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Rapport 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

Tredje møde: 7.-9. januar 2022, Warszawa-Natolin, Polen 

EU-borgerpanelerne bliver tilrettelagt af Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen 
inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. 

Dette dokument1 er udarbejdet af refleksionsgruppen, der består af Mission Publiques, Dansk 
Teknologiråd, Deliberativa, ifok og Kantar Public, og som er ansvarlig for metoden og panelernes 
afvikling. Panel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed": Tredje møde blev ledet af Missions 
Publiques og Dansk Teknologiråd i fællesskab. 
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1. Sammendrag af tredje møde 

Den 7.-9. januar mødtes 161 tilfældigt udvalgte europæiske borgere i forskellige aldre, med forskellig 

baggrund og fra hele EU for tredje gang for at drøfte emnerne "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

som fortsættelse af første og andet mødes reflektioner. På dette afsluttende møde mødtes deltagerne 

i panel 3 på Europakollegiet i Natolin og i kultur- og videnskabspaladset med støtte fra Warszawa 

kommune, med mulighed for at deltage online. Med udgangspunkt i de udspil, som de udarbejdede 

under det andet møde, udarbejdede og godkendte borgerne 51 endelige anbefalinger, som vil blive 

fremlagt og drøftet på konferencens plenarforsamling. Ud af de 161 deltagere deltog 41 via en 

onlineforbindelse. 

Drøftelserne og det kollektive arbejde foregik i tre formater: 

● I undergrupper. Hver af de 15 undergrupper bestod af ca. 10-13 borgere. Der blev talt 4-5 

sprog i hver undergruppe, idet alle borgere kunne tale på deres eget sprog eller på et andet 

sprog, som de er fortrolige med. Hver undergruppe havde en særlig professionel facilitator fra 

refleksionsgruppen eller fra andre eksterne tjenesteydere. For at støtte facilitatorernes 

arbejde stillede Europakollegiet én notetager pr. undergruppe til rådighed. 

                                                
1Ansvarsfraskrivelse: Denne rapport er alene forfatternes ansvar og afspejler ikke EU-institutionernes synspunkter. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=da
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● På plenarforsamlinger med alle deltagere. Plenarforsamlingerne blev ledet af to 

hovedordstyrere fra refleksionsgruppen med tolkning på de 24 officielle EU-sprog i kultur- og 

videnskabspaladset i Warszawa. 

Med støtte fra eksperter og faktatjekkere, deres egen viden og erfaringer og gennem drøftelser 

begyndte borgerne med at gennemgå alle de udspil, som panelet udarbejdede på det andet møde2, i 

et "åbent forum". Ud over den ekspertise, der blev stillet til rådighed, blev de også støttet af 

facilitatorer i undergrupperne. Hver borger fik tildelt halvtreds klistermærker (10 grønne for område 

1, 10 røde for område 2, 10 blå for område 3, 10 gule for område 4, 10 orange for område 5) og 

prioriterede derefter op til ti udspil pr. område. Borgerne fik tildelt sorte klistermærker, afhængigt af 

antallet af udspil i deres underområde, for at prioritere de udspil, der blev udarbejdet af deres egen 

undergruppe. Da denne prioritering på panelniveau var afsluttet, blev borgerne fordelt i de samme 

undergrupper, som de arbejdede i på det andet møde, og gennemgik i fællesskab, hvilke af deres 

gruppes udspil der var blevet prioriteret af resten af panelet og af medlemmerne af deres egen 

undergruppe.  

I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger fik hver undergruppe et vejledende interval for 

antallet af anbefalinger fra ét til tre, dog højst fem. For at prioritere udspil på undergruppeniveau 

anvendte borgerne et rangordningssystem, hvor de begyndte at arbejde på udspillet for det 

underområde, der havde modtaget størst støtte fra panelet. Derefter arbejdede de med det udspil, 

der havde modtaget størst støtte fra deres egen undergruppe osv. 

Undergruppernes arbejde gik derefter ud på at omdanne udspil til anbefalinger. Hertil anvendte 

borgerne en skabelon til anbefalinger:  

 Beskrivelse Maks. tegn på EN 

Endelig anbefaling Vi anbefaler, at: 1 000 

Endelig begrundelse Vi anbefaler dette, fordi ...  300 

De elementer/spørgsmål, som gruppen skulle fokusere på(ikke en streng forpligtelse, men en stærk 
anbefaling), mens den formulerede begrundelserne for anbefalingerne, var:   
 

1. Hvorfor er denne anbefaling vigtig og relevant for panelets emner? 
2. Hvorfor er det vigtigt at sætte ind på EU-plan? 
3. Hvad er de uønskede virkninger/trade-offs ved denne anbefaling, og hvorfor mener vi ikke 

desto mindre, at den er vigtig? 
 

Under arbejdet i undergrupperne blev der afholdt fire feedbackmøder på tværs af undergrupperne på 

ca. 30 minutter for at hjælpe deltagerne med at forstå det arbejde, der var udført i de andre 

undergrupper, og for at give input til deres anbefalinger. I hver feedbacksession flyttede én deltager 

fra hver undergruppe til et andet lokale. Denne deltager fremlagde de udkast til anbefalinger, som 

vedkommendes undergruppe indtil videre havde udarbejdet, og noterede de kommentarer, der 

fremkom. Notetageren lagde denne feedback ind i et onlineregneark, så den undergruppe, der 

                                                
2 Rapport fra andet møde i panel 3 findes på: Panel 3 — Andet møde — Rapport. 

 

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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udarbejdede udkastene til anbefalinger, kunne se dem, ud over den mundtlige rapport fra deres 

repræsentant. 

Derefter stemte panelet om anbefalingerne fra hver undergruppe søndag den 9. januar. Inden 

afstemningen modtog alle deltagere et dokument med alle udkast til anbefalinger, der blev genereret 

dagen før, så de kunne læse dem på deres eget sprog (automatisk oversat fra engelsk). Afstemningen 

fandt sted via en onlineformular. Afstemningsprocessen var opdelt i fem dele svarende til panelets 

fem områder. Anbefalingerne blev præsenteret, hvor hvert område fik 30 minutter, og begyndte med, 

at én borger fra hver undergruppe delte feedback om det arbejde, der var blevet udført i weekenden. 

Hovedfacilitatoren læste hver anbefaling i området op på engelsk for at give borgerne mulighed for at 

høre tolkningen samtidigt. Alle deltagere stemte om anbefalingerne én for én. Alle tolke fik på forhånd 

det skriftlige udkast til anbefalinger på engelsk for at sikre den bedst mulige tolkning på 

afstemningstidspunktet. 

Med resultaterne af de endelige afstemninger blev anbefalingerne klassificeret som følger:  

- Anbefalinger, der havde nået tærsklen på 70 % eller mere af de afgivne stemmer, blev 
vedtaget af panelet.  

- Anbefalinger, der ikke nåede tærsklen, blev anset for ikke at være blevet valideret af panelet 
og er medtaget i bilag III til denne rapport. 

Videooptagelserne fra panelets plenarforsamlinger kan findes her: 

● Panelets plenarforsamling den 7. januar 

● Panelets plenarforsamling den 9. januar 

 

2. Baggrund, tredje møde i processen med EU-borgerpaneler 

EU-borgerpanelerne er et centralt element i konferencen om Europas fremtid. Der tilrettelægges fire 

EU-borgerpaneler, således at borgerne i fællesskab kan tænke over den fremtid, de ønsker for Den 

Europæiske Union. 

● Der er fire paneler med hver 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra de 27 medlemsstater. 

● Deltagerne afspejler EU's mangfoldighed: geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), køn, 

alder, socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau. 

● Der er mindst én kvindelig og én mandlig borger fra hver medlemsstat i hvert panel. 

● En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16-25 år). Der er etableret en særlig forbindelse 

mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske Ungdomsarrangement. 

Hvert panel mødes tre gange i perioden mellem september 2021 og februar 2022. Første møde fandt 

sted i Strasbourg i Europa-Parlamentet. Andet møde blev afholdt online ved hjælp af Interactio, et 

onlineværktøj, der giver mulighed for flersprogede møder med simultantolkning på 24 sprog. Det 

tredje møde afholdes i fire forskellige medlemsstater: Panel 1 i Dublin ved Institute of International 

and European Affairs og på Dublin Castle, panel 2 i Firenze ved Det Europæiske Universitetsinstitut, 

panel 3 i Natolin ved Europakollegiet og i kultur- og videnskabspaladset i Warszawa og panel 4 i 

Maastricht ved Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning, Maastricht Universitet for Økonomi 

og Maastrichts udstillings- og konferencecenter. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Mens første møde var et indledende møde, der havde til formål at skabe visioner, fastsætte en 

dagsorden og prioritere problemstillinger, var formålet med andet møde at gå i dybden med disse 

emner og udarbejde udspil, og tredje møde skulle derefter levere input til konferencens 

plenarforsamling ved at formulere en række anbefalinger, som EU-institutionerne skal følge op på. 

 

3. Vigtigste resultater af mødet: Anbefalinger vedtaget af panelet (forelægges 

plenarforsamlingen) 

 
Område 1: Bedre levevis  
 
Underområde 1.1 Sund livsstil  
 
1. Vi anbefaler, at EU yder støtte til økologisk landbrug, herunder incitamenter til brug af organiske 
pesticider, med henblik på at gøre økologiske varer billigere. Desuden skal uddannelse af 
landbrugere i økologisk og bæredygtig landbrugspraksis støttes af EU, og monokulturlandbrug bør 
undgås. Små økologiske bedrifter, ikke-intensive bedrifter og bedrifter med korte forsyningskæder 
bør støttes, så de kan blive mere konkurrencedygtige.  
 
Støtte til økologiske produkter vil gøre dem økonomisk mere overkommelige. Vi bør hjælpe 
supermarkeder med kortere forsyningskæder og støtte mindre bedrifter gennem flere muligheder for 
at afsætte deres produkter. Dette vil give adgang til mere friske varer. De lave priser på ikke-
økologiske produkter afspejler desuden ikke deres skadelige virkninger. 
 
 
2. Vi anbefaler, at innovation inden for vertikalt landbrug støttes af investeringer fra EU. 
 
Med vertikalt landbrug får vi mulighed for at spare plads, som så i stedet kan anvendes til skovbrug. 
Det kræver heller ikke pesticider og giver os dermed mulighed for at producere flere økologiske 
fødevarer. Vertikalt landbrug påvirkes desuden ikke af dårlige vejrforhold, som bliver mere og mere 
almindelige som følge af klimaforandringerne, og det giver mulighed for kortere forsyningskæder.  
 
 
3. EU bør fastsætte minimumsstandarder for fødevarekvalitet, fødevaresporbarhed og anvendelse 
af sæsonfødevarer i skolekantiner. Der bør derfor ydes støtte til sunde råvarer til skolekantiner for 
at sikre eleverne økonomisk overkommelig skolemad af høj kvalitet.  
 
Vi skaber vores vaner allerede i en tidlig alder, og det former vores holdninger til sundhed. Gode vaner 
bør derfor fremmes i skolerne, så eleverne også kan tage de gode vaner med hjem. Det er et spørgsmål 
om social retfærdighed: Alle i EU bør have ret til god mad i skolen.  
 
 
4. Vi anbefaler, at der investeres i nye cykelstier og i forbedring af de eksisterende, så det bliver 
mere sikkert og attraktivt at cykle. Det bør sikres, at uddannelse i færdselsregler er tilgængelig for 
alle aldersgrupper i hele Europa, især for brugere af elcykler og personer uden kørekort. 
Producenterne af elcykler bør forpligtes til at give oplysninger om anvendelsen af og risiciene ved 
elcykler. Cyklister bør sikres retlig beskyttelse i tilfælde af ulykker med køretøjer (se de 
nederlandske forskrifter). Vi støtter særlige bilfrie zoner i byerne (uden at det skader 
handelsområder). Generelt bør cyklister og fodgængere prioriteres og gives yderligere rettigheder 
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i forhold til motorkøretøjer, samtidig med at trafiksikkerheden garanteres, og færdselsreglerne 
overholdes.  
 
Dette er vigtigt, fordi cykling har fordele for den enkeltes sundhed og folkesundheden, luftkvalitet, 
støjniveau, klimaet og trafikken i de indre byer. Cyklister og fodgængere skal føle sig sikre, og der skal 
tages højde for de risici, der er forbundet med den øgede brug af elcykler. Cykelstier mangler nogle 
steder eller i dårlig stand.  
 
 
5. Vi anbefaler, at fødevareproduktionen gøres til en del af den offentlige uddannelse. Der bør ydes 
tilskud og støtte til etablering af haver i skoler, hvis det er muligt, og til byhaveprojekter i offentlige 
og private områder. Der skal tages hensyn til behovet for plads, vand og støtteinfrastruktur i 
byplanlægningsrammerne. Tidligere parkeringspladser kan f.eks. anvendes til grønne områder, 
vertikale haver kan etableres på bygninger, eller der kan indføres krav om grønne områder for at få 
byggetilladelser. Innovativ og bedste praksis bør udveksles mellem medlemsstaterne. 
 
Haveprojekter fremmer byers og indbyggeres modstandsdygtighed og samler mennesker på tværs af 
generationer og sociale grupper. Flere grønne områder forbedrer livskvaliteten, luftkvaliteten, 
menneskers mentale og fysiske sundhed og miljøet.  
 
 
Underområde 1.2 Miljøuddannelse  
 
6. Vi anbefaler, at EU vedtager et direktiv, der kræver, at byudviklingsprogrammer opfylder 
specifikke miljøkrav med det formål at gøre byerne grønnere. Direktivet skal finde anvendelse på 
private og offentlige ejendomme og arealer, f.eks. nye bygninger. Direktivet skal fastsætte 
minimumsstandarder, der sikrer, at bygninger og arealer er så grønne som muligt. "Grøn" henviser 
her til vedvarende energikilder, lavere energiforbrug, lave CO2-emissioner og inddragelse af grønne 
planter i arkitekturprojekter. 
 
Grønnere byer bidrager aktivt til at mindske virkningerne af klimaforandringerne og reducere 
emissionerne af f.eks. CO2 og ozon, som har en negativ indvirkning på borgernes sundhed. 
Investeringer i grønnere byer bidrager til bæredygtig udvikling af lokalsamfund, hvilket vil have 
langsigtede økonomiske og sociale fordele. 
 
 
7. Vi anbefaler, at EU med bistand fra medlemsstaterne udvikler, vedtager og gennemfører et fælles 
europæisk charter, som omhandler komplekse miljøspørgsmål. Med chartret vil der blive opstillet 
en ramme, som medlemsstaterne kan bruge, når de udvikler informations- og 
uddannelseskampagner, der skal formidles på tværs af alle tilgængelige mediekanaler og en ny 
særlig informationsportal. Disse kampagner bør gennemføres i hele EU og på alle niveauer for at 
fremme miljøbevidstheden blandt alle borgere.  
 
Manglende koordinering mellem medlemsstaterne hæmmer effektiviteten af de eksisterende 
kampagner og forsinker indsatsen mod den fælles udfordring: klimaforandringer. Et fælles charter vil 
fremme synergier mellem medlemsstaternes handlingsplaner, så indsatsen vil få større virkning. Det 
vil desuden sikre, at borgerne får sammenhængende og konsistente oplysninger om virkningen af de 
valg, de foretager i dagligdagen, f.eks. det transportmiddel, de anvender, og behandlingen af deres 
affald. 
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Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed  
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø  
 
8. Vi anbefaler et niveauinddelt ensartet mærkningssystem, der viser det samlede økologiske 
fodaftryk for alle tilgængelige produkter, der købes i EU. Produkter fra lande uden for EU skal 
overholde dette mærkningssystem på en gennemsigtig måde. Systemet bør baseres på klare 
mærkningskriterier, der påføres selve produkterne sammen med f.eks. en QR-kode, der giver mere 
detaljerede oplysninger om produktet.  
 
Disse oplysninger om produktets livscyklus er vigtige for at styrke alle borgere i EU i deres 
indkøbsaktiviteter. Følgelig vil EU's borgere kunne træffe mere ansvarlige beslutninger, der kan 
bidrage til at beskytte miljøet. 
 
 
9. Vi anbefaler, at der foretages flere finansielle investeringer i undersøgelse af nye miljøvenlige 
energikilder og yderligere investeringer i optimal udnyttelse af den eksisterende energiproduktion. 
Vi anbefaler også, at den europæiske offentlighed oplyses fuldt ud om specifikke energikilder. Vi 
anbefaler på det kraftigste, at alle økologiske og sociale virkninger af energiproduktionen på 
nuværende og kommende generationer undersøges. 
 
Der sker meget høje emissioner af CO2 og andre giftige stoffer fra energiproduktionen, hvilket 
forringer klimaet og luftkvaliteten. For at overholde EU's direktiver, anbefalingerne i IPCC's rapporter 
og COP 26-målene og for at opnå klimaneutral energiproduktion er der behov for mere forskning og 
flere investeringer. 
 
  
Underområde 2.2 Beskyttelse af vores biodiversitet  
 
10. Vi anbefaler en drastisk reduktion af kemiske pesticider og gødningsstoffer på alle typer 
bedrifter ved at håndhæve anvendelsen af højere fælles standarder, sætte skub i forskningen i 
naturlige alternativer og støtte vedtagelsen af nye løsninger, herunder uddannelse af landbrugere.  
 
Selv om der er gjort fremskridt inden for alternative gødningsstoffer og pesticider, kan de fleste af 
dem endnu ikke anvendes af store bedrifter. Der er derfor behov for en mere konsekvent indsats for 
at udvikle nye løsninger. Forskningsindsatsen bør støttes af både offentlige tilskud og højere 
standarder for anvendelse af pesticider og gødningsstoffer. Forskningsresultaterne skal hurtigt 
udbredes på EU-plan. 
 
 
11. Vi anbefaler, at beskyttede områder udvides af hensyn til bevarelse af biodiversiteten (herunder 
pattedyr, fugle, insekter og planter), og at lovgivningen om menneskelig indgriben i disse områder 
styrkes. De beskyttede områder bør ikke kun udgøre øer, men sammenhængende områder med 
grønnere byområder i overensstemmelse med harmoniserede EU-standarder. 
 
Som følge af skovrydning er biodiversiteten hårdt ramt. Jordens biodiversitet kan primært beskyttes 
ved at udpege beskyttede områder. Det er imidlertid vanskeligt at bevare beskyttede områder i 
nærheden af forurenede byer eller at undgå menneskelig indgriben, når omgivelserne ikke er 
naturvenlige.  Vi skal gøre levestederne grønnere og integrere dem i deres omgivende natur. 
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12. Vi anbefaler, at de almene tilskud til landbruget primært omdirigeres til projekter vedrørende 
udviklingen af bæredygtigt landbrug, herunder respekten for naturen og arbejdstagerne. 
Støttemodtagerne bør overholde klare miljøstandarder og overvåges nøje. 
 
Kun bæredygtigt landbrug bør fremmes, dvs. at de midler, der nu anvendes til almene tilskud, bør 
omdirigeres. Den ydede støtte kan udnyttes mere effektivt ved at fokusere på omstillingsprojekter og 
nye løsninger i stedet for kun at fokusere på årlige betalinger. De økologiske virkninger af 
landbrugsaktiviteter og projekter bør overvåges bedre. I forbindelse med bæredygtighed skal 
arbejdstagernes menneskerettigheder også tages i betragtning.  
 
 
13. Vi anbefaler, at EU sikrer loyal konkurrence om miljøvenlige landbrugsprodukter ved at indføre 
strengere standarder for både EU-produkter og importerede produkter og ved at sikre 
sporbarheden, mærkningen og kvalitetskontrollen af alle produkter. 
 
Den lavere produktivitet, der er forbundet med bæredygtige landbrugsprodukter, påvirker deres 
omkostningskonkurrenceevne. Importerede produkter bør opfylde de samme strenge krav med 
hensyn til de økologiske virkninger af produktionen af dem. Vi har brug for myndigheder, der kan sikre 
sporbarheden af de importerede landbrugsprodukter. 
 
 
14. Vi anbefaler hurtig og massiv genplantning af skov og skovrejsning i EU ved at maksimere 
arealanvendelsen. Der bør lægges særlig vægt på genplantning af eksisterende eller ødelagte skove 
og skovrejsning i områder med forringet jord. Nye og mere ansvarlige løsninger bør fremmes med 
henblik på en bedre udnyttelse af træet, f.eks. udskiftning af plast og andre kemiske materialer, 
sikring af større energieffektivitet fra biomasse og genanvendelse af træprodukter. 
 
Genplantning af skov har en klar positiv indvirkning på miljøet og biodiversiteten generelt. Samtidig 
er vi nødt til at bruge mindre træ til opvarmning og mere træ til produkter med høj merværdi, f.eks. 
udskiftning af plast med træ. 
 
 
Underområde 2.3 Sikre og sunde fødevarer 
 
15. Vi anbefaler en hurtig og gradvis afskaffelse af fødevareemballage, som ikke er bæredygtig, 
herunder plastemballage og emballage af andre materialer, som ikke er biologisk nedbrydelige. Vi 
foreslår, at dette opnås ved at give økonomiske incitamenter til virksomheder, der skifter til fuldt 
bionedbrydelige emballageformer, ved at investere i forskning i alternativer og ved at indføre 
sanktioner mod virksomheder, der ikke anvender bionedbrydelig emballage. 
 
Der produceres mere og mere plastaffald, og det nedbrydes kun langsomt. Plastaffald skader 
fødevarernes kvalitet og sikkerhed og bringer både menneskers og dyrs sundhed i fare. Den 
eksisterende EU-lovgivning om reduktion af ikkebionedbrydelig emballage er endvidere 
utilstrækkelig.  
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16. Vi anbefaler, at intensivt husdyrbrug udfases gradvist, og at hensynsløs dyreopdrætspraksis 
afskaffes. Vi foreslår, at der indføres fælles normer for husdyrbrug (f.eks. maksimalt antal dyr og 
passende udendørsarealer), og at investeringerne i ikke-intensive metoder (ekstensivt og 
bæredygtigt landbrug) øges, herunder ved at tilbyde landbrugerne økonomiske incitamenter og 
uddannelse. 
 
Udfasningen af intensivt landbrug vil reducere miljøforureningen og medvirke til at bevare naturen. 
Udfasningen af intensivt husdyrbrug vil desuden reducere den mængde medicin, der er nødvendig for 
at bekæmpe dyresygdomme og øge kvaliteten af vores fødevarer. Ved intensivt husdyrbrug tages der 
heller ikke hensyn til dyrenes velfærd. Men der findes mere bæredygtige former for landbrug, f.eks. 
ekstensivt landbrug, og der bør ydes støtte til landbrugerne for at hjælpe dem med at indføre sådanne 
former for landbrug. 
 
 
17. Vi anbefaler en stramning af kontrollen med forbuddet mod unødvendig anvendelse af 
antibiotika og andre veterinærlægemidler i fodertilsætningsstoffer til dyr: Sørg for, at forbuddet 
indføres i praksis! Vi foreslår, at anvendelsen af antibiotika kun tillades i landbruget, når det er 
absolut nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd, og ikke som en forebyggende foranstaltning. Der 
skal desuden investeres mere i forskning i mere effektiv antibiotika og udvikling af alternativer med 
udgangspunkt i den eksisterende forskning i antibiotika. 
 
Menneskers resistens over for antibiotika øges, når de spiser fødevarer fra dyr, der har fået 
antibiotika. Der er desuden brug for tid til at udvikle effektive alternativer til eksisterende antibiotika 
og sikre, at landbrugerne er bevidste om og klar til at bruge dem. Vi anerkender, at der findes EU-
direktiver om antibiotika, men de er ikke blevet gennemført på samme måde i de forskellige 
medlemsstater. Endelig misbruges veterinærlægemidler til dopingformål. Skærpet lovgivning på 
området vil derfor øge dyrenes velfærd og forbedre deres livskvalitet. 
 
  
18. Vi anbefaler, at der i EU-lovgivningen indføres krav om erklæringer om anvendelsen af 
hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer i fødevareproduktionen: det anvendte 
slutprodukts type, mængde og eksponering. Alle fødevarer, der indeholder disse stoffer, bør 
forsynes med detaljeret mærkning på emballagen med disse oplysninger og begrundelsen for deres 
anvendelse. Der skal desuden sættes skub i forskningen i hormonpræparaters og 
hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers sundhed. 
 
Der er i øjeblikket ikke sikret tilstrækkelig sporbarhed af fødevarer, navnlig med hensyn til 
hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer. Gennemsigtighed i fødevareproduktionen er 
nødvendig for at sikre ansvarlighed. Forbrugerne bør også kende det fulde indhold af deres fødevarer 
og frit kunne vælge, hvad de spiser. Der forskes desuden ikke tilstrækkeligt i, hvordan indtagelse af 
fødevarer med hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer påvirker mennesker, og i de 
potentielle risici herved. 
 
 
19. Vi anbefaler, at forbruget af forarbejdede fødevarer modvirkes ved at øge afgifterne på usunde 
fødevarer og investere de inddrevne midler i sunde fødevarer. Vi foreslår, at der indføres et 
europæisk pointsystem for sunde fødevarer baseret på bedste praksis i medlemsstaterne for at 
mærke fødevarer og oplyse forbrugerne om fødevarernes sundhedsegenskaber.  
 
På denne måde kan de tilvejebragte midler anvendes som en ressource til at udvikle oplysnings- og 
PR-kampagner, prioritere sunde fødevarer inden for uddannelse og gøre usunde fødevarer mindre 
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synlige i supermarkederne. Investeringer i sunde fødevarer forbedrer også befolkningens generelle 
sundhed, hvilket vil reducere de offentlige udgifter til håndtering af sundhedsproblemer som følge af 
usunde spisevaner. Afgifter og tilskud vil desuden tilskynde virksomhederne til at producere sundere 
fødevarer. 
 
  

Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug  
 
20. Vi anbefaler, at EU træffer flere foranstaltninger, der giver forbrugerne mulighed for og 
incitament til at bruge produkter længere. EU bør bekæmpe planlagt forældelse ved at forlænge 
produktgarantien og fastsætte en maksimumspris for reservedele efter garantiperioden. Alle 
medlemsstater bør indføre et skattefradrag for reparationstjenester, som det er tilfældet i Sverige. 
Producenterne bør forpligtes til at oplyse den forventede levetid for deres produkter. EU bør give 
generelle oplysninger om, hvordan man genbruger og reparerer produkter, på en internetplatform 
og gennem uddannelse. 
 
Vores smid-væk-kultur baseret på engangsbrug er ikke bæredygtig, fordi den genererer for meget 
affald. Ved at gennemføre de foreslåede foranstaltninger vil vi bevæge os i retning af et samfund, der 
genbruger, reparerer og anvender færre produkter, og som derved reducerer overforbruget. 
 
 
21. Vi anbefaler, at EU håndhæver strengere miljøstandarder for produktion og sikrer rimelige 
arbejdsvilkår i hele produktionskæden. EU's produktionsstandarder bør være mere bæredygtige, 
harmoniseres på tværs af medlemsstaterne og anvendes på importerede varer. Disse standarder 
bør også omfatte sociale standarder, f.eks. en "løn, man kan leve af" til de arbejdstagere, der 
producerer varerne, og gode arbejdsforhold på fabrikkerne. Der bør indføres sanktioner for 
produkter, der ikke opfylder disse standarder. 
 
Det er vigtigt, at der indføres ensartede miljømæssige og sociale produktionsstandarder i Europa, for 
at sikre, at alle markedsførte produkter produceres på en bæredygtig måde. Disse foranstaltninger er 
afgørende for at omstille økonomien og ændre virksomhedernes produktionsmønstre. 
 
 
22. Vi anbefaler, at EU og medlemsstaterne indfører foranstaltninger, der kan begrænse reklamer 
for miljøskadelige produkter. Produkter med en lav bæredygtighedsscore bør forsynes med en 
obligatorisk ansvarsfraskrivelse i alle former for reklame, som viser, at de er miljøskadelige. EU bør 
forbyde reklame for produkter, der slet ikke er bæredygtige. 
 
Reklamer fremmer forbruget, og der bør ikke reklameres for miljøskadelige produkter. På denne måde 
vil forbrugerne være mindre tilbøjelige til at købe miljøskadelige produkter.  
 
 
23. Vi anbefaler, at EU indfører og udvider infrastrukturen for returpantordninger for alle primære 
emballager af glas, plast, aluminium osv. på en ensartet måde i hele EU. Producenterne bør så vidt 
muligt genbruge de returnerede beholdere ved at sterilisere dem i stedet for blot at genanvende 
materialet. Ud over beholdere til føde- og drikkevarer bør ordningen også omfatte andre typer 
flasker og beholdere, f.eks. shampooflasker. 
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Forbrugerne kasserer i dag alt for meget emballage, som forurener og ødelægger vores økosystemer. 
Returpantordninger kan hjælpe med at reducere spild ved at motivere forbrugerne til at returnere 
emballagen i stedet for at smide den væk. Ved at udvide ordningen bruger vi færre ressourcer og 
reducerer den mængde affald, vi producerer. 
 
 
Underområde 3.2 Reduktion af affald 
 
24. Vi anbefaler, at gennemførelsen af politikkerne vedrørende den cirkulære økonomi styrkes på 
EU-plan gennem finansielle incitamenter rettet mod både virksomheder og borgere, der overholder 
dem. 
 
Hvis produktionsvirksomhederne skærer ned på personalet eller endda lukker, vil mange mennesker 
miste deres arbejde. Ved at omskole de arbejdsløse kan vi fremme miljøvenlig praksis og samtidig 
begrænse arbejdsløsheden og fremme moderniseringen af en diversificeret økonomi. 
 
 
25. Vi anbefaler, at EU regulerer anvendelsen af miljøsikker emballage (dvs. emballage fremstillet 
af bionedbrydelige eller genanvendelige produkter eller om muligt mere holdbare produkter) 
og/eller anvendelsen af emballage, der fylder mindre, som i en QR-kode indeholder oplysninger om 
emballagens genanvendelse og/eller bortskaffelse efter brug. 
 
Denne anbefaling vil føre til mindre emballage, reducere affaldsproduktionen og dermed 
forureningen og vil sikre et renere miljø og i sidste ende et reduceret CO2-fodaftryk. Skattebyrden for 
producenterne vil desuden blive reduceret. 
 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug  
 
26. Vi anbefaler, at EU indfører en retlig ramme, der kan sikre alle europæiske forbrugere bedre 
adgang til økonomisk overkommelige lokale fødevarer af høj kvalitet. 
 
Der i øjeblikket ikke en fælles definition på EU-plan af, hvad der forstås ved lokale fødevarer af høj 
kvalitet. Denne mangel skal udfyldes.  
Import af produkter af lav kvalitet har en direkte negativ indvirkning på miljøet. For at bekæmpe 
klimaforandringerne skal vi bekæmpe alle årsagerne hertil, herunder import af produkter af lav 
kvalitet:  Transportafstanden skal reduceres, og sæsonvarer skal begunstiges.  
Denne anbefaling er lovende, fordi den også kan finde anvendelse på ikkefordærvelige varer. 
 
 
27. Vi anbefaler, at EU yder tilskud til forskning og udvikling, der kan medvirke til at indføre flere 
bæredygtige og økonomisk overkommelige produkter på det europæiske marked. EU bør også 
arrangere høringer af borgerne på alle beslutningsniveauer, herunder på lokalt plan, for at 
kortlægge deres behov for bæredygtige produkter. 
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Der mangler forskning i bæredygtige produkter, og der er et presserende behov for flere midler til 
forskning, så alle europæere kan få adgang til bæredygtige produkter og mere økonomisk 
overkommelige bæredygtige produkter. Borgerne skal deltage i beslutningsprocessen. Dagsordenen 
for forsknings- og innovationstiltag skal fastlægges i samarbejde med borgerne.  Borgerne skal 
informeres om opfølgningen og modtage feedback.  
 
 
28. Vi anbefaler, at EU indfører en reguleringsmekanisme for modeprodukter, der importeres til det 
indre marked. Denne mekanisme vil have til formål at tilskynde til et bedre forbrug ved hjælp af en 
mærkning, der garanterer, at produktet opfylder bæredygtighedskriterierne. 
 
Modeindustrien, der har en overproduktion af produkter af ringe kvalitet uden for EU, overholder 
ingen etiske standarder og er ikke bæredygtig. Vi har brug for at finde en retfærdig mekanisme, der 
vil gøre det muligt for forbrugerne at opnå et bedre forbrug. Det er dog vigtigt, at afgiftsniveauet ikke 
øges, da det vil have negative konsekvenser for de europæiske forbrugere, fordi deres købekraft vil 
blive forringet. Forbrugeren bør vide, under hvilke forhold de produkter, som de køber, produceres, 
og om de opfylder bæredygtige kvalitetsnormer. 
 
 

Område 4: Mod et bæredygtigt samfund  
 
Underområde 4.1 Vedvarende energi nu  
 
29. Vi anbefaler, at EU indfører foranstaltninger vedrørende obligatoriske CO2-filtre, især for 
kulanlæg, i overgangsperioden, så længe vi stadig er afhængige af konventionel energi. Vi anbefaler 
endvidere, at EU yder finansiel støtte til de medlemsstater, der ikke har finansielle ressourcer til at 
indføre CO2-filtre. For at modtage støtte skal medlemsstaten overholde EU's klimapolitikker, 
herunder Parisaftalen, den grønne pagt og den nye klimalov. Dette er et konkret tiltag, der skal 
gennemføres parallelt med de fortsatte investeringer i forskning i sikker energiproduktion, og som 
skal hjælpe EU's medlemsstater med progressivt at nå de allerede vedtagne fælles reduktionsmål. 
 
Vi ved, at brugen af fossile brændstoffer skaber drivhusgasser, og EU's medlemsstater skal derfor 
reducere forbruget af denne energitype for at overholde Parisaftalen. Da vi ikke kan standse CO2-
emissionerne med det samme, og da vi stadig er afhængige af kul, skal vi iværksætte både kortsigtede 
og langsigtede foranstaltninger. Fordi CO2-reduktion er en fælles interesse, der påvirker alle borgere, 
både i og uden for EU, har EU som institution et særskilt ansvar for at fremsætte henstillinger og 
tilvejebringe løsninger, idet medlemsstaterne ikke kan nå målene alene. 
 
 
30. Vi anbefaler, at intensivt industrielt husdyropdræt reduceres for at mindske produktionen af 
metan og vandforureningen. Med henblik herpå revideres EU's fælles landbrugspolitik, så støtten 
omdirigeres til bæredygtigt og lokalt landbrug, bl.a. med støtte fra en mærkningsordning, der 
sætter forbrugerne i stand til at genkende bæredygtige kødprodukter. Vi opfordrer desuden EU til 
at investere i metoder til genbrug af affaldsmateriale fra animalsk produktion og andre industrier. 
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Befolkningen vokser, og det medfører en øget efterspørgsel efter kød i fremtiden. Vi er derfor nødt til 
at reducere kødforbruget. Da metan producerer drivhusgasser, er husdyrbrug det mest oplagte sted 
at begynde denne reduktion. Vi ved alle, at det er nødvendigt at indtage mindre kød, og vi skal derfor 
reducere antallet af kvæg. 
 
 
31. Selv om det er en omkostningskrævende proces at generere grøn brint, da der skal produceres 
75 % energi for at producere 25 % brint, anbefaler vi denne type energi, da den har mange fordele. 
Den bedste løsning kan være at producere energi uden CO2, mens vi udvikler grøn brint. Vindenergi 
bør anvendes til at producere grøn brint, og EU bør foretage flere investeringer for at øge 
produktionen af vindenergi samt lagring af energi til fremtidige formål. 
 
Grøn brint er fleksibel og kan lagres, så vi kan anvende denne energi, når der er behov for den. Der 
sker ingen CO2-forurening. 
 
 
Underområde 4.2 Støtte til forandring  
 
32. Vi anbefaler, at EU indfører en ordning med "pisk og gulerod" for at bekæmpe vand-, jord-, luft- 
og strålingsforurening.  Udstedelse af bøder til forurenere kan sammen med obligatorisk støtte fra 
en særlig ekspertorganisation hjælpe anlæg med at bekæmpe forurening og genoprette 
økosystemet. Denne ekspertorganisation oprettes specifikt til formålet og bør spille en ledende 
rolle med hensyn til at forebygge og kontrollere forureningsniveauet. 
 
Det er vigtigt at understrege forurenernes ansvar og tilskynde anlæggene til at reducere forureningen 
og stræbe efter nulforurening. Det er afgørende, at vi har en sund planet, da vores trivsel og vores 
fremtidige eksistens afhænger deraf. 
 
 
33. Vi anbefaler, at EU opretter et særligt websted/en særlig platform, der kontrolleres af flere 
eksperter, med regelmæssigt ajourførte og forskelligartede videnskabelige miljøoplysninger, som 
er let tilgængelige og gennemsigtige for alle borgere. Det websted/denne platform bør kædes 
sammen med et forum, hvor borgere og eksperter kan interagere. Vi anbefaler også på det 
kraftigste, at der iværksættes en mediekampagne med henblik på at promovere dette 
websted/denne platform (f.eks. via sociale medier såsom YouTube, TikTok og LinkedIn). 
 
Alle borgere skal have adgang til uafhængige videnskabeligt baserede oplysninger, der sætter dem i 
stand til at forstå spørgsmål vedrørende klimaforandringer (konsekvenserne heraf og de nødvendige 
skridt til at vende dem) og til at håndtere falske nyheder. Mediekampagnen vil gøre dem 
opmærksomme på platformens/webstedets eksistens. Det er også vigtigt, at oplysningerne på 
webstedet/platformen er forståelige for alle borgere, og at der gives adgang til kildematerialet for de 
borgere, der ønsker at gå i dybden med et emne. 
 
 
34. Vi anbefaler, at EU reducerer mængden af importerede varer, som ikke opfylder EU's standarder 
med hensyn til økologisk fodaftryk. 
 
Derved kan vi sikre, at varer, der importeres til EU, har et grønnere fodaftryk. Målet er at mindske den 
globale forurening. Det er også vigtigt at vise tredjelande, hvilke standarder der skal opfyldes, hvis de 
ønsker at eksportere varer til EU. 
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35. Vi anbefaler, at EU tilskynder til, fremmer og støtter dialogen om klimaforandringer mellem alle 
beslutningsniveauer fra det meget lokale niveau (borgerne) til det globale niveau (nationalt, 
internationalt og interkontinentalt) for at imødegå alle involverede parters bekymringer. 
 
Udfordringerne med klimaforandringerne håndteres bedst gennem dialog og konsensus. Hvis 
parterne forstår hinanden, er der større vilje til at finde et fælles grundlag. 
 
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport  
 
36. Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne finansielt i indsatsen for at forbedre forbindelserne 
i landdistrikterne. Det bør ske ved at udvikle et europæisk offentligt transportnet baseret på lave 
priser (med prioritering af jernbaner) og med incitamenter til at benytte offentlig transport. Til dette 
formål bør der inden for en kort og realistisk tidsramme udvikles internetforbindelser i 
landdistrikterne. 
 
Dette anbefales, fordi byområder og landdistrikter ikke har samme adgang til offentlig transport og 
internetforbindelser. Et fælles europæisk projekt vil blive styrket, hvis alle borgere føler, at de nyder 
godt af de samme rettigheder. Forbedrede offentlige transportnet og internetforbindelser vil få 
befolkningen til at bosætte sig i landdistrikterne. Denne proces vil mindske forureningen, da færre 
mennesker så ønsker at bo i de tætbefolkede byer. 
 
 
37. Vi anbefaler, at eksisterende transportinfrastrukturer, der ikke længere anvendes, eller som kan 
forbedres ud fra et økologisk synspunkt, opgraderes, f.eks. gennem indførelse af elektriske tog. En 
sådan proces bør gennemføres på en måde, der ikke skader miljøbeskyttede områder. 
 
Hvis eksisterende infrastruktur opgraderes, undgår vi at bruge for mange ressourcer og forårsage 
skade på beskyttede områder, som er vigtige for bevarelsen af biodiversiteten. En udvidelse af 
jernbaneinfrastrukturen vil udløse en reduktion af CO2-emissionerne og en øget mobilitet for 
befolkningen fra byområder til landdistrikter. 
 
 
38. Vi anbefaler, at EU fremmer køb af elkøretøjer, som opfylder gode standarder for batterilevetid. 
Det bør ske gennem EU-incitamenter, der gælder for alle EU-medlemsstater, og ved at forbedre den 
elektriske infrastruktur. Samtidig bør EU investere i udviklingen af andre ikkeforurenende 
teknologier, f.eks. biobrændstoffer og brint til transportmidler, hvis elektrificering er vanskelig at 
opnå, f.eks. færger og lastbiler. 
 
Dette anbefales, fordi elektricitet er den hurtigste løsning, når det drejer sig om at reducere 
emissioner fra transportmidler, ledsaget af andre energikilder, f.eks. brint og biobrændstoffer. Den 
hurtigste, mest økonomiske og mest gennemførlige løsning er elektricitet efterfulgt af 
biobrændstoffer. På længere sigt vil grøn brint kunne spille en supplerende rolle med hensyn til at 
dække transportformer, der ikke kan elektrificeres. 
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Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.1 Styrkelse af sundhedssystemet  
 
39. Vi anbefaler, at EU sikrer fælles sundhedsstandarder, men også presser på for anstændige 
mindstelønninger, et maksimalt antal arbejdstimer og samme uddannelsesstandarder for de 
samme certificeringer for sundhedspersonale i hele EU. 
 
Hvis vi ikke har fælles sundhedsstandarder, fælles lønninger og fælles uddannelse for 
sundhedspersonale, kan forskelle mellem medlemsstaterne skabe ubalance i EU. Standardisering af 
sundhedsplejen kan bidrage til at skabe et stærkere, mere effektivt og modstandsdygtigt system (jf. 
eksempelvis covid-19-krisen vedrørende systemernes stabilitet). Det vil også lette udvekslingen af 
viden og information i sundhedssektoren. 
 
 
40. Vi anbefaler, at EU sikrer, at behandlinger i hele EU er af samme kvalitet og indebærer rimelige 
lokale omkostninger. Dette bør f.eks. sikres ved at udvide Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
(EMA) kompetencer eller etablere et nyt specialiseret europæisk indkøbsagentur, som skal have 
kompetence til at forhandle og opnå mere passende priser på lægemidler på alle medlemsstaters 
vegne. Risikoen for monopoler i lægemiddelindustrien skal minimeres. 
 
Samme forskrifter og behandlinger garanterer lige rettigheder på sundhedsområdet for alle borgere i 
EU. Udvidet indkøbskapacitet sikrer bedre indkøbsaftaler. Dette må dog ikke føre til 
monopolstrukturer og lobbyvirksomhed fra lægemiddelindustriens side. Håndteringen af covid-19-
krisen var et godt eksempel på samarbejde om sundhedsforvaltning i EU. 
 
 
41. Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk sundhedsdatabase, hvor der er adgang til 
patientjournaler i nødsituationer eller i tilfælde af sygdom. Deltagelse bør være frivillig, og der skal 
sikres beskyttelse af personoplysninger. 
 
Med dataadgang og -anvendelse kan der hurtigt reageres i livstruende situationer. Hacking eller 
misbrug udgør en stor trussel mod et sådant europæisk sundhedsdatabasesystem, og dataene skal 
derfor sikres. Deltagelse skal dog være frivillig, og de sikkerhedsrelaterede trusler skal imødegås. 
 
 
42. Vi anbefaler, at EU videreudvikler og synkroniserer allerede eksisterende forsknings- og 
innovationsprogrammer på sundhedsområdet, som det sker inden for rammerne af det nuværende 
Horisont Europa-program. Akademiske resultater bør gøres frit tilgængelige i alle medlemsstater. 
 
Det videnskabelige samarbejde på EU-plan kan styrke de enkelte forskeres videnskabelige kapacitet 
og viden. Vidensdeling kan f.eks. føre til tidlig diagnosticering og bedre behandlinger, og det kan 
derved reducere omfanget af alvorlige og dødelige sygdomme i hele Europa. Det vil også gøre EU mere 
selvforsynende med hensyn til medicin og udstyr. 
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43. Vi anbefaler, at EU øger budgettet til fælles forsknings- og innovationsprojekter på 
sundhedsområdet (uden nedskæringer i budgetterne til EU's øvrige sundhedsprogrammer). Dette 
vil også styrke de europæiske videnskabs- og forskningsinstitutioner generelt. 
 
Sundhedsrelateret forskning og investering vil på lang sigt styrke den forebyggende sundhedsindsats 
og reducere de sundhedsrelaterede omkostninger. Yderligere midler kan forhindre hjerneflugt fra 
Europa til andre udviklede lande med større budgetter til forskning og udvikling inden for sundhed. 
Sådanne midler bør ikke komme fra allerede eksisterende sundhedsbudgetter. 
 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed  
 
44. Vi anbefaler, at der indføres en sundhedsuge som et EU-initiativ, der gennemføres i den samme 
uge i alle medlemsstater, vedrørende alle sundhedsspørgsmål, men med særligt fokus på mental 
sundhed. I løbet af denne uge vil alle de vigtigste emner vedrørende mental sundhed blive dækket 
og fremmet sammen med andre allerede eksisterende initiativer, f.eks. initiativer under Mental 
Health Europe-organisationen. 
 
Vi anbefaler dette, fordi alle europæiske borgere bør føle sig accepteret og inkluderet, navnlig hvis de 
lider af mentale sundhedsproblemer. Der er desuden behov for at normalisere og forbedre 
bevidstheden om mentale sundhedslidelser og forebygge dermed forbundne sociale problemer, f.eks. 
forskelsbehandling. De mentale sundhedsproblemer er vokset som følge af pandemien og vil 
sandsynligvis fortsætte med at vokse, og derfor er dette initiativ så meget desto vigtigere.  
 
 
45. Vi anbefaler, at hygiejneartikler til kvinder ikke længere anses for luksusvarer, for så vidt angår 
afgifter, da de er nødvendige produkter. Vi anbefaler også, at hormonale præventionsprodukter, 
der anvendes af medicinske årsager, f.eks. i tilfælde af fibromyalgi og endometriose, pålægges 
afgifter som almene lægemidler. Vi anbefaler endvidere, at EU tilskynder til harmonisering af 
mulighederne for medicinsk assisteret reproduktion for alle kvinder (enlige eller gifte) på tværs af 
medlemsstaterne.  
 
I nogle europæiske lande er hygiejneartikler til kvinder pålagt afgifter som luksusvarer, og det er 
uretfærdigt. Visse hormonale præventionsmidler anvendes af medicinske årsager, og bør derfor 
pålægges afgift i overensstemmelse hermed. Kvinders muligheder for at få tilskud til 
reproduktionsbehandling, f.eks. reagensglasbefrugtning og ægfrysningsmetoder, varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat. EU bør arbejde for at harmonisere disse regler. 
 
  
46. Vi anbefaler, at EU på det kraftigste søger at påvirke alle medlemsstater til at medtage 
spørgsmål om mental sundhed og seksualundervisning i deres undervisningsplaner, hvor det er 
relevant. For at hjælpe medlemsstaterne med at indføre sådanne emner i deres 
undervisningsplaner bør EU udvikle et standardprogram om mental sundhed og seksuelle 
spørgsmål og stille dette til rådighed for medlemsstaterne. 
 
Der er behov for at mindske forskelsbehandling og tabuer med hensyn til mentale 
sundhedsproblemer. Der er også behov for at undgå misinformation og uvidenskabelige tilgange. 
Desuden er seksualundervisning væsentlig for et sundt liv og samfund og forebygger problemer som 
f.eks. teenagegraviditet. 
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47. Vi anbefaler, at EU udvikler et bedre kommunikationssystem, der skal dække alle EU's initiativer 
vedrørende mental sundhed, dvs. en folkesundhedsportal om god praksis i medlemsstaterne og til 
alle borgere. Medlemmer af Europa-Parlamentet kan præsentere disse eksempler på god praksis 
for hinanden for at udbrede kendskabet til dem på tværs af medlemsstaterne. 
 
Borgerne er ikke velinformerede om EU's initiativer, og vi kan lære af hinanden ved at udveksle god 
praksis. 
 
 
Underområde 5.3 Lige adgang til sundhed for alle  
 
48. Vi anbefaler, at EU fastsætter og fremmer minimumsstandarder for tandpleje af høj kvalitet, 
herunder profylakse, for alle EU's medlemsstater. Der bør være gratis tandpleje til rådighed for 
børn, lavindkomstgrupper og andre sårbare grupper. Om 15-20 år bør EU garantere, at alle har 
adgang til økonomisk overkommelig tandpleje. 
 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker, der bor i EU, i øjeblikket ikke har råd til tandpleje. 
Manglende tandpleje og tandprofylakse skader deres helbred og livsudsigter. EU bør begynde med at 
fastsætte en minimumsstandard for tandpleje og kræve gratis tandpleje for børn og 
lavindkomstgrupper. I sidste ende bør alle have ret til tandpleje af høj kvalitet. 
 
 
49. Vi anbefaler, at sundhed og sundhedspleje medtages blandt de delte kompetencer mellem EU 
og EU's medlemsstater. For at medtage denne nye delte kompetence er det nødvendigt at ændre 
artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 
 
Vi anbefaler dette, fordi EU i øjeblikket ikke har tilstrækkelige beføjelser til at lovgive om 
sundhedspleje. Covid-19-pandemien har vist, at det er nødvendigt med en stærkere rolle for EU i 
sundhedspolitikkerne. Denne traktatændring vil gøre det muligt for EU at gøre mere for at garantere 
sundhedspleje for alle EU-borgere og udstede bindende forordninger og afgørelser. 
 
 
50. Vi anbefaler, at EU stiller gratis førstehjælpskurser til rådighed for alle EU-borgere. EU bør 
overveje at gøre sådanne kurser obligatoriske for studerende og arbejdspladser (både i den 
offentlige og den private sektor). Disse kurser skal også være praktiske, tilbagevendende og 
tilpasset de studerendes alder. Der bør desuden være et minimumsantal hjertestartere til rådighed 
på offentlige steder i alle EU's medlemsstater. 
 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker i Den Europæiske Union ikke er parate til at gøre noget, 
når en person har brug for hjælp, og ikke kender førstehjælpsteknikkerne. Dette er grunden til, at 
mange menneskeliv går tabt. På nogle offentlige steder er hjertestartere ikke tilgængelige. 
 
 
51. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at private sundhedstjenesteydere ikke på urimelig 
vis modtager offentlige midler og ikke dræner ressourcer fra de offentlige sundhedssystemer. Den 
Europæiske Union bør fremsætte kraftige henstillinger til medlemsstaterne om at øge 
finansieringen af offentlig sundhedspleje. 
 
Vi anbefaler dette, fordi Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions medlemsstater har pligt 
til at sikre adgang til sundhedspleje for alle deres borgere. Desuden vil et stærkere offentligt 
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sundhedssystem også være bedre forberedt på fremtidige pandemier.
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Bilag I: Hvordan er anbefalingerne blevet til? 

A. En oversigt over tredje møde  

 

· Velkomst og dagsorden · 
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B. Oversigt over processen for anbefalinger  
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C. Detaljeret proces for udarbejdelse af anbefalinger 

fredag den 7. januar 2022 

Plenarforsamling 1 

Mål: Panelet mødtes igen og gjorde sig klar til tredje møde 

Velkomst, borgerne fik ordet, ajourføring af platformen, dagsorden for weekenden, præsentation af 
metoden for mødet 

Åbent forum 1 

Mål: Prioritering af udspil 

Prioritering af udspil og uformel drøftelse i mødelokalerne (ingen tolkning), prioritering af udspil ved 
hjælp af klistermærker. Hver borger fik tildelt halvtreds klistermærker (10 grønne for område 1, 10 
røde for område 2, 10 blå for område 3, 10 gule for område 4, 10 orange for område 5) og prioriterede 
derefter op til ti udspil pr. område. Borgerne fik tildelt sorte klistermærker, afhængigt af antallet af 
udspil i deres underområde, for at prioritere de udspil, der blev udarbejdet af deres egen 
undergruppe.  
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Arbejdet i undergruppe 1 

Mål: Påbegyndelse af omdannelsen af udspil til anbefalinger 

Lørdag, den 8.1.2022 

Arbejdet i undergruppe 2 

Mål 1: Omdannelse af udspil til anbefalinger 

Den samme metode som ved arbejdet i undergruppe 1 blev fulgt. 

Mål 2: Give/modtage feedback til andre undergrupper fra samme område. 

Mål 3: Give/modtage feedback fra andre undergrupper fra andre områder. 

Den samme metode som tidligere blev anvendt igen. 

Mål 4: Færdiggørelse af anbefalinger 

I den sidste fase forsøgte man at indarbejde feedback fra de andre undergrupper og fra faktatjek. 
Undergrupperne færdiggjorde deres anbefalinger. 

Søndag den 9.1.2022 

Åbent forum 2 

Mål: Arbejde med nøglebudskaber til konferencens plenarforsamling 

Gruppen af 20 panelrepræsentanter til konferencens plenarforsamling arbejdede også mellem 
møderne for at udarbejde nøglebudskaberne. Her afholdt de samtaler med andre deltagere for at 
forsøge at indsamle disse budskaber og for at kunne formidle panelets resultater på en enkel måde. 
Nøglebudskaberne bør afspejle anbefalingerne og begrundelserne herfor. 

Plenarforsamling 2 

Mål: Afstemning om anbefalinger 

Instrukser til deltagerne: 

 

1. Tryk på en knap på tabletten 

 

2. Scan en QR-kode for at få 

adgang til linket til formularen 

med anbefalingerne for 

området 

 

3. Tjek dit personlige 

identifikationsnummer (PIN), 

der er bag på tabletten 



 

Panel 2, tredje møde – 24 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

 

 

4. Indtast PIN-koden i 

formularen 

 

 

5. Stem enten tommel op eller 

tommel ned for hver 

anbefaling i hvert område, og 

tryk på send 

 
 
 
 
 
 
6. Anbefalinger med mindst 
70 % tommel op af de afgivne 
stemmer vedtages. 
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Bilag II Eksperternes og faktatjekkernes input til støtte for faktatjekprocessen 

Eksperternes og faktatjekkernes input blev koordineret af det såkaldte "Knowledge and Information 
Corner — KICK" bestående af medlemmer af det fælles sekretariat og refleksionsgruppen med støtte 
fra ph.d.-studerende ved Europakollegiet. Når deltagere, facilitatorer, observatører eller 
tilstedeværende eksperter havde behov for faktuelle præciseringer, blev dette meddelt KICK, som 
videresendte spørgsmålet til den relevante ekspert og/eller faktatjekker. 

En række eksperter på stedet og online fulgte undergruppernes refleksioner for at kunne igangsætte 
faktatjek hurtigere. Desuden sad eksperter fra de tre institutioner klar til at besvare spørgsmål om 
faktatjek inden for deres respektive ekspertiseområder, navnlig med hensyn til allerede eksisterende 
lovgivningsmæssige og andre politiske instrumenter.  

Eksperter og faktatjekkere blev bedt om at svare inden for meget kort tid ved at sende så klar en tekst 
som muligt, som facilitatoren kunne videregive til deltagerne efter godkendelse fra KICK. 

Liste over eksperter på stedet og online: 

Eksperter inden for område 1 — Bedre levevis 

 

● Jeppe Læssøe, professor emeritus, DPU 

● Norbert Steinhaus, ledende projektleder af TeRRIFICA ved Wissenschaftsladen Bonn og 

bestyrelsesmedlem i Bonn Science Shop 

Eksperter inden for område 2 — Beskyttelse af vores miljø og sundhed 

 

● Sergiy Moroz, politisk medarbejder for vand og biodiversitet, Det Europæiske Miljøkontor 

● Marie Stenseke, stedfortrædende dekan ved Handelshøjskolen, fuldtidsansat professor i 

antropogeografi ved Göteborg Universitet 

● Ivar Vågsholm, professor, leder af fakultetet for biomedicin og veterinær 

folkesundhedsvidenskab 

ved Sveriges landbrugsuniversitet 

Nikolai Pushkarev, politikkoordinator for fødevaresystemer og NDC-forebyggelse, European 

Public Health Alliance 

 

Eksperter inden for område 3 — Omlægning af vores økonomi og forbrug 

 

● Jaroslaw Pietras, professor ved College of Europe (Natolin), tidligere generaldirektør for 

Generaldirektoratet for Transport, Energi, Miljø og Uddannelse ved Generalsekretariatet for 

Rådet for Den Europæiske Union 

● Almut Reichel, projektleder for Sustainable Resource Use and Industry, Det Europæiske 

Miljøagentur  

● Igor Dizdarevic, lektor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning — EIPA 

Luxembourg 

 

 

 

 

Eksperter inden for område 4 — Mod et bæredygtigt samfund 

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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● Thomas Pellerin-Carlin, Direktør for Jacques Delors-energiinstituttet, seniorforsker i 

europæisk energipolitik 

● Iga Lis, advokat med næsten 20 års erfaring inden for vedvarende energi, Lazarski Universitet, 

Polen  

● Christian Egenhofer, seniorforsker, School of Transnational Governance ved European 

University Institute, Firenze og seniorforsker ved CEPS, Bruxelles, og College of Europe 

(Natolin) 

● Pantelis Capros, professor, institut for elektro- og computerteknologi ved National Technical 

University of Athens (NTUA) 

 

Eksperter inden for område 5 — Omsorg til alle 

 

● Aleskandar Dzakula, professor ved det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Zagreb 

Universitet 

● Francisco José Eiroa Orosa, "Ramón y Cajal"-forsker, institut for personlighed, evaluering og 

psykologisk behandling ved Barcelona Universitet 

● Claudia Marinetti, direktør, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, direktør, 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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Bilag III: Andre anbefalinger, der blev behandlet af panelet, og som ikke blev vedtaget 

 
 

Område 1: Bedre levevis 
 
Underområde 1.1 Sund livsstil 
 
Vi anbefaler, at EU udsteder en henstilling til alle medlemsstater om bedste praksis for forbud mod 
eller begrænsning af alkohol- og tobaksreklamer i alle former for medier for alle aldersgrupper, men 
med vægt på unge. EU bør sikre håndhævelse af love, der begrænser salget af disse produkter til 
mindreårige. Alle medlemsstater bør gennemføre love, med sanktioner, vedrørende rygning i 
offentlige områder, navnlig uddannelsesinstitutioner, og oprette særlige rygeområder. 
 
Usund livsstil bør ikke promoveres i reklamer og bør være mindre synligt i det offentlige liv. Alkohol 
og tobak er desuden nogle af de mest anvendte skadelige stoffer, og denne henstilling vil forhindre 
misbrug af disse stoffer. 
 
 
Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne i at medtage timer i madlavning på en bæredygtig, 
sund og velsmagende måde i de nationale læseplaner. EU kan støtte dette ved hjælp af vejledninger 
til sund madlavning både online og på tryk. Dette bør annonceres proaktivt på traditionelle og 
sociale medier for at nå ud til et ungt publikum. Vi bør også oplyse forældrene, så de lærer, hvordan 
man bedst bruger mad for at få en sund livsstil. Forskningen på dette område bør stimuleres og 
beriges. 
 
Madlavnings- og ernæringskurser i skolen vil forbedre unges sundhed og modvirke forbruget af 
fastfood. Uddannelse af børn giver dem mulighed for at bringe det, de har lært, tilbage til deres 
forældre. Desuden ville uddannelse af forældre i en sund livsstil skabe en god præcedens for børnene. 
 
 
Vi anbefaler at intensivere Europa-Kommissionens offentlige kampagne "HealthyLifestyle4All" om 
sund livsstil og fordelene ved social aktivitet med konkrete eksempler og ved hjælp af en holistisk 
tilgang. Der bør udarbejdes oplysningskampagner med velstrukturerede målgrupper, og der bør 
vælges passende kommunikationsmidler for hver af målgrupperne. Det er desuden vigtigt at give 
belønninger og incitamenter for at fremme en positiv adfærd. Kampagnerne bør omfatte 
influencere, berømtheder eller myndigheder. De skal fremhæve de dobbelte fordele for både 
sundhed, miljø og klima. Desuden bør tilskud til gratis offentlig sport være tilgængelige i alle 
medlemsstater. 
 
En sundere livsstil har en positiv indvirkning på sundhedssystemet ved at mindske 
sundhedsproblemerne. Fysisk sundhed har indvirkning på mental sundhed og lykke. De nuværende 
kampagner er ikke tilstrækkeligt kendt. Inddragelse af rollemodeller og influencere gør dem mere 
effektive og motiverende. 
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Vi anbefaler en oplysningskampagne om sunde fødevarer og ernæring. EU bør fremme højere 
afgifter på kød og sukker, der skal vedtages i medlemsstaterne. EU bør undersøge mulighederne for 
at skelne mellem sunde og usunde fødevarer og placere dem i forskellige momsintervaller. Vi 
anbefaler, at der sættes meget klare advarselstegn på meget usunde fødevarer (såsom tobak). 
Derudover anbefaler vi en europæisk ernæringsscore med relevante oplysninger og en QR-kode, så 
forbrugerne kan træffe mere velinformerede beslutninger. Man bør undersøge mulighederne for 
at gøre sunde fødevarer billigere end junkfood og gøre det mere attraktivt for landbrugere at 
producere sunde produkter. 
 
Sunde fødevarer er grundlaget for et sundt liv. Der skal tages fat på både produktions- og 
forbrugersiden. Produktion af sunde produkter har også en positiv indvirkning på miljøet og kan 
hjælpe lokale landbrugere. Hvis der produceres flere sunde fødevarer, vil priserne falde, og 
efterspørgslen vil stige. 
 
 
Underområde 1.2 Miljøuddannelse 
 
Vi anbefaler, at EU indfører en finansieringsordning, der skal tilskynde til at indføre et langsigtet 
miljøuddannelsesprogram i de nationale uddannelsessystemer for børn i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne. Denne finansieringsordning bør omfatte midler, der er øremærket til 
forældre med behov for finansiel støtte. 
 
De nuværende uddannelsessystemer indeholder ikke nok praktiske elementer, der fremmer direkte 
og dybtgående interaktion mellem børn og miljøet. De eksisterende programmer, der er udarbejdet 
ud fra et kortsigtet perspektiv, er heterogene og fremmer ikke den nødvendige holdningsændring. 
Forældre bør støttes for at sikre, at alle børn kan drage lige stor fordel af programmet, og at ingen af 
dem udelukkes af økonomiske årsager. 
 
 
 

Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed 
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø 
 
Vi anbefaler omgående at indføre den højest mulige standard for vandkvalitet i hele EU. For at spare 
vand foreslår vi et belønningssystem, der vil være baseret på prissætning af vand på en måde, der 
tilskynder til og giver incitamenter til mindre forbrug, f.eks.: 1) ved at skabe et dynamisk system, 
der tilskynder forbrugerne til at holde sig under det gennemsnitlige vandforbrug (dvs. en stigning i 
vandforbruget på 10 % vil øge prisen med 11 %), 2) ved at skabe et kvotemarkedssystem for vand, 
der forurenes af fremstillingsvirksomheder, hvilket er et system svarende til det eksisterende 
marked med CO2-tilladelser. 
 
Denne henstilling er begrundet i, at højere priser er et incitament for alle brugere til at træffe mere 
bevidste beslutninger om deres forbrug. I betragtning af de forskellige realiteter i EU-landene og målet 
om at have et socialt retfærdigt system kan vi støtte fattigere befolkninger i vandforvaltningen ved at 
investere i vandinfrastruktur og -forskning. 
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Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug 
 
Vi anbefaler, at EU pålægger virksomheder, der bortskaffer usolgte produkter som følge af 
overproduktion, bøder. 
 
I nogle tilfælde finder virksomhederne det mere rentabelt at smide usolgte produkter ud i stedet for 
at genanvende eller genbruge dem. Det er derfor vigtigt at modvirke overproduktion ved hjælp af 
bøder, så denne praksis ikke længere er rentabel for producenterne. 
 
 
Underområde 3.2 Reduktion af affald 
 
Vi anbefaler, at EU udvikler og gennemfører en affaldshåndteringspolitik for 
husholdninger/borgere med fokus på den faktiske mængde affald, de genererer, suppleret med 
foranstaltninger, der er nødvendige for at øge borgernes bevidsthed om fordelene ved at reducere 
affaldsproduktionen og affaldssortering. Foranstaltninger rettet mod socialt dårligt stillede familier 
(f.eks. unge familier med børn, ældre osv.) skal også gennemføres i overensstemmelse med 
princippet om, at "ingen lades i stikken". 
 
Dette har til formål at udvikle en fælles tilgang til affaldshåndtering i husholdninger, ligesom det 
fremmer beskyttelsen af miljøet gennem affaldsreduktion samt stimulerer den cirkulære økonomi 
yderligere og øger effektiviteten af affaldsindsamlingen. Sidst, men ikke mindst, øger det folks 
bevidsthed og følelsen af miljøansvar. 
 
 
Vi anbefaler, at EU fremmer konkurrencen på det frie marked og tilskynder den private sektor til at 
engagere sig mere aktivt i affaldsbehandling, herunder spildevand, samt upcycling og 
genanvendelse. 
 
EU er det rette niveau for denne henstilling, fordi den supplerer affaldsrammedirektivet og 
handlingsplanen for den cirkulære økonomi. Desuden vil gennemførelsen af henstillingen øge 
innovative løsninger inden for affaldshåndtering og forbedre kvaliteten af affaldshåndteringen samt 
mængden af behandlet affald, fordi flere virksomheder vil deltage i disse aktiviteter. 
 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug 
 
Vi anbefaler flytning af industrier inden for Den Europæiske Union med henblik på at levere fair 
produkter af høj kvalitet og tackle klimaspørgsmål. 
 
Den Europæiske Union har en knowhow, der skal fremmes på sit eget marked. På grund af udflytning 
af industrier uden for EU, navnlig til Asien, udflyttes visse faglige kompetencer også. Denne henstilling 
indebærer faglig uddannelse af europæiske arbejdstagere. Vi insisterer på behovet for at undgå 
udflytning mellem forskellige medlemsstater for at undgå illoyal konkurrence. Vi har observeret, at 
en massiv udflytning af industrier over hele verden påvirker de europæiske industrier. Lokal 
produktion vil således føre til sundere borgere og miljø. 
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Område 4: Mod et bæredygtigt samfund 
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport 
 
Vi anbefaler, at store byer bliver pålagt sanktioner eller modtager tilskud afhængigt af deres 
resultater i den offentlige transport med hensyn til miljø og forurening (elbiler, grøn offentlig 
transport, indretning af fodgængerarealer, tilskyndelse til brug af cykel osv.). Sanktioner eller 
tilskud, der er rettet mod lokale myndigheder, bør navnlig anvendes på grundlag af byers ændringer 
inden for økologisk transport under hensyntagen til deres udgangspunkt. Det er Den Europæiske 
Union, der gennem sin lovgivning bør opstille nogle resultatindikatorer med hensyn til 
forureningsforanstaltninger og den forholdsmæssige reduktion. Det bør ske under hensyntagen til 
de enkelte byers udgangspunkter. 
 
Vi anbefaler dette, fordi byerne er blevet påvirket af luftforurening, hvilket har givet anledning til visse 
sundhedsproblemer. Udvikling af grøn transport vil forbedre menneskers liv og sundhed og mindske 
drivhuseffekten. Tilskud og sanktioner er effektive foranstaltninger til at fremme ændringer og hjælpe 
med at tilpasse sig forskellige situationer i forskellige byer. 
 
 
Vi anbefaler, at EU-lovgivningen begrænser og regulerer brugen af korte flyvninger og 
krydstogtskibe. Der skal tilvejebringes økologiske alternativer til mennesker, når det drejer sig om 
transport. Et af disse alternativer bør være standardisering af jernbanespor for at forbinde de 
europæiske hovedstæder. Vi anbefaler også, at EU yder støtte til at ændre transporten af varer for 
at gøre den mere miljøvenlig, f.eks. transport med tog og skib (over korte afstande). 
 
Vi anbefaler dette, fordi rejser over korte afstande er for hyppige, forurenende og lette at erstatte. 
Begrænsning af krydstogtskibe vil reducere havforureningen (et kritisk miljøproblem) og de negative 
virkninger i kystbyer. Vi er derfor nødt til at skabe mere økonomisk overkommelige alternativer 
sammenlignet med de mere forurenende alternativer. Samme sporvidde ville forbedre 
jernbaneforbindelserne mellem de europæiske hovedstæder. 
 
 
 

Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed 
 
Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i overensstemmelse med kampagnen HealthyLife4All også 
fremmer initiativer såsom sociale idrætsarrangementer, idrætsaktiviteter i skoler, halvårlige 
olympiader, der er åbne for alle aldersgrupper og for alle sportsgrene [ikke for professionelle]. Vi 
anbefaler også, at der udvikles en gratis europæisk idrætsapp for at tilskynde til kollektive 
idrætsaktiviteter. Denne app bør hjælpe folk med at komme i kontakt med hinanden gennem sport. 
Desuden bør disse initiativer offentliggøres og formidles bredt. 
 
For at få en sundere europæisk befolkning skal Den Europæiske Union fremme sport og en sund 
livsstil. Desuden er befolkningen meget ofte ikke klar over sammenhængen mellem sport og et sundt 
liv. Appen er vigtig, fordi folk er mere tilbøjelige til at dyrke sport, hvis de gør det sammen. 
Bilag IV: Udspilsklynger3 

                                                
3  I forbindelse med dannelsen af klynger blev tre udspil ved en fejl ikke medtaget på listen: 5.3.1.1 udspil: Fremme 
uddannelse i deltagelse (på EU-plan). 1.2.2.4 udspil: EU skal bidrage til at gentænke maskulinitets- og 
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Område 1 — Bedre levevis 

Underområde 1.1 — Sund livsstil 

1. Gruppering af seks udspil 

1.1.1.1 udspil: Åbn madlavningsskoler i medlemsstater, og frem dem ved hjælp af tilskud og 
reklamer (gratis kurser for teenagere og børn), inklusive uddannelseskurser i sund kost, som skal 
udbydes til de yngste børn (børnehave og folkeskole), få bedste praksis/bedste opskrifter fra hele 
Europa, og inkluder dem i madlavningskurserne (gør brug af de mange varierede europæiske 
madvaner), eksempel fra Italien: gratis undervisning i folkeskoler, hvor du lærer at lave sund mad. 
1.1.3.3 udspil:  Indfør madlavningstimer i skolesystemet, f.eks. madlavningskurser. 
1.1.8.4. udspil: Frem gode kurser og oplysninger til skoler og børnehaver gennem EU-
programmer.  
1.1.16.1. udspil:  Afstå fra at bruge produkter fra forarbejdede råmaterialer, og tilskynd til sund 
madlavning så meget som muligt. Det formelle uddannelsessystem skal inkludere undervisning i 
ernæring.  
1.2.3.3 udspil: Oplys om disse emner i skolerne, og lær børn om, hvordan de laver mad og 
forarbejder fødevarer uden at producere for meget affald. Det skal relatere til de følelsesmæssige 
aspekter.  
5.3.2.2. udspil: Skoleordninger med henblik på sund kost. Adskil det, der er sundt, fra det, der 
ikke er sundt. 

 
2. Gruppering af to udspil 

1.1.1.2 udspil: Reklamer i TV, på forskellige platforme og i samarbejde med influencere (f.eks. 
YouTube) under programmer til unge og som ledsages af statistiske oplysninger, så det henvender 
sig direkte til målgruppen med oplysninger om sunde kostvaner, sund madlavning og sunde 
fødevarer. 
1.1.8.3 udspil: Der er behov for skærpet lovgivning om misinformation i reklamer samt et forbud 
mod at reklamere for meget usunde fødevarer. 

 
3. 1.1.1.3 udspil:  En helhedsorienteret tilgang: sport, ernæring og sundhed, f.eks. også fokus på 

sygdomme, som du kan blive ramt af, hvis du ikke spiser sundt (f.eks. hjerte-kar-sygdomme). 
 

4. Gruppering af ti udspil  

1.1.4.2 udspil:  Vi bør gå mere — oplys om sundhedsværdien i at gå i TV, radio, på de sociale 
medier, i aviser og blade. 
1.1.8.1 udspil: Flere oplysninger og en kampagne om sund livsstil med konkrete eksempler. 
Oplysningerne skal være letforståelige og tilgængelige. Brug forskellige informationskanaler til 
forskellige målgrupper. 
1.1.8.2 udspil: Vi har brug for gode rollemodeller, som er til stede i medierne. 
1.1.8.5 udspil:  Tilskynd til positiv adfærd gennem belønninger og incitamentsordninger. 
1.2.1.3 udspil: Investere i events, der er dækket af de offentlige medier, og i at få omtale på 
fælleseuropæiske kanaler. Brug internettet og de sociale medier til at nå ud til unge. 
1.1.17.1 udspil: Oplysningskampagner skal udarbejdes til veldefinerede målgrupper, og der skal 
vælges passende kommunikationsmetoder til hver af målgrupperne. Læger skal — ved enhver 
lejlighed — gøre opmærksom på vigtigheden af en sund livsstil. 
1.2.3.2. udspil: Koordinerede undervisningskampagner i EU med influencere, sociale medier osv. 
Samarbejde med store reklamebureauer for at producere videoklip, der går viralt og bliver omtalt. 

                                                
femininitetskonstruktionerne. 1.2.2.1 udspil: Kulturel kamp, anerkendelse og forståelse af det privilegie at være "mand", så 
bevidstheden om konsekvenserne af at være kvinde øges. Borgerne blev informeret herom.  
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Skræddersyet til hvert land og sammen med kendte skuespillere eller influencere. Noget, som 
appellerer til folk, og som folk husker. 
3.3.1.4 udspil:  Frem en bedre lovgivningsmæssig håndtering af reklamekampagner til borgerne.  
Giv mere synlighed til aktører, der producerer bæredygtige produkter, ved at vise deres 
reklamekampagner i TV. 
5.2.1.1 udspil:  Informer og oplys folk om fordelene ved fysisk aktivitet og sund kost gennem TV- 
og internetkampagner (f.eks. podcasts om sundhed).  
5.2.1.3 udspil: Der bør være en sundhedsuge, hvor skoler, virksomheder og institutioner kunne 
fremme sundhedsrelaterede aktiviteter — forebyggelse, information. Brug radio, TV og internet.  

 
5. 1.1.1.4 udspil: Inkluder også emner såsom seksualundervisning og trafikundervisning i 

undervisningen. 
 

6. Gruppering af to udspil  

1.1.1.5 udspil: Skolekantiner skal tilbyde sundere mad, f.eks. også udvide udvalget (vegetarisk, 
grøntsagstilbehør, årstidens frugter og grøntsager), og varieret kost af høj kvalitet, f.eks. 
økologiske produkter. 
1.1.12.1 udspil: Giv skoler og andre uddannelsesudbydere mulighed for at tilbyde sund og 
bæredygtig skolemad, f.eks. gennem økonomisk støtte (højere budgetter), adgang til og 
oplysninger om gode leverandører. 

 
7. Gruppering af to udspil 

1.1.2.1 udspil: Brochurer til uddeling på skoler, som reklamerer for NGO'er (ikke-statslige 
organisationer) inden for uddannelse samt fritidstilbud osv., så folk, der har viden om ernæring 
og sport, kan lære børn om disse emner. 
1.1.7.1 udspil: NGO'er, der arbejder med sund ernæring, skal i videre udstrækning fremmes. 

 
8. 1.1.2.2 udspil: Begræns alkohol- og tobaksreklamer, især til unge målgrupper, f.eks. ved 

sportsbegivenheder. 
 

9. 1.1.2.3 udspil: I virksomheder: Inkluder eksempelvis tid til afslapning i frokostpauser samt 
fitnessområder, frem fysisk aktivitet i virksomheder, så medarbejdere kan være sammen med 
kollegaerne, mens de dyrker sport, anlæggelse af sportspladser til eksempelvis fodbold. I 
arbejdstiden: Giv medarbejderne mulighed for at lave fysiske aktiviteter, f.eks. brug af 
gymnastikbolde, stå op under arbejdet, lave øvelser ved skrivebordet, ændre stilling. 
 

10. 1.1.3.1 udspil: Lav små haver i skolerne, lav byhaver, og giv eventuelt tilskud til dem. 
 

11. 1.1.3.4 udspil: Promover gode opskrifter på vegetariske retter. 
 

12. Gruppering af otte udspil:  

1.1.3.5 udspil: Støt i højere grad mindre landbrug, der producerer og sælger regionalt, og støt i 
højere grad økologiske landbrug, så de har mulighed for at producere billigere fødevarer (i stedet 
for at give tilskud efter område, og hvor der tages højde for bæredygtighed).  
1.1.3.2 udspil: Pristilpasning: Økologiske produkter skal være billigere. 
1.1.9.1 udspil: Der skal gives tilskud og belønningsordninger til små og bæredygtige producenter 
for at producere bæredygtige og sunde fødevarer. Reducer tilskuddet til andre. 
1.2.1.2 udspil:  Anvend/frem bæredygtigt og regenerativt landbrug. 
2.2.6.3 udspil: Frem ikke-intensive landbrug og mikrolandbrug for at sikre, at gamle dyreracer 
bevares. 
2.2.7.2 udspil: Tilskynd små landbrug til at bruge lokale sorter af planter, herunder gamle sorter, 
som kræver færre pesticider. 
2.3.1.3 udspil: Vi kan tilskynde til og gøre fødevareforsyningskæderne kortere, så de er billigere 
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og mere tilgængelige. 
3.1.3.3 udspil:  Vi bør tilskynde til produktion af mere bæredygtige produkter gennem 
økonomiske incitamenter. 

 
13. Gruppering af to udspil 

1.1.3.6 udspil: Vertikalt landbrug: Dyrk fødevarer i højden i store lagerbygninger. Det er ikke 
nødvendigt at bruge pesticider, da der ingen insekter er. Der er behov for store investeringer i 
automatisering, da det gør denne landbrugstype meget omkostningseffektiv og prisvenlig.  
1.1.6.1 udspil: Overvågning af, hvordan EU-midler fordeles, samt større investeringer i 
innovationer i landbruget, f.eks. vertikale landbrug. 

 
14. 1.1.4.1 udspil:  Øg tilskuddet til lokale klubber, så børn har mulighed for at dyrke sport uden for 

skolen (prøve forskellige typer sport i klubber). 
 

15. 1.1.4.3 udspil: Organisering af de europæiske ungdomsmesterskaber: Unge fra hele Europa samles 
og dyster i konkurrencer i forskellige sportsgrene. 
 

16. Gruppering af tre udspil 

1.1.5.1 udspil: Oplysninger på emballage: Hvad er sundt/hvad er usundt (f.eks. "trafiklys"-model 
for fødevarer, ernæringsscore). 
1.1.11.1 udspil: Udarbejd en fælles standard for bedre og forståelig information om fødevarer i 
EU.  
5.2.5.2 udspil: Mærkning er vigtig, og medlemsstaterne kan dele deres systemer (eksempelvis 
har Tyskland et system med tre farver, der ser tiltalende ud) [usunde fødevarer]. 

 
17. 1.1.7.2 udspil: Omfattende oplysningskampagner fra EU om, at mRNA-vacciner er sikre, samt hvad 

det betyder at vaccinere med disse vacciner.  
 

18. Gruppering af fire udspil 

1.1.9.2 udspil: Skærpet lovgivning er nødvendig for at begrænse produktionen af usunde 
fødevarer.  
1.1.10.1 udspil: Politikkerne bør overveje og fremme muligheder for at reducere forbruget 
[usunde fødevarer].  
1.1.10.2 udspil:  Flere muligheder og mere plads til ugentlige markeder og til direkte 
markedsføring af sunde og regionale fødevarer samt fremme og deling af information. 
1.1.6.3 udspil: Reducer indtaget af kød. 

 
19. Gruppering af to udspil 

1.1.12.2 udspil: Fremme af cykling gennem udvidelse af cykelstier, muligheder for at tage cyklen 
samt cykelundervisning i skoler. 
4.3.4.1 udspil:  EU bør tilskynde til cykling, især i byerne, ved at forbedre infrastrukturen og 
cykelstierne. I landområderne er der mange forskellige situationer i Europa: Der er områder, hvor 
der vil være behov for en større investering i infrastrukturen, og andre områder, hvor denne 
investering ikke vil være nødvendig. Det er også vigtigt, at der i bymidter er fodgængerzoner, og 
antallet af fodgængerzoner skal øges.  

 
20. 1.1.13.1 udspil: Udvikling af nye teknologier, der resulterer i bedre kvalitet og sundere produkter. 

 
21. 1.1.15.1 udspil: Ændring af sundhedssystemet, så det er mere effektivt ift. at indføre kontinuerlig 

forebyggelse, herunder obligatoriske undersøgelser. 
 

22. Gruppering af to udspil 
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1.1.18.1 udspil: Praktiserende læger skal spille en større rolle. De skal være proaktive og ikke blot 
reaktive i deres arbejde. Praktiserende lægers praksisser skal være bedre udstyrede. 
5.3.5.2 udspil: Læg mere vægt på praktiserende læger, især i landområder. 

 

23. Gruppering af to udspil 

1.1.19.1 udspil: Helbredsproblemer, som påvirker samfundet, skal formidles på en gennemsigtig 
måde og kun af upartiske og professionelt anerkendte eksperter. De formidlede oplysninger bør 
underbygges med pålidelige data, som er tilgængelige for den brede befolkning. 
1.2.1.1 udspil: Stil mere statistik, flere fakta og diagrammer til rådighed for at informere om disse 
problemer og deres indvirkning. 

 

Underområde 1.2 — Miljøundervisning 

24. Gruppering af tre udspil 

1.2.2.1 udspil: Få børn i byen i tættere kontakt med naturen: Bring undervisningen udendørs; 
finansieringsordninger til skolehaver, f.eks. blomsterhaver, skovbørnehaver, og gartnere, der 
skaber opmærksomhed på det. 
1.2.7.2 udspil: Brug ekskursioner i naturen og tiltag til beskyttelse af naturen (f.eks. indsamling af 
skrald) til at fremme kærligheden til naturen. 
1.2.14.2 udspil:  Børn skal opfordres til at bruge så meget tid som muligt i naturen gennem 
skoletilbud, og familier skal opfordres til at bruge mere tid med dem i kontakt med naturen. 

 
25. 1.2.2.2 udspil: Gøre byerne grønnere, f.eks. flere træer i byerne. 

 
26. Gruppering af 16 udspil 

1.2.3.1 udspil: Omfattende uddannelsesprogrammer på baggrund af miljøundervisning, som 
henvender sig til både forældre og børn. 
1.2.4.1 udspil: Mere information om miljømæssige emner i skoler: Ikke kun teori, men også 
praktiske eksempler, som f.eks. praktisk viden, kan implementeres.  
1.2.4.2 udspil: Indførelse af det obligatoriske fag "miljø" i skolen. Øg antallet af miljødage i skolen 
(f.eks. at indsamle skrald). 
1.2.4.7 udspil: EU bør sende forslag, råd og anbefalinger til skoler om miljøundervisning.  
1.2.5.1 udspil: Influencere og sociale medier generelt bør i større udstrækning inkluderes i 
oplysningskampagner om miljøundervisning.  
1.2.5.4 udspil: I tillæg til reklamer eller undervisning på de sociale medier bør der også stilles 
infobrochurer, mundtlig formidling og undervisning til rådighed for børn. 
1.2.6.1 udspil: Undervisning i klima- og miljøbeskyttelse skal være det vigtigste emne og mål.  
1.2.7.1 udspil: Frem undervisningstilbud i fritiden såsom klubber, NGO'er og initiativer. Også på 
en måde, så de støtter skolerne. Alle klubber (samt eksempelvis sportsklubber) og alle 
undervisningstilbud skal bidrage til at fremme miljøundervisning.  
1.2.8.1 udspil: Frem og distribuer digitale uddannelsestilbud (eksempelvis kan EU bedre anvende 
eksisterende tilbud).  
1.2.11.1 udspil: Et fælles europæisk charter for miljøundervisning for alle medlemsstater til alle 
uddannelsesinstitutioner og skoler. 
1.2.12.1 udspil: EU bør tilskynde medlemsstaterne til at integrere miljøundervisning som et fag i 
undervisningsplanen. Lærere kunne hentes ind udefra (f.eks. fra NGO'er/forskning), og de bør 
kompenseres godt.  
1.2.13.1 udspil: Reformer af undervisningssystemerne ved at øge synligheden og forståelsen af 
den rolle, som miljøet spiller i vores liv.  
1.2.15.1 udspil: Inkludering af lektioner, der er dedikeret til miljøet og beskyttelsen af det, 
herunder oplysninger om naturbeskyttelseslovgivning (fra første år i gymnasiet), i 
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undervisningsplanerne. Undervisningen bør finde sted i naturen og uden noter.  
2.2.8.1 udspil: Uddannelse for at øge kendskabet til livets diversitet og for at fremme et mere 
ydmygt perspektiv som mennesker. 
3.2.2.3 udspil: Reklamer bør have oplysende formål, f.eks. at forklare fordelene til dem, der 
forbruger et produkt, og fokusere på miljøvenlige produkter. 
4.2.2.2 udspil: Oplys børn gennem uddannelse fra barnsben af, og oplys om miljøet. 

 
27. 1.2.10.1 udspil:  Stil undervisningstilbud til voksne og forældre til rådighed, og integrer dem med 

tiltag til børn. 
 

28. 1.2.3.4 udspil: Gennemfør uafhængige og velfunderede videnskabelige undersøgelser af klima, 
fødevarer og ernæring. 
 

29. Gruppering af fire udspil 

1.2.3.5 udspil: Oplys/stil oplysninger til rådighed om vigtige miljøemner, der vedrører lokal 
transport (bus, metro, letbane). 
2.1.2.1 udspil: Reduktion af individuel transport, brug af offentlig transport. Offentlig transport 
skal fokusere på samfundets behov — ikke på profit.  
4.2.2.4 udspil: Sørg for, at offentlig transport er prisvenligt på nationalt niveau eller på byniveau 
for at komme tættere på et forbud mod biler. I kombination med en sikker infrastruktur. 
4.3.3.1 udspil: Medlemsstaterne skal øge finansieringen til tog. Medlemsstaterne bør investere i 
at forbedre toginfrastrukturen og antallet af forbindelser. Togtransport bør være en prioritet. Vi 
har brug for en europæisk virksomhed, som vil kunne være ansvarlig for togforbindelserne, så 
transporten med tog forbedres. Øg antallet af steder, hvor man kan skifte fra tog til andre 
transportmidler.  

 
30. 1.2.4.3 udspil: Frem nye produktionsmetoder, der ikke producerer restaffald/affald, f.eks. til 

bagerier. Vis folk, hvordan de handler ind med omtanke, så der produceres mindre affald. 
 

31. 1.2.4.4 udspil: Støt virksomheder, der producerer legetøj. Introducer børn til disse emner gennem 
leg, og forklar dem, hvad miljøbeskyttelse handler om. Producer legetøj, der lærer børn om disse 
emner. De skal være prisvenlige. Et tæt samarbejde med legetøjsproducenter er derfor nødvendigt. 
 

32. 1.2.4.6 udspil: Kulturel udveksling mellem lande: Fælles projekter og udvekslinger mellem EU-
medlemsstater og blandt forskellige skoler på tværs af lande: Hvad gør skoler i andre medlemsstater 
i forhold til miljøet. 
 

33. 1.2.14.1 udspil:  Formel og uformel undervisning og uddannelse i miljøet samt konsekvenserne af 
vores handlinger bør være systematisk og regelmæssig. Der skal lægges stor vægt på 
holdningsændringer med langtidseffekter, så vi kan bevare miljøets uvurderlige værdi. 
 

34. 1.2.16.1 udspil: Forøgelse af det budget, der er allokeret til undervisning og kommunikation — både 
offentlige og private midler. 
 

35. 1.2.5.2 udspil: Vi bør investere mere i offentlige og uafhængige medier. 
 
 

36. Gruppering af to udspil 

1.2.5.3 udspil: Opret en EU-platform, hvor man kan stille spørgsmål om miljøproblemer og give 
ensartede oplysninger til alle EU-medlemsstater. Og med mulighed for at spørge forskere.  
1.2.9.1 udspil: Giv adgang til al information tilgængelig på alle sprog. Information og materialer 
skal være videnskabeligt funderede. Offentlige medier opfordres til at videreformidle dem. De 
sociale medier skal bruges. 

 



 

Panel 2, tredje møde – 36 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

 

37. Gruppering af to udspil 

1.2.17.1 udspil: Fremtidige oplysningskampagner skal være mere sammenhængende og være 
meget mere regelmæssige. Der skal anvendes forskellige informationskanaler til forskellige 
oplysninger, så de er så tilgængelige som muligt for alle. 
1.2.16.2 udspil: EU-kampagner på lokalt og regionalt niveau om miljøproblemer skal koordineres 
ved hjælp af et godt samarbejde mellem lokale, regionale og nationale aktører samt aktører på 
EU-niveau. Deres resultater skal evalueres regelmæssigt. 

 

Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed 

Underområde 2.1 — Et sundt naturligt miljø 

38. Gruppering af to udspil 

2.1.1.1 udspil: Relevante restriktioner for vandforurening for store produktionsvirksomheder og 
industrielle landbrug. Restriktioner også for borgerne, ændring af deres livsstil samt at give en 
forståelse af, hvad vandcyklussen er, og hvordan vi påvirker den.  
2.2.1.1 udspil: Forureningskontrol ved at overvåge alle virksomheder ved floder, ikke kun dem, 
som er kendt for at udlede affald i floder. 

 
39. 2.1.1.2 udspil: Reducer vandspild, især i regioner, der er truet af vandmangel. Øg prisen på vand — 

udarbejd prisoversigter ligesom med elektricitet. 
 

40. 2.1.1.3 udspil: Forskere skal omdefinere, hvad "rent vand" helt præcist betyder. Opdater 
standarder. 
 

41. 2.1.2.2 udspil: Større medfinansiering på nationalt og lokalt niveau for at fremskynde 
transformationen og rekonstruktionen af infrastrukturen. Mere tid til at bruge midler fornuftigt. 
 

42. Gruppering af fire udspil 

2.1.2.3 udspil: Behov for en miljømærkning. En ensartet mærkning, der viser, om noget er "grønt" 
(køretøj, bygning, produkt). Mærkning med passende farver, tydelig skala. Ensartede tiltag på 
globalt niveau, samarbejde med WHO og FN. 
2.3.4.1 udspil: Kvalitetsprodukter kan fremhæves med et mærkat, der viser, at der er anvendt 
gode produktionsmetoder. 
3.1.1.1 udspil: Vi bør indføre en forbrugermærkning, som tydeligt anfører, om et produkt er 
bæredygtigt eller ej (man kunne også bruge farver, så det er let at afkode for alle). Vi bør udvikle 
et godt og troværdigt scoresystem, der tager højde for CO2-aftryk, emballage, transport og 
brugen af kemikalier, der skader miljøet. Blev det produceret på "fair" vis? Dette kunne afspejles 
i prisen på produkterne: Produkter med gode scorer (grøn) får tilskud, og produkter med dårligere 
scorer beskattes højere.  
3.1.1.2 udspil: Ved siden af mærkningen bør det også være muligt at få detaljerede oplysninger 
om et produkt gennem et "certifikat". Der skal være en QR-kode på produkterne, som 
forbrugerne kan scanne for at få flere oplysninger. Mærkningen og QR-koden skal kombineres, så 
forbrugeren får flest muligt oplysninger. Implementering af feedback: Disse QR-koder skal være 
på alle produkter, og der skal være QR-kodelæsere i butikker til folk, der ikke har en smartphone. 

 
43. 2.1.3.1 udspil: Reduktion af energiefterspørgslen. Tilpasning af energiforbruget. 

 
44. Gruppering af to udspil 

2.1.3.2 udspil: Allokering af flere midler til forskning i, om atomkraft faktisk er den bedste løsning 
i øjeblikket, om hvordan atomaffald lagres (nu og i fremtiden), og hvordan det genbruges til at 
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producere ny energi. 
2.1.3.3 udspil: Flere økonomiske ressourcer til forskning i, hvad der kan erstatte atomkraft. 

 

Underområde 2.2 — Beskyttelse af vores biodiversitet 

45. 2.2.1.2 udspil: Støtte til implementeringen af spildevandsanlæg. 
 

46. 2.2.2.1 udspil: Indførelse i videre udstrækning af teknologier, der reducerer spredningen af foder til 
fiskeopdræt i miljøet. 
 

47. Gruppering af tre udspil 

2.2.3.1 udspil: Omdirigering af tilskud til landbruget til landbrug, der understøtter økosystemer. 
2.3.1.1 udspil: Vi foreslår at bruge økonomiske værktøjer og gentænke allokeringen af EU-tilskud, 
så vi kan nå vores mål: At give tilskud til miljøvenlig produktion og ikke længere give tilskud til 
virksomheder, der overproducerer (eller beskatte disse). 
3.1.4.1 udspil: EU-beslutningstagere bør beskatte produkter, der ikke er miljøvenlige, og give 
tilskud til miljøvenlige produkter. 

 
48. 2.2.3.2 udspil: Garantér fair konkurrence for miljøvenlige landbrugsprodukter. 

 
49. Gruppering af seks udspil 

2.2.3.3 udspil: Frem brugen af naturlige gødningsmidler (varmebehandling af såsæd).  
2.2.7.1 udspil: Udvikling af områder med økologisk landbrug uden pesticider. 
2.2.7.4 udspil: Alternative plantebeskyttelsesmetoder (eksempel — varmebehandling af såsæd).  
2.3.7.1 udspil: Vi skal rådgive landmænd i forhold til overforbruget af pesticider, så de forstår, 
at der er andre måder at nyttiggøre deres landbrug på. 
2.3.7.2 udspil: Vi skal investere mere i forskning, hvis vi skal kunne slippe af med pesticider. 
2.3.7.3 udspil: Der kan tilskyndes til brug af mere naturlige pesticider og alternative metoder, 
eksempelvis brug af andre insekter, der spiser skadedyr. Landmænd, som bruger mere naturlige 
metoder, kunne også blive belønnet for at fremme disse metoder, eller pesticider kunne 
beskattes, så de er dyrere at bruge end naturlige metoder.  

 
50. 2.2.4.1 udspil: Begræns mineaktiviteter, der påvirker skove. 

 
51. 2.2.4.2 udspil: Maksimal brug af eksisterende områder til skovbeplantning. 

 
52. Gruppering af tre udspil 

2.2.4.3 udspil: Bekæmp skovbeplantning til brug som brænde.  
2.2.4.4 udspil: Genplantningsordninger kombineret med kontrollerede træfældninger.  
2.2.4.5 udspil: Intensiv tilplantning af ny skov i områder med forringede jordforhold. 

 
 

53. Gruppering af to udspil 

2.2.5.1 udspil: Forebyggelse og tidlig identificering af nye invasive arter med hjælp fra borgerne. 
2.2.5.2 udspil: Analyser af nye arters indvirkning (af eksperter). 

 
54. Gruppering af to udspil 

2.2.6.1 udspil: Overvågning af lokale arter, der er i risiko for at uddø, herunder ældre dyrearter.  
2.2.6.2 udspil: Bevaringsprogrammer for truede arter, herunder programmer til opdræt i 
fangenskab og overvågning af fremgang i antallet. 
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55. 2.2.7.3 udspil: Reduktion af monopolet på såsæd. 

Underområde 2.3 — Sikre og sunde fødevarer (undergruppe 8) 

56. Gruppering af to udspil  

2.3.1.2 udspil: Vi foreslår at reducere produktionen og brugen af plastik og styrke 
genanvendelsen af den og dermed reducere mængden af plastik, som smides i naturen, og som 
påvirker det, vi spiser. Vi foreslår også at forske i alternativ emballage med plastik eller bruge 
fuldstændigt genanvendt plastik.  
3.1.2.2 udspil: Producenterne bør ændre den måde, som de emballerer produkter på. Vi bør 
bruge bæredygtige materialer til emballage, eksempelvis biologisk nedbrydelige produkter. Vi 
bør overveje teknologiske fremskridt med hensyn til emballage. Producenterne bør ikke pakke 
produkter individuelt, når det er store ordrer. 

 
57. 2.3.1.4 udspil: Den faktiske brug af tilskud bør evalueres hyppigere, og vi har nået målene, hvis 

resultaterne i forhold til fødevareforbedring er blevet opnået. Vi foreslår et evalueringsværktøj 
(offentlige politikker, nye bestemmelser, handlingsplaner ...).  
 

58. 2.3.2.1 udspil: Vi foreslår at hjælpe med konverteringen af disse opdrætstyper på det europæiske 
territorium. Det er nødvendigt at udfase (lidt efter lidt) denne form for masseopdræt.  
 

59. Gruppering af tre udspil 

1.1.6.2 udspil: Forbyd brugen af forebyggende antibiotika som fodertilsætningsstoffer til dyr  
2.3.3.1 udspil: Vi foreslår, at de eksisterende europæiske politikker evalueres, så der ikke 
længere bruges antibiotika. Vi skal forestille os et landbrug, hvor der ikke længere bruges 
antibiotika. Hvis der ikke længere er intensivt dyrehold, så er antibiotika ikke længere 
nødvendigt. Det skal gøres gradvist. Det er derfor nødvendigt at støtte en gradvis overgang til 
landbrug uden antibiotika.  
2.3.3.2 udspil: Vi foreslår at reducere brugen af antibiotika. For de typer antibiotika, som vi 
stadig er nødt til at bruge, foreslår vi, at der tilskyndes til videreudvikling for at forbedre 
kvaliteten af dem. Det er nødvendigt at yde tilskud til og støtte forskning. 

 
60. Gruppering af fire udspil 

1.1.12.3 udspil: Skat på sukker (højere skat på sukker). 
1.1.14.1 udspil: Højere moms på usunde produkter. Fremme af nye fødevarer og lavere moms 
på sunde fødevarer. 
2.3.5.1 udspil: Vi kan indføre prisreguleringer med det formål at give "sunde fødevarer" en 
fordel.  
5.2.5.2 udspil: Forbedring af adgangen til sundere fødevarer ved at beskatte junkfood og 
tilskynde til sunde kostvaner. 

 
61. 2.3.4.2 udspil: Vi skal oplyse og rådgive om fødevarer og ernæringsbetingede sygdomme: Derfor 

har vi brug for yderligere forskning på dette område for at undersøge dette til bunds.  
 

62. 2.3.4.3 udspil: Vi foreslår at ændre strukturen på det "fødevaremiljø", som omgiver os: Det er 
nødvendigt at ændre den markedsføring og de markedsføringsmetoder, som guider vores 
individuelle forbrugsvalg. 
 

63. 2.3.5.2 udspil: Vi foreslår at tilskynde til og støtte kommuner og lokalsamfund med at etablere 
fælleshaver med sæsonbestemte og sunde produkter. 
 

64. 2.3.6.1 udspil: Producenter skal opfordres til at indføre metoder for at sikre dyrevelfærden. 
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65. 2.3.8.1 udspil: Vi vil gerne have flere oplysninger om husdyrbesætningsprodukter, hvor der er 

anvendt hormoner, eller produkter, der indeholder hormonforstyrrende stoffer. 

 

66. 2.3.8.2 udspil: Vi bør stoppe med at bruge GMO'er 

 

67. 2.3.8.3 udspil: Der skal være en fornuftigt justeret skattepolitik i forhold til forskellen mellem 
omkostningerne ved at opdrætte køer på en velfærdsorienteret måde uden brug af hormoner og at 
opdrætte dem på en ikke-velfærdsorienteret måde.  

 

Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug (undergruppe 3-11-
12) 

Underområde 3.1 — Regulering af overproduktion og overforbrug (undergruppe 3) 

68. Gruppering af to udspil 

3.1.1.3 udspil: Forbrugerne bør bruge deres produkter længere. Oplysninger om 
produktlevetiden bør fremgå af produkterne eller i butikkerne. 
3.1.2.3 udspil: Der er behov for en ændring i forbrugeradfærden og -forventningerne. 
Forbrugerne skal generelt forbruge mindre. Forbrugerne skal bruge produkterne i længere tid. 
Forbrugerne skal reparere produkterne. Forbrugerne skal genanvende produkter korrekt. Brug 
og implementer genanvendelsespyramiden. Ikke alt skal være tilgængeligt hele tiden. 

 
69. 3.1.2.1 udspil: Producenter bør tilpasse deres produktion, så de mængder, de producerer, er 

baserede på forbrugernes efterspørgsel. Dette bør ikke være tilfældet i forhold til essentielle 
produkter, da essentielle produkter altid bør være lettilgængelige. Producenter bør stoppe den 
fastsatte værdiforringelse af produkter pga. ælde. 
 

70. 3.1.2.4 udspil: Indfør en returpantordning, så det er muligt at genanvende flasker igen og igen. Vi 
skal også genanvende det plastik, som vi allerede har produceret. 
 

71. 3.1.3.1 udspil: Vi skal indføre tiltag på EU-niveau og på nationalt niveau for at begrænse 
markedsføring af produkter, der skader miljøet. De samme krav bør også gælde for importerede 
produkter. 
 

72. 3.1.3.2 udspil: Vi bør producere vores egne produkter og have en uafhængig metode til produktion 
i Europa. Hver region/hvert land i Europa bør specialisere sig i det område, hvor de udmærker sig, 
så vi kan støtte lokal produktion og udnytte synergier. På denne måde kan vi lettere kontrollere, om 
producenterne overholder bæredygtighedsstandarder. Dette ville reducere de udledninger, som 
skyldes transport og forsendelse, som er en følge ved import fra resten af verden. 
 

73. Gruppering af fire udspil 

3.1.4.2 udspil: Ensartede miljørigtige produktionsstandarder i Europa, så ALLE producenter skal 
overholde disse regler. Bæredygtighedsstandarder, økologistandarder på markedet => test 
produkter for at se, om de overholder disse standarder. Vi bør heller ikke importere produkter, 
der ikke overholder disse standarder. 
3.2.3.1 udspil: Overvågning og streng kontrol bør forbedres med sanktioner mod producenter, 
der ikke overholder europæisk og national lovgivning. De lokale myndigheder spiller en vigtig rolle 
i forhold til at overvåge implementeringen af europæiske og nationale miljøstandarder i 
industrien. 
3.3.1.6 udspil: EU skal lovgive for bedre at definere, hvad der er et nødvendigt, essentielt og 
bæredygtigt produkt, og hvad der ikke er. 
4.2.2.3 udspil: Virksomhedernes adfærd skal ændres, og produktionsmønstrene brydes via 
tilpasset lovgivning. 
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74. 3.1.4.3 udspil: Reducer transporttiderne: Produktet bør leveres fra producenten til forbrugeren på 

den hurtigst mulige måde. På denne måde undgår vi også yderligere emballering. 
 

Underområde 3.2 — Reduktion af affald 

75. 3.2.1.1 udspil: Alle bør betale for den mængde affald, som vedkommende producerer. Producenter 
skal også tilskyndes til at bruge mindre emballage, så hele affaldsbyrden ikke lægges på 
slutbrugeren. 
 

76. 3.2.1.2 udspil: Affaldsbehandling og genanvendelse af affald bør tilskyndes som aktiviteter, der 
skaber omsætning for virksomheder. 
 

77. 3.2.2.1 udspil: Dette problem bør håndteres som en mulighed for de personer, som har mistet deres 
arbejde, til at finde bedre jobs gennem omskoling. Den cirkulære økonomi er en god løsning for 
virksomheder, som påvirkes af en reduktion i produktionen. 
 

78. 3.2.2.2 udspil: Der bør indføres lovgivning på EU-niveau og nationalt niveau for at tilskynde til 
brugen af mindre og miljøvenlig emballage. Der bør være anført oplysninger på emballagen om de 
måder, hvorpå affald kan behandles efter brugen af produktet og på en måde, som ikke forurener 
miljøet. 

Underområde 3.3 — Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug 

79. 3.3.1.1 udspil: Tilskynd og frem omlægningen af industrier, så de tilbyder kvalitetsprodukter. 
 

80. 3.3.1.2 udspil: Øg skatterne på importerede og billige produkter for at undgå spild. 
 

81. 3.3.1.3 udspil: Forbyd salget af produkter, der forurener for meget (f.eks. plastikprodukter). 
 

82. 3.3.1.5 udspil: Frem og favoriser lokale produkter. 
 

83. 3.3.2.1 udspil: EU skal støtte finansiering til forskning og innovation med henblik på at muliggøre 
markedsføring af mere bæredygtige produkter. Vi skal derfor tilskynde til samarbejde. 
 

84. 3.3.2.2 udspil: EU skal organisere samråd med borgerne om forskning og innovation. 
 

85. 3.3.3.1 udspil: Frem oplysningskampagner og deltagerorienterede processer for virksomheder og 
for bæredygtige produkter. 

 

Område 4: Mod et bæredygtigt samfund 

Underområde 4.1 — Vedvarende energi nu 

86. Gruppering af tre udspil 

4.1.1.1 udspil: EU bør finde nye måder at producere elektricitet på for at imødekomme vores 
behov i fremtiden.   
4.1.4.1 udspil: EU bør stoppe energiproduktion til elektricitet, der produceres med kul. 
4.1.2.1 udspil: EU bør reducere brugen af olie, gas og kul. 

 
87. 4.1.1.3 udspil: EU bør øge brugen af "god grøn energi", som vi allerede producerer, f.eks. vindenergi. 
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88. 4.1.2.2 udspil: EU bør også gøre noget for at reducere udledningerne af drivhusgasser såsom 
methan og ozon osv. 
 

89. Gruppering af tre udspil:  

1.2.4.5 udspil: Frem gratis tilbud om undervisning til voksne i energibesparelse, 
klimaforandringer osv. Hvis der ikke findes offentlige tilbud, så skal NGO'er, der tilbyder sådanne 
kurser gratis, fremmes. 
4.1.1.2 udspil: EU bør give mere støtte til uddannelse af og nye arbejdsfunktioner til folk i den 
traditionelle energiproduktion. 
4.1.3.1 udspil: EU bør investere mere i at ændre vanerne i forbindelse med og holdningerne til 
privat energiforbrug blandt europæiske borgere. 

 
90. Gruppering af to udspil:  

4.1.5.1 udspil: En løsning kunne være at udvinde energi fra hydrogen. 
4.1.6.1 udspil: Der kunne i højere grad forskes og investeres i og anvendes hydrogen som en 
alternativ ny energiløsning. 

 
91. 4.1.6.2 udspil: Investering i mange mindre projekter kunne løse det større energiproblem. 

Investeringer i både industrien og private husholdninger. 

Underområde 4.2 — Støtte til forandring 

92. 4.2.1.1 udspil: EU skal sikre, at aktører får mulighed for at mødes regelmæssigt og rent faktisk lytter 
til hinanden, så de kan forstå hinandens forskellige behov, når det handler om klimaforandringer. 
Hvis det er nødvendigt, kan der indføres bløde og/eller hårde tiltag for at lægge pres på landene, så 
de rent faktisk indgår i en dialog og forsøger at finde fælles fodslag om en fælles klimavision. 
 

93. 4.2.1.2 udspil: Vi skal reducere importen af varer fra Kina og USA, samtidig med at vi fastsætter 
højere kvalitetsstandarder for at hjælpe disse lande. 
 

94. 4.2.2.1 udspil: Pisk eller gulerod: Dem, der forurener meget, skal pålægges store bøder eller 
modtage tilskud gennem en ensartet klimapolitik. Råmaterialer kan gøres gratis tilgængelige (som 
en belønning) for virksomheder, der agerer på en bæredygtig måde, og som har den rette moralske 
holdning til bæredygtighed. 
 

95. Gruppering af to udspil 

4.2.3.1 udspil: Oplysninger (om klima, miljø, jorden) skal være gennemsigtige og velfunderede for 
borgerne. Alle i Europa skal informeres på samme måde uden politisk censur. 
4.2.3.2 udspil: På denne måde er det muligt at nå ud til så mange som muligt og motivere dem. 
Der bør bruges forskellige kanaler for at nå ud til så mange borgere som muligt og informere og 
påvirke dem. Dette kan gøres gennem ucensurerede sociale medier, landsdækkende reklamer, 
men også gennem religiøse kanaler eller andre overordnede borgerbevægelser. 

 

Underområde 4.3 — Miljøvenlig transport 

96. Gruppering af to udspil 

4.3.1.1 udspil:  EU bør forbedre og optimere brugen af offentlig transport i landområder ved at 
investere i infrastrukturen og forbedre forbindelserne fra landområder til byområder (så folk kan 
komme på arbejde). Der bør være tilskud til den nødvendige infrastruktur og tilskud til passagerer 
(for at gøre transporten billigere, især for de dårligst stillede). Der er også behov for et budget til 
at distribuere ressourcerne ligeligt mellem by- og landområder. 
4.3.1.3 udspil: EU bør forbedre internetforbindelsen i landområder for at reducere behovet for 
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transport, så folk, der bor i disse områder, ikke er tvunget til at pendle til byen hver dag for at gå 
på arbejde eller i skole.  

 
97. 4.3.1.2 udspil: Før der bygges nye transportinfrastrukturer, bør gamle transportinfrastrukturer, der 

ikke længere er i brug, tilpasses og anvendes på nye måder (f.eks. ved at tage gamle jernbanelinjer 
i brug igen). For at udvikle nye kommunikations- og transportinfrastrukturer til landområder er det 
meget vigtigt at tage højde for beskyttede områder (beskyttede naturområder). Nye infrastrukturer 
må ikke være skadelige for disse beskyttede områder. 
 

98. 4.3.1.4 udspil: EU bør fremme oprettelsen af delte arbejdspladser (co-working) i landområder, hvor 
folk kan gå på arbejde i nærheden af deres hjem, og hvor der er en god internetforbindelse. 
 

99. 4.3.2.1 udspil: EU bør fremme køb af elektriske køretøjer gennem incitamenter og forbedring af 
elektrisk infrastruktur. Disse nye køretøjers (elektriske, hydrogenbaserede...) levetid bør være lang 
for at optimere brugen af ressourcerne og undgå for meget spild, når der skiftes fra gamle køretøjer 
til nye. Der skal tilskyndes til forskning og udvikling i forhold til længere produktlevetider. Vi skal 
også fremme brugen af gamle køretøjer med nye syntetiske brændstoffer, som forurener mindre 
(da elektriske biler ikke altid er den bedste økologiske valgmulighed). Der bør tilskyndes til 
genanvendelse af gamle køretøjer, og nye, mere miljøvenlige køretøjer bør repareres og 
opgraderes.  
 

100. Gruppering af tre udspil: 

4.3.2.2 udspil: EU bør erstatte vejtransport med andre typer transport (oftere brug af tog, 
bådtransport på floder og korte forsendelser via havet samt andre tiltag såsom droner).  
4.3.5.1 udspil: EU bør styrke lovgivningen, der regulerer brugen af fly og brugen af krydstogtskibe. 
 4.3.2.3 udspil: EU bør ændre energikilderne for krydstogtskibe til mindre forurenende kilder 
(uden brug af fossile brændstoffer). 

 
101.  4.3.2.4 udspil:  EU bør forbedre samarbejdstiltag såsom deling af private køretøjer ved hjælp af de 

sociale medier eksempelvis. 
 

102. 4.3.4.2 udspil: EU bør forbedre elektrificeringen af offentlig transport i byer (f.eks. ved at fremme 
letbaner). 

 

Område 5: Omsorg til alle 

Underområde 5.1 — Styrkelse af sundhedssystemet 

103. 5.1.1.1 udspil: EU bør bruge en større del af det overordnede budget på fælles, sundhedsrelaterede 
forsknings- og udviklingsprojekter, især med hensyn til forebyggende medicin. 
 

104.  5.1.1.2 udspil: Der er behov for at ensrette EU-forskningsaktiviteter og gøre vores resultater 
tilgængelige for andre EU-medlemsstater (åben adgang på tværs af hele EU). 
 

105.  5.1.2.1 udspil: Andelen af sundhedspersonale bør øges. Samtidig bør lønningerne og arbejdstiden 
for sundhedspersonalet henholdsvis øges (gradvist, afhængigt af erfaring osv.) og reduceres. 
 

106. Gruppering af fire udspil 

5.1.2.2 udspil: Det bør være lettere at arbejde i andre EU-medlemsstater — kvalifikationer bør 
betragtes som tilsvarende (anerkendelse af kvalifikationer) for alt sundhedspersonale, ikke kun 
læger. Der er behov for ensretning og bedste praksis i uddannelsesmetoder.  
5.1.3.1 udspil: De sundhedsvidenskabelige fakulteter bør have det samme undervisningspensum.  
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5.1.2.3 udspil: Vi skal sikre, at nyuddannede fra EU's sundhedsvidenskabelige fakulteter ikke tager 
til USA på grund af forskelle i lønninger og arbejdsforhold. 
5.2.2.2 udspil: Der er behov for anerkendelse (bedre arbejdsforhold, karrieremuligheder, social 
anerkendelse) af sundhedspersonale. Lige regler på EU-niveau (eksempelvis arbejdstimer). 

 
107. 5.1.3.2 udspil: Der er behov for behandlinger af samme kvalitet i EU, og medicin bør koste det 

samme. 
 

108. 5.1.4.1 udspil:  EU bør have flere kompetencer til udvikling af et fælles sundhedssystem, så det er 
mere omkostningseffektivt, billigere og lettere at finde løsninger. 
 

109. 5.1.5.1 udspil: EU-borgeres journaler bør være tilgængelige for sundhedspersonale i andre EU-
medlemsstater i tilfælde af et nødstilfælde. EU-sundhedskortet bør være almindeligt anvendt. 
 

110. 5.1.6.1 udspil: EU bør prioritere investeringer i det offentlige sundhedssystem og give yderligere 
incitamenter til dem, som allerede arbejder i den private sektor, så grundlæggende sundhedspleje 
også er konkurrencedygtig. 
 

111. 5.1.7.1 udspil: Skræddersyet uddannelse af forskelligt sundhedspersonale bør tilrettelægges 
regelmæssigt, så det sikres, at sundhedspersonalet har den nyeste viden. 
 

112. 5.1.8.1 udspil: Der bør være mere samarbejde og enighed om dette mellem EU-medlemsstater. 
(betalingssystem) 

Underområde 5.2 — En bredere forståelse af sundhed 

113. 5.2.1.2 udspil: Folk med fysiske sundhedsproblemer bør have flere muligheder for at tale med 
professionelle om det. 
 

114. Gruppering af fem udspil:  

5.2.1.4 udspil: Der bør i virksomheder være mere viden om og kendskab til deres rolle i forhold 
til psykisk sundhed. Virksomheder bør tilskyndes til og støttes i at tage dette mere alvorligt. Brug 
eksempelvis sundhedsugen (fra udspil 5.2.1.3).  
5.2.3.1 udspil: Rådgiv, oplys og informer samfundet for at nedbryde tabuer. 
5.2.3.2 udspil: Brug uddannelse til at gøre opmærksom på, at psykiske sundhedsproblemer er lige 
som andre sundhedsproblemer. 
5.2.6.1 udspil: Forbedring af viden om psykisk sundhed for alle, som arbejder med patienter, og 
som arbejder i den offentlige sektor (skoler, politi, personale i sundhedssektoren, virksomheder 
og kommuner). 
5.3.2.1 udspil: Normaliser psykologbehandling (f.eks. tales der ikke åbent om psykologiske 
problemer og behovet for behandling). Det er vigtigt at forstå, at det at gå til psykolog er for alle. 
Undervis i filosofi, logisk og kritisk tænkning i skolerne. Dette vil resultere i bedre psykisk sundhed. 

 
115.  5.2.2.1 udspil: Giv ressourcer til institutioner, der hjælper folk med sundhedsproblemer. 

 
116.  Gruppering af to udspil  

5.2.4.1 udspil: Sænk momsen på hygiejneprodukter til kvinder.  
5.3.3.1 udspil:  Fjern momsen på hygiejneprodukter til kvinder. 

 
117. 5.2.4.2 udspil: Oplys unge og børn om fysisk, psykisk og seksuel sundhed. 

 
118. 5.2.4.3 udspil: Gode idéer/løsninger/fremgangsmåder bør tilpasses til andre medlemsstater. Det 

skal undersøges, hvordan en sådan deling kan føres ud i livet.(diskrimination inden for den seksuelle, 
reproduktive og kvindelige sundhed)  
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119. Gruppering af to udspil:  

5.2.5.1 udspil: Aktiv promovering af sportsaktiviteter gennem statsincitamenter. 
5.3.2.4 udspil: Øg antallet af idrætstimer i skolerne for at få børn og unge til at blive mere aktive 
(f.eks. bedre psykisk sundhed fremmes, overvægt reduceres osv.). Tilskynd forældre til at opholde 
sig udendørs med deres børn oftere. Fremme af fysisk aktivitet kan også tilskyndes gennem 
bæredygtige mobilitetsprogrammer (f.eks. er der i Portugal incitamenter til mere bæredygtig 
mobilitet, som opfordrer til cykling og gang). 

 
120. 5.2.7.1 udspil: Lav en europæisk konkurrence, der viser bedste national praksis i forhold til psykisk 

sundhed (skal præsenteres af ministre eller parlamentarikere). 

Underområde 5.3 — Lige adgang til sundhed for alle 

121. Gruppering af tre udspil 

5.3.1.1 udspil: Udvid det offentlige tandlægesystems sundhedsdækning (f.eks. er den offentlige 
sundhedspleje i Spanien meget begrænset inden for tandplejeområdet). 
5.3.1.2 udspil: Giv økonomisk hjælp til tandpleje, og sænk omkostningerne til sundhedspleje. 
Frem tilskud på europæisk niveau for at garantere god tandpleje, især for unge op til 18 år 
(eksempelvis finansieres tandlægebesøg i Østrig for unge op til 18 år). 
5.3.1.3 udspil: Gør forebyggelsespolitikkerne på tandplejeområdet bedre. Fastsæt 
minimumsstandarder inden for tandpleje i EU. Forebyggende tandpleje i skoler bør være gratis. 
(Eksempelvis er der i Tyskland forebyggelsesordninger: 1) Tandlægen besøger skolerne, og 2) Der 
opfordres til et besøg hos en tandlæge én gang om året. Dette besøg hos tandlægen koster 
imidlertid 80 EUR, og derfor er der familier, som ikke har råd til det. ) 

 
122. 5.3.2.3 udspil: Forklar problemerne i forbindelse med selvmedicinering i skolerne og for voksne 

målgrupper. 
 

123. 5.3.2.5 udspil: Undervis både voksne og elever i førstehjælp og hjertemassage. Ud over 
undervisning er det vigtigt, at hjertestartere er tilgængelige på offentlige steder. 
 

124. 5.3.3.2 udspil: Sundhedspolitikkerne skal anerkende, at mænd og kvinder, på grund af deres 
biologiske forskelle og kønsroller, har forskellige behov, udfordringer og muligheder for at få adgang 
til sundhedspleje. Det er også nødvendigt at fokusere på LGTBIQ-personers behov (især yngre 
LGTBIQ-personer, da de er i gang med at udvikle deres identitet og har brug for mere støtte). Frem 
specifikke LGTBIQ-love (f.eks. Trans Aragon-loven: Der er etableret en kønsidentitetsplejeenhed, 
som yder psykologisk hjælp og støtte i overgangsprocessen. I Aragón er der også en LGTBIQ-lov. 
Andre regioner kunne bruge begge som reference). 

 
125. 5.3.4.1 udspil: Gør uddannelse bedre, og giv flere ressourcer til enheder i nonprofitsektoren og 

sociale tjenester, der har kontakt med mennesker med færre ressourcer (f.eks. er der mennesker, 
som har meget dårlig hygiejne eller dårlige spisevaner, fordi de ikke har viden om eller ressourcer 
til at forbedre dem). Hjemløse har ikke adgang til lægehjælp, og mange skammer sig over at gå til 
lægen. NGO'er kan opsøge disse hjemløse og sørge for lægebesøg til sårbare grupper.  
 

126. 5.3.4.2 udspil: Inkluder familierne i skolernes undervisningsplaner, så familierne også er en del af 
undervisningen i sunde vaner, som fremmes i skolerne. 
 

127. 5.3.5.1 udspil: Udvikl værktøjer, der gør det muligt at støtte sygeplejepersonalet for at forbedre 
deres arbejde (f.eks. stemmeprogrammer: Du taler i programmet, og dette føres ind i et system, 
hvorigennem sygeplejepersonalet får det skriftlige materiale, så de slipper for at skrive). 
 

128. Gruppering af to udspil  
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5.3.6.1 udspil: EU bør implementere grundlæggende offentlig sundhedspleje (funktionelle 
aspekter, ikke æstetiske aspekter) i alle EU-lande. Det er ikke kun borgere i det pågældende land, 
som skal have adgang, men også immigranter eller folk fra andre lande. 
5.3.7.1 udspil: Sørg for lægehjælp til hjemløse og immigranter (der er eksempelvis NGO'er, som 
yder privat pleje, og sådanne initiativer bør tilskyndes). 

 
129. 5.3.7.2 udspil: Indarbejd sundhed, menneskelig værdighed og retten til integritet i artikel 3 i 

traktaten om Den Europæiske Union. Menneskelig værdighed er en del af menneskers helbred 
(eksempelvis omfatter artikel 15 i den spanske forfatning "retten til livet og til fysisk og moralsk 
integritet, uden nogensinde at blive udsat for tortur eller inhuman eller nedværdigende straf eller 
behandling"). 
 

130. 5.3.8.1 udspil: Analyser fordelene og ulemperne ved det private sundhedssystem (f.eks. for at se, i 
hvor høj grad fremme af et privat sundhedssystem fører til en reduktion i investeringerne i offentlige 
sundhedstjenester, for at se, i hvor høj grad det er diskriminerende osv.) (f.eks. er der i Tyskland 
private sundhedsforsikringer og et offentligt sundhedssystem). Det private sundhedssystem er ikke 
altid bedre. Hvis du er privat patient, skal du betale for undersøgelser, som du ikke rigtigt har behov 
for).  
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