky šetrné k životnímu prostředí. 

 
48. Oblast činnosti 2.2.3.2: Zajistit loajální soutěž na trhu se zemědělskými produkty šetrnými k 

životnímu prostředí. 
 

49. Seskupení šesti oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.2.3.3: Podpora používání přírodních hnojiv – tepelné ošetření osiva.  
Oblast činnosti 2.2.7.1: Rozvoj oblastí s ekologickým zemědělstvím bez pesticidů. 
Oblast činnosti 2.2.7.4: Alternativní metody ochrany rostlin (příklad – tepelné ošetření osiva).  
Oblast činnosti 2.3.7.1: Potřebujeme vzdělávat zemědělce o nadměrném používání pesticidů, 
aby pochopili, že existují i jiné způsoby, jak pěstovat. 
Oblast činnosti 2.3.7.2: Chceme-li se zbavit pesticidů, musíme více investovat do výzkumu. 
Oblast činnosti 2.3.7.3: Je třeba podporovat používání pesticidů na přírodnější bázi a 
alternativních technik, například využívání jiného hmyzu, který se živí škůdci. Bylo by dobré 
odměnit zemědělce používající tyto přírodnější metody, či zdanit pesticidy tak, aby bylo jejich 
používání nákladnější než alternativní metody.  

 
50. Oblast činnosti 2.2.4.1: Omezení těžebních akcí, které mají negativní vliv na lesy. 

 
51. Oblast činnosti 2.2.4.2: Maximální využití stávajících ploch pro lesníky. 

 
52. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.2.4.3: Zabraňovat zalesňování k produkci palivového dříví.  
Oblast činnosti 2.2.4.4: Programy opětovného zalesňování kombinované s kontrolovaným 
kácením.  
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Oblast činnosti 2.2.4.5: Intenzivní zalesňování oblastí s degradovanou půdou. 

 
 

53. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.2.5.1: Prevence a včasná identifikace nových invazních druhů za pomoci 
občanů. 
Oblast činnosti 2.2.5.2: Analýzy dopadů v souvislosti s novými druhy (prováděné odborníky). 

 
54. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 2.2.6.1: Monitorování místních druhů ohrožených vyhynutím, včetně tradičních 
plemen.  
Oblast činnosti 2.2.6.2: Programy na ochranu ohrožených druhů, včetně programů chovu v 
zajetí a monitorování obnovy. 

 
55. Oblast činnosti 2.2.7.3: Omezení monopolu na osiva. 

Podoblast 2.3 – Bezpečné a zdravé potraviny (podskupina 8) 

56. Seskupení dvou oblastí činnosti  

Oblast činnosti 2.3.1.2: Navrhujeme omezit výrobu a používání plastů a posílit jejich recyklaci, 
abychom snížili množství plastového odpadu v přírodě, které má vliv na naše potraviny. 
Navrhujeme také rozvinout výzkum alternativních obalů z plastů nebo pomocí recyklovaných 
kompletních plastů.  
Oblast činnosti 3.1.2.2: Výrobci by měli změnit způsob balení výrobků. Pro balení bychom měli 
používat udržitelné materiály, například biologicky rozložitelné produkty. Pokud jde o balení, 
měli bychom vzít v potaz technologický pokrok. Výrobci by neměli balit položky jednotlivě, jde-li 
o hromadnou objednávku. 

 
57. Oblast činnosti 2.3.1.4: Skutečné čerpání dotací by mělo být pravidelněji vyhodnocováno. Cíle by 

měly být považovány za splněné, pokud bylo dosaženo výsledků z hlediska zlepšení potravin. 
Navrhujeme nástroj hodnocení (veřejné politiky, nově vytvořené předpisy, akční plány ...).  
 

58. Oblast činnosti 2.3.2.1: Navrhujeme napomoci přeměně typů chovu na evropském území. Je nutné 
postupně (krok za krokem) ukončit intenzivní režim chovu.  
 

59. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.6.2: Zakázat používání preventivních antibiotik jako doplňkových látek pro 
zvířata.  
Oblast činnosti 2.3.3.1: Navrhujeme přezkoumat stávající evropské politiky s cílem přestat 
používat antibiotika. Musíme uvažovat o zemědělství, které by již nemělo používat antibiotika. 
Pokud nebudeme provozovat intenzivní chov, antibiotika již nebudou nutná. K omezování 
antibiotik by mělo docházet postupně. Je tedy nutné napomoci postupné přeměně směrem k 
zemědělství bez antibiotik.  
Oblast činnosti 2.3.3.2: Navrhujeme omezit používání antibiotik. U antibiotik, která stále 
potřebujeme používat, navrhujeme podpořit inovace za účelem zlepšení jejich kvality. Je 
potřeba výzkum dotovat a napomáhat mu. 

 
60. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 1.1.12.3: Daň z cukru (vyšší daň z cukru). 
Oblast činnosti 1.1.14.1: Vyšší DPH (daň z přidané hodnoty) z nezdravých produktů; propagace 
nových potravinářských produktů a snížení DPH ze zdravých potravin. 
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Oblast činnosti 2.3.5.1: Můžeme nastavit cenové regulace s cílem zvýhodnit „zdravé potraviny“.  
Oblast činnosti 5.2.5.2: Zlepšit přístup ke zdravějším potravinám zdaněním nezdravých potravin 
a podporou zdravého stravování. 

 
61. Oblast činnosti 2.3.4.2: Mohli bychom zvýšit informovanost a vzdělávat se v problematice potravin 

a nutričních chorob: k tomu potřebujeme další vědecký výzkum v této oblasti, který nám umožní 
tento problém prostudovat do hloubky.  
 

62. Oblast činnosti 2.3.4.3: Navrhujeme změnit strukturu „potravinového prostředí“, které nás 
obklopuje: musíte změnit marketing a marketingové metody, které budou řídit naše individuální 
volby spotřeby. 
 

63. Oblast činnosti 2.3.5.2: Navrhujeme podporovat obce a čtvrti při zakládání společných zahrad se 
sezonními a zdravými produkty a pomáhat jim. 
 

64. Oblast činnosti 2.3.6.1: Je třeba podporovat producenty, aby přijali techniky k zajištění dobrých 

životních podmínek zvířat. 

65. Oblast činnosti 2.3.8.1: Rádi bychom získali více informací o živočišných produktech využívajících 

hormony nebo produktech obsahujících endokrinní disruptory. 

 

66. Oblast činnosti 2.3.8.2: Měli bychom přestat používat GMO. 

 

67. Oblast činnosti 2.3.8.3: Musí existovat dobře nastavená daňová politika týkající se rozdílu mezi 
náklady na chov krav způsobem zaměřeným na dobré životní podmínky bez použití hormonů a 
chovem, který tyto podmínky nerespektuje.  

 

Oblast 3: Změna orientace našeho hospodářství a spotřeby (podskupiny 
3–11–12) 

Podoblast 3.1 – Regulace nadprodukce a nadměrné spotřeby (podskupina 3) 

68. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 3.1.1.3: Spotřebitelé by měli své produkty používat déle. Informace o životnosti 
produktu by měly být uvedeny na produktech nebo v obchodech. 
Oblast činnosti 3.1.2.3: Je třeba změnit chování a očekávání spotřebitelů. Spotřebitelé musí 
obecně spotřebovávat méně. Spotřebitelé musí produkty používat delší dobu. Spotřebitelé by 
měli nechávat produkty opravovat. Spotřebitelé by měli produkty řádně recyklovat. Je třeba 
využít recyklační pyramidu a řídit se jí. Ne vše musí být vždy dostupné. 

 
69. Oblast činnosti 3.1.2.1: Výrobci by měli přizpůsobit svou výrobu tak, aby množství, které vyrábějí, 

bylo založeno na poptávce spotřebitelů. To by nemělo platit v případě základních produktů, protože 
základní produkty by měly být vždy snadno dostupné. Výrobci by měli zastavit plánované zastarávání 
výrobků. 
 

70. Oblast činnosti 3.1.2.4: Zavést systém zálohování a zpětného odběru, aby bylo možné lahve 
používat opakovaně. Musíme znovu používat plast, který jsme již vyrobili. 
 

71. Oblast činnosti 3.1.3.1: Musíme zavést opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, abychom 
omezili uvádění výrobků poškozujících životní prostředí na trh. Stejné požadavky by měly platit také 
pro dovážené produkty. 
 

72. Oblast činnosti 3.1.3.2: Měli bychom vyrábět vlastní produkty a v Evropě mít autonomní způsob 
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výroby. Každý region / každá země v Evropě by se měly specializovat na oblast, ve které vynikají, 
abychom mohli podporovat místní produkci a využívat synergie. Tímto způsobem můžeme 
zkontrolovat, zda výrobci lépe dodržují normy udržitelnosti. Tím by se snížily emise způsobené 
dopravou a lodní dopravou, které obvykle vznikají při dovozu z celého světa. 
 

73. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 3.1.4.2: Homogenní environmentální výrobní normy v Evropě, které musí 
dodržovat VŠICHNI výrobci. Udržitelné normy, ekologické normy na trhu => testování výrobků, 
zda tyto normy dodržují. Neměli bychom dovážet výrobky, které nesplňují normy. 
Oblast činnosti 3.2.3.1: Mělo by se zlepšit monitorování a zpřísnit kontrola se sankcemi pro 
výrobce, kteří nedodržují evropské a vnitrostátní právní předpisy. Úloha místních orgánů je 
důležitá při kontrole provádění evropských a vnitrostátních environmentálních norem pro 
průmyslová odvětví. 
Oblast činnosti 3.3.1.6: EU musí přijmout právní předpisy, aby lépe definovala, co je nezbytný, 
zásadní a udržitelný produkt, a co nikoliv. 
Oblast činnosti 4.2.2.3: Změnit chování společností a narušit výrobní vzorce prostřednictvím 
vhodných právních předpisů. 

 
74. Oblast činnosti 3.1.4.3: Zkrácení přepravních časů: Výrobek by měl být dodán od výrobce 

spotřebiteli co nejrychleji. Vyhneme se tak i dalšímu balení. 
 

Podoblast 3.2 – Snižování množství odpadu 

75. Oblast činnosti 3.2.1.1: Každý by měl platit za množství odpadu, které vyprodukuje. Výrobce je třeba 
podněcovat k tomu, aby používali méně obalů, a nepřenášeli tak celou zátěž na konečného 
uživatele. 
 

76. Oblast činnosti 3.2.1.2: Nakládání s odpady a recyklace odpadů by měly být podporovány jako 
činnosti, které mohou podnikům vytvářet příjmy. 
 

77. Oblast činnosti 3.2.2.1: Tento problém by měl být řešen jako příležitost pro lidi, kteří přišli o práci, 
kteří si tak prostřednictvím rekvalifikačních opatření mohou najít lepší zaměstnání. Cirkulární 
ekonomika je dobrým řešením pro podniky, na které dopadá snižování výroby. 
 

78. Oblast činnosti 3.2.2.2: Na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni by měla být zavedena nařízení, která 
by podpořila používání menších a ekologicky bezpečných obalů. Obal by měl obsahovat informace 
o způsobech, jakými lze nakládat s odpady po použití výrobku tak, aby nedocházelo ke znečištění 
životního prostředí. 

Podoblast 3.3 – Spravedlivé produkty, rovný přístup a spravedlivá spotřeba 

79. Oblast činnosti 3.3.1.1: Povzbuzovat a podporovat přemísťování průmyslových odvětví za účelem 
nabídky kvalitních produktů. 
 

80. Oblast činnosti 3.3.1.2: Zvýšit daně na dovážené a levné módní výrobky, a tím snižovat plýtvání. 
 

81. Oblast činnosti 3.3.1.3: Zakázat prodej výrobků, které příliš znečišťují životní prostředí (např. 
plastové výrobky). 
 

82. Oblast činnosti 3.3.1.5: Propagovat a upřednostňovat místní produkty. 
 

83. Oblast činnosti 3.3.2.1: EU musí podporovat financování výzkumu a inovací, aby bylo možné uvádět 
na trh udržitelnější produkty. Proto musíme podporovat spolupráci. 
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84. Oblast činnosti 3.3.2.2: Je třeba, aby Evropská unie pořádala konzultace s občany na téma výzkumu 
a inovací. 
 

85. Oblast činnosti 3.3.3.1: Podporovat informační kampaně a participativní procesy pro podniky a 
udržitelné produkty. 

 

Oblast 4: Směrem k udržitelné společnosti 

Podoblast 4.1 – Energie z obnovitelných zdrojů nyní 

86. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 4.1.1.1: EU by měla najít nové způsoby výroby elektřiny, aby v budoucnu 
uspokojila naše potřeby.  
Oblast činnosti 4.1.4.1: EU by měla zastavit výrobu elektřiny z uhlí. 
Oblast činnosti 4.1.2.1: EU by měla omezit používání ropy, plynu a uhlí. 

 
87. Oblast činnosti 4.1.1.3: EU by měla zvýšit využívání „dobré zelené energie“, kterou již vyrábíme, 

např. větrné energie. 
 

88. Oblast činnosti 4.1.2.2: EU by také měla jednat s cílem snížit emise skleníkových plynů, jako je metan 
a ozon atd. 
 

89. Seskupení tří oblastí činnosti:  

Oblast činnosti 1.2.4.5: Propagace bezplatných nabídek na vzdělávání dospělých o úsporách 
energie, změně klimatu atd. – nejsou-li veřejné, je třeba propagovat nevládní organizace, které 
takové kurzy nabízejí zdarma. 
Oblast činnosti 4.1.1.2: EU by měla více podporovat osoby v tradičních výrobách energie, pokud 
jde o vzdělávání a nové pracovní funkce. 
Oblast činnosti 4.1.3.1: EU by měla více investovat do změny návyků a postojů evropských občanů 
k soukromé spotřebě energie. 

 
90. Seskupení dvou oblastí činnosti:  

Oblast činnosti 4.1.5.1: Řešením by mohl být vývoj energie z vodíku. 
Oblast činnosti 4.1.6.1: Vodík jako alternativa by mohl být více zkoumán, mělo by se do něho 
investovat a používat jej jako nové energetické řešení. 

 
91. Oblast činnosti 4.1.6.2: Velký energetický problém by mohly vyřešit investice do řady malých 

projektů. Investice jak do průmyslu, tak do soukromých obydlí. 

Pododdíl 4.2 – Podpora změny 

92. Oblast činnosti 4.2.1.1: EU musí zajistit, aby aktéři měli příležitost se pravidelně setkávat a skutečně 
si navzájem naslouchat, aby pochopili své různé potřeby, pokud jde o změnu klimatu. Je-li to nutné, 
je třeba přijmout měkká a/nebo tvrdá opatření s cílem vyvinout tlak na kontinenty, aby se skutečně 
zapojily do dialogu a pokusily se najít společný základ pro společnou klimatickou vizi. 
 

93. Oblast činnosti 4.2.1.2: Musíme omezit dovoz zboží z Číny a USA a zároveň zavést vyšší standardy 
kvality s cílem pomoci těmto zemím. 
 

94. Oblast činnosti 4.2.2.1: Nátlak a odměna: velcí znečišťovatelé musí dostávat vysoké pokuty a dotace 
prostřednictvím důsledné klimatické politiky. Suroviny mohou být zdarma (jako odměna) k dispozici 
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společnostem, které se chovají udržitelným způsobem a mají správný morální postoj k udržitelnosti. 
 

95. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 4.2.3.1: Informace (o klimatu, životním prostředí, Zemi) musí být pro občany 
transparentní a ověřené. Všichni v Evropě musí být informováni stejným způsobem, bez cenzury 
ze strany politiků. 
Oblast činnosti 4.2.3.2: Tímto způsobem je osloveno a motivováno co nejvíce osob. Pro oslovení 
a informování co největšího počtu osob je třeba používat různé informační kanály. Je tak možné 
učinit prostřednictvím necenzurovaných sociálních médií, celostátní reklamy, ale také 
prostřednictvím náboženských kanálů nebo jakýchkoli jiných zastřešujících organizací pro občany. 

 

Podoblast 4.3 – Doprava šetrná k životnímu prostředí 

96. Seskupení dvou oblastí činnosti 

Oblast činnosti 4.3.1.1: EU by měla zlepšit a optimalizovat využívání veřejné dopravy ve 
venkovských oblastech, investovat do infrastruktury a zlepšit propojení venkovských oblastí s 
městskými oblastmi (aby pracovníci mohli dopravu využívat pro cestu do práce). Je třeba zavést 
dotace na potřebnou infrastrukturu a dotace pro cestující (aby byla doprava levnější, zejména pro 
nejvíce znevýhodněné osoby). V rozpočtu je rovněž třeba myslet na spravedlivé rozdělení zdrojů 
mezi venkovské a městské oblasti. 
Oblast činnosti 4.3.1.3: EU by měla zlepšit internetové připojení ve venkovských oblastech, aby 
lidé žijící v těchto oblastech nemuseli každý den dojíždět do města za prací nebo do školy, a snížila 
se tak potřeba dopravy.  

 
97. Oblast činnosti 4.3.1.2: Před budováním nových dopravních infrastruktur by se staré nepoužívané 

infrastruktury měly upravit a využít k novým účelům (např. dát nový život starým železničním 
tratím). Pro vytváření nových komunikačních a dopravních infrastruktur pro venkov je velmi důležité 
zohledňovat chráněná území (chráněné přírodní oblasti). Nové infrastruktury nesmí těmto 
chráněným oblastem škodit. 
 

98. Oblast činnosti 4.3.1.4: EU by měla podporovat vytváření center sdílené práce (coworkingů) pro 
venkovské oblasti, kde mohou lidé chodit do práce v blízkosti svých domovů a mají dobré 
internetové připojení. 
 

99. Oblast činnosti 4.3.2.1: EU by měla podporovat nákup elektrických vozidel prostřednictvím pobídek 
a zlepšovat elektrickou infrastrukturu. Životní cyklus těchto nových vozidel (elektrických, 
vodíkových...) by měl být dlouhý, aby se optimalizovalo využití zdrojů a zabránilo se přílišnému 
plýtvání při výměně starých vozidel za nová. Při výrobě těchto výrobků s dlouhými cykly životnosti 
je třeba podporovat výzkum a vývoj. Musíme také podporovat používání starých vozidel s novými 
syntetickými palivy, která méně znečišťují životní prostředí (protože elektromobily nejsou vždy tou 
nejlepší ekologickou možností). Je třeba recyklovat stará vozidla a opravovat a zlepšovat nová 
vozidla šetrná k životnímu prostředí.  
 

100. Seskupení tří oblastí činnosti: 

Oblast činnosti 4.3.2.2: EU by měla nahradit silniční dopravu jinými druhy dopravy (větší využívání 
vlaků, lodní doprava po řekách a námořní doprava na krátké vzdálenosti a další prostředky, např. 
drony).  
Oblast činnosti 4.3.5.1: EU by měla zpřísnit zákony, které kontrolují používání letadel a také 
používání výletních lodí. 
 Oblast činnosti 4.3.2.3: EU by měla změnit energetický pohon výletních lodí na méně znečišťující 
(bez použití fosilních paliv). 

 
101.  Oblast činnosti 4.3.2.4: EU by měla posílit přístupy založené na spolupráci, jako je sdílení 
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soukromých vozidel, například pomocí sociálních sítí. 
 

102. Oblast činnosti 4.3.4.2: EU by měla zlepšit elektrifikaci veřejné dopravy ve městech (např. podporou 
tramvajové dopravy). 

 

Oblast 5: Péče o všechny 

Podoblast 5.1. – Posílení zdravotnictví 

103. Oblast činnosti 5.1.1.1: EU by měla vynaložit větší část svého souhrnného rozpočtu na společné 
projekty výzkumu a vývoje v oblasti zdraví, zejména pokud jde o preventivní lékařství. 
 

104.  Oblast činnosti 5.1.1.2: Je potřeba synchronizovat výzkumné činnosti EU a zpřístupnit naše výstupy 
a výsledky ostatním členským státům EU (otevřený přístup v celé EU). 
 

105.  Oblast činnosti 5.1.2.1: Kvóty zdravotnického personálu by se měly zvýšit. Zároveň by se měly zvýšit 
(progresivně, podle zkušeností atd.), resp. snížit mzdy a pracovní doba zdravotnického personálu. 
 

106. Seskupení čtyř oblastí činnosti 

Oblast činnosti 5.1.2.2: Mělo by být snazší pracovat v jiných členských státech EU – kvalifikace by 
měly být považovány za rovnocenné (uznávání kvalifikací) pro všechny zaměstnance pracující ve 
zdravotnictví, nejen pro lékaře. V metodách školení je zapotřebí synchronizace a využití 
osvědčených postupů.  
Oblast činnosti 5.1.3.1: Všechny lékařské fakulty by měly mít stejný studijní plán / stejné 
programy studia.  
Oblast činnosti 5.1.2.3: Musíme zajistit, aby absolventi lékařských fakult EU neodcházeli do USA 
kvůli rozdílům ve mzdách a pracovních podmínkách. 
Oblast činnosti 5.2.2.2: Je třeba zdravotníky lépe oceňovat (lepší pracovní podmínky, kariérní 
postup, společenské uznání). Rovná pravidla na evropské úrovni (například pracovní doba). 

 
107. Oblast činnosti 5.1.3.2: V celé EU je potřeba stejně kvalitní léčby a léky by měly stát stejnou částku. 

 
108. Oblast činnosti 5.1.4.1: EU by měla mít více pravomocí, pokud jde o společný systém zdravotní péče, 

aby byl nákladově efektivnější, levnější a umožňoval snáze nalézat řešení. 
 

109. Oblast činnosti 5.1.5.1: Zdravotní záznamy občanů EU by měly být v případě nouze přístupné 
zdravotnickému personálu v jiných členských státech EU. Zdravotní průkaz EU by měl být společný. 
 

110. Oblast činnosti 5.1.6.1: EU by měla upřednostnit investice do veřejné zdravotní péče a poskytnout 
další pobídky těm, kteří již pracují v soukromém sektoru, aby byla i základní zdravotní péče 
konkurenceschopná. 
 

111. Oblast činnosti 5.1.7.1: Pravidelně by měla být organizována školení šitá na míru pro různé lékařské 
odborníky, aby bylo zajištěno, že zdravotnický personál bude mít vždy aktuální informace. 
 

112. Oblast činnosti 5.1.8.1: Mezi členskými státy EU by v této oblasti měla existovat větší spolupráce a 
dohoda. (platební systém) 

Podoblast 5.2. – Širší chápání zdraví 

113. Oblast činnosti 5.2.1.2: Lidé, kteří mají problémy s fyzickým zdravím, by měli mít více příležitostí 
hovořit na toto téma s odborníky. 
 

114. Seskupení pěti oblastí činnosti:  
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Oblast činnosti 5.2.1.4: Firmy by měly mít více znalostí a povědomí o jejich úloze v oblasti 
duševního zdraví. Firmy by měly být povzbuzovány a podporovány, aby tuto záležitost braly 
vážněji. Například se účastnit „týdne zdraví“ (viz oblast činnosti 5.2.1.3).  
Oblast činnosti 5.2.3.1: Vzdělávat, šířit osvětu a informovat společnost s cílem omezit 
tabuizovaná témata. 
Oblast činnosti 5.2.3.2: Využít vzdělání k odstranění mylných představ o tom, že problémy 
duševního zdraví jsou podobné jiným zdravotním problémům. 
Oblast činnosti 5.2.6.1: Prohloubit znalosti o duševním zdraví pro všechny, kdo jednají s pacienty 
a pracují ve společenstvích (školy, policejní orgány, pracovníci ve zdravotnictví, firmy, obce). 
Oblast činnosti 5.3.2.1: Normalizovat psychologickou léčbu (např. psychologické patologie a 
potřeba léčby nejsou otevřeně diskutovány). Je důležité pochopit, že návštěva psychologa je 
nutností pro všechny lidi. Vyučovat ve školách filozofii, logické a kritické myšlení. To povede k 
lepšímu duševnímu zdraví osob. 

 
115.  Oblast činnosti 5.2.2.1: Poskytování zdrojů institucím, které podporují lidi se zdravotními problémy. 

 
116.  Seskupení dvou oblastí činnosti  

Oblast činnosti 5.2.4.1: Snížit daně na hygienické produkty pro ženy.  
Oblast činnosti 5.3.3.1: Zrušit DPH z hygienických produktů pro ženy. 

 
117. Oblast činnosti 5.2.4.2: Zvyšovat povědomí mladých lidí a dětí o biologickém, duševním a sexuálním 

zdraví. 
 

118. Oblast činnosti 5.2.4.3: Správné nápady/řešení/postupy je třeba šířit i do ostatních členských států. 
Je třeba prozkoumat, jak takové sdílení umožnit (diskriminace v oblasti sexuálního, reprodukčního 
a ženského zdraví).  
 

119. Seskupení dvou oblastí činnosti:  

Oblast činnosti 5.2.5.1: Aktivní podpora sportovních aktivit prostřednictvím státních pobídek. 
Oblast činnosti 5.3.2.4: Navýšit čas věnovaný tělesné výchově ve školách ke zvýšení aktivity osob 
(např. podpora lepšího duševního zdraví, snížení obezity atd.). Povzbuzovat rodiče, aby chodili s 
dětmi častěji ven. Fyzickou aktivitu lze také podpořit prostřednictvím programů udržitelné 
mobility (např. v Portugalsku existují pobídky pro udržitelnější mobilitu, které podporují používání 
jízdních kol a chůze). 

 
120. Oblast činnosti 5.2.7.1: Vytvořit evropskou soutěž, která představí národní osvědčené postupy v 

oblasti duševního zdraví (předloží ministři nebo poslanci). 

Pododdíl 5.3 – Rovný přístup ke zdravotní péči pro všechny 

121. Seskupení tří oblastí činnosti 

Oblast činnosti 5.3.1.1: Rozšířit pokrytí systému veřejné péče o stomatologii (např. ve Španělsku 
je veřejná zdravotní péče v oblasti stomatologie velmi omezená). 
Oblast činnosti 5.3.1.2: Vytvořit finanční pomůcky pro přístup ke stomatologickým službám a 
snížit náklady na zdravotní péči. Prosazovat na evropské úrovni dotace k zaručení dobré zubní 
zdravotní péče, zejména do 18 let (např. v Rakousku je ortodoncie financována pro osoby do 18 
let). 
Oblast činnosti 5.3.1.3: Zlepšit politiky prevence v oblasti stomatologie. V celé EU stanovit 
minimální standardy v oblasti stomatologie. Preventivní stomatologická péče ve školách by měla 
být bezplatná. (Například v Německu existují preventivní programy: 1) zubař navštěvuje školy a 
2) doporučuje se návštěva zubaře jednou ročně. Tato návštěva zubaře však stojí 80 EUR, a proto 
jsou rodiny, které si to nemohou dovolit. ) 
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122. Oblast činnosti 5.3.2.3: Vysvětlit problémy související se samoléčbou ve školách a u dospělých. 
 

123. Oblast činnosti 5.3.2.5: Školit dospělé i studenty v první pomoci a kardiopulmonální resuscitaci. 
Kromě školení je důležité, aby byly defibrilátory dostupné na veřejných místech. 
 

124. Oblast činnosti 5.3.3.2: Zdravotní politiky musí uznat, že ženy a muži mají kvůli svým biologickým 
rozdílům a genderovým rolím různé potřeby, překážky a možnosti přístupu ke zdravotní péči. Je také 
nutné věnovat pozornost potřebám LGTBIQ osob (zejména mladých LGTBIQ, protože jsou v procesu 
budování své identity a potřebují větší podporu). Prosazovat konkrétní zákony LGTBIQ (např. 
aragonský zákon týkající se změny pohlaví: byla vytvořena jednotka péče o genderovou identitu, 
která poskytuje psychologickou pomoc a podporu během procesu změny; v Aragonii existuje také 
zákon LGTBIQ. Oba by mohly být příkladem pro jiné regiony). 

 
125. Oblast činnosti 5.3.4.1: Zlepšit školení a poskytnout více zdrojů subjektům třetího sektoru a 

sociálním službám, které mají kontakt s lidmi s menšími zdroji (např. existují lidé s velmi špatnými 
hygienickými nebo stravovacími návyky, protože nemají žádné informace nebo zdroje na jejich 
zlepšení). Lidé bez domova nemají přístup k lékařské péči, mnozí se stydí chodit k lékařům. Nevládní 
organizace mohou tyto osoby oslovit a zajistit lékařské návštěvy pro ohrožené skupiny.  
 

126. Oblast činnosti 5.3.4.2: Zahrnout rodiny do vzdělávacích plánů škol, aby i rodiny byly součástí 
zdravých výchovných návyků prosazovaných ve školách. 
 

127. Oblast činnosti 5.3.5.1: Vyvinout nástroje, které umožní ošetřujícím pracovníkům zlepšit jejich práci 
(např. hlasové aplikace: s aplikací můžete mluvit, informace jde do systému, přes který ošetřující 
personál přijímá písemné konzultace, a nemusí tak vše psát). 
 

128. Seskupení dvou oblastí činnosti  

Oblast činnosti 5.3.6.1: EU by měla zavést základní veřejnou zdravotní péči (funkční, nikoli 
estetické aspekty) ve všech zemích EU. Přístup by měli mít nejen obyvatelé dané země, ale také 
přistěhovalci nebo lidé z jiných zemí. 
Oblast činnosti 5.3.7.1: Zajistit lékařskou péči pro osoby bez domova a imigranty (např. existují 
některé nevládní organizace, které poskytují soukromou péči, a takové iniciativy by měly být 
podporovány). 

 
129. Oblast činnosti 5.3.7.2: Začlenit zdraví, lidskou důstojnost a právo na nedotknutelnost lidské 

osobnosti do článku 3 Smlouvy o Evropské unii. Lidská důstojnost je součástí zdraví lidí (například 
článek 15 španělské ústavy zahrnuje „právo na život a na fyzickou a mravní nedotknutelnost, aniž by 
člověk byl v jakémkoliv případě vystaven mučení nebo nelidskému či ponižujícímu trestu nebo 
zacházení“). 
 

130. Oblast činnosti 5.3.8.1: Analyzovat výhody a nevýhody soukromého systému zdravotní péče (např. 
zjistit, do jaké míry podpora soukromého systému způsobuje snížení investic do veřejných služeb, 
do jaké míry je diskriminační atd.) (např. v Německu existuje soukromé pojištění a veřejná zdravotní 
péče. Soukromá zdravotní péče není vždy lepší. Pokud jste soukromý pacient, musíte platit za 
kontroly, které ve skutečnosti nepotřebujete).  
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