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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 

Raportti 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3:”Ilmastonmuutos ja ympäristö / 
Terveys” 

Istunto 3: 7.–9. tammikuuta 2022, Natolin, Varsova, Puola 

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio järjestävät eurooppalaiset 
kansalaispaneelit Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä. 

Tämän asiakirjan1 on laatinut keskusteluryhmä, joka koostuu seuraavista: Missions Publiques, Tanskan 
teknologianeuvosto, Deliberativa, IFOK ja Kantar Public. Se vastaa paneelien suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Paneelin 3: ”Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys” istuntoa 3 johti Missions 
Publiques, ja sitä tuki Tanskan teknologianeuvosto. 

Sisällysluettelo 

1. Yhteenveto istunnosta 3 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin istunnon 3 asiayhteys 

3. Istunnon päätulos: paneelin hyväksymät suositukset  

 

 

● Liite I: Miten suositukset laadittiin? 

● Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

● Liite III: Muut suositukset, joita paneeli tarkasteli mutta joita ei hyväksytty 

● Liite IV: Ryhmitellyt linjaukset 

 

1. Yhteenveto istunnosta 3 

Tammikuun 7.–9. päivänä 161 satunnaisesti valittua eri-ikäistä, erilaisista taustoista ja eri puolilta 

Euroopan unionia tulevaa EU-kansalaista kokoontui kolmanteen istuntoon jatkamaan istuntojen 1 ja 

2 aikana käytyjä keskusteluja aiheesta ”Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys”. Tämä paneeli 3:n 

päätösistunto järjestettiin College of Europessa Natolinin kampuksella sekä Kulttuuri- ja 

tiedepalatsissa Varsovan kaupungin tuella. Istuntoon oli mahdollista osallistua myös verkossa. 

Kansalaiset laativat ja hyväksyivät 51 lopullista suositusta, joista keskustellaan konferenssin 

täysistunnossa. Suositusten perustana käytettiin linjauksia, jotka oli laadittu työn pohjaksi istunnon 2 

aikana. Kaikkiaan 161 edustajan joukosta 41 osallistui istuntoon ja asioiden käsittelyyn etäyhteydellä. 

Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kolmessa muodossa: 

● Alaryhmissä. Jokaiseen 15 alaryhmään kuului 10–13 kansalaista. Kussakin alaryhmässä 

puhuttiin neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään tai muulla 

luontevaksi kokemallaan kielellä. Kullakin alaryhmällä oli joko työryhmästä tuleva tai ulkoisten 

palveluntarjoajien valitsema ammattitaitoinen keskustelunvetäjä. Keskustelunvetäjien työn 

tukemiseksi College of Europe tarjosi kullekin alaryhmälle yhden muistiinpanojen tekijän. 

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

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● Täysistunnossa, johon osallistuivat kaikki osallistujat. Täysistuntoja Varsovan kulttuuri- ja 

tiedepalatsissa johti kaksi työryhmän päävetäjää. Tulkkaus oli järjestetty EU:n 24 virallisella 

kielellä. 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien tuella, oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta ja 

keskustelujen kautta kansalaiset tarkastelivat ensin kaikkia paneelin istunnon 22 aikana laatimia 

linjauksia ”avoimella foorumilla”. Tarjotun asiantuntija-avun lisäksi heidän tukenaan olivat alaryhmien 

keskustelunvetäjät. Kukin kansalainen sai 50 tarraa (kymmenen vihreää osa-alueelle 1, kymmenen 

punaista osa-alueelle 2, kymmenen sinistä osa-alueelle 3, kymmenen keltaista osa-alueelle 4, 

kymmenen oranssia osa-alueelle 5) ja priorisoi enintään kymmenen linjausta joka osa-alueelta. 

Kansalaisille jaettiin mustia tarroja heidän oman alateemansa linjausten lukumäärän mukaisesti oman 

alaryhmänsä laatimien linjausten priorisointiin. Kun priorisointi paneelin tasolla oli saatu päätökseen, 

kansalaiset jaettiin samoihin alaryhmiin, joissa he olivat työskennelleet toisen istunnon aikana, ja he 

tarkastelivat yhdessä sitä, mitkä heidän ryhmänsä linjauksista muu paneeli ja heidän oman 

alaryhmänsä jäsenet olivat priorisoineet.  

Suositusten laatimista varten kullekin alaryhmälle annettiin alustava vaihteluväli suositusten 

lukumäärälle (yhdestä kolmeen mutta enintään viisi). Kansalaiset käyttivät linjausten priorisointiin 

alaryhmien tasolla pisteytysjärjestelmää, jonka avulla he alkoivat hioa sitä oman alateemansa 

linjausta, joka oli saanut paneelilta suurimman tuen. Siitä he siirtyivät linjaukseen, joka oli saanut 

heidän omalta alaryhmältään suurimman tuen, ja niin edelleen. 

Alaryhmien työskentelyssä keskityttiin sitten kehittämään linjausten pohjalta suosituksia. Kansalaiset 

käyttivät tässä suositukselle luotua mallia:  

 Kuvaus Merkkirajoitus (EN) 

Lopullinen suositus Suositamme, että... 1 000 

Lopullinen perustelu Suositamme sitä, koska...  300 

Ryhmän piti käsitellä (ei pakko mutta vahva suositus) seuraavia seikkoja tai kysymyksiä suositusten 
perusteluja laatiessaan:   
 

1. Miksi tämä suositus on tärkeä ja olennainen paneelin aiheiden kannalta? 
2. Miksi on tärkeää toteuttaa toimia EU:n tasolla? 
3. Mitä ei-toivottavia seurauksia tähän suositukseen liittyy, ja miksi se on mielestämme silti 

tärkeä? 
 

Alaryhmien työskentelyn aikana niiden sisällä järjestettiin neljä sisäistä palautekeskustelua, joista 

kukin kesti noin 30 minuuttia. Tavoitteena oli auttaa osallistujia ymmärtämään muissa alaryhmissä 

tehtyä työtä ja rikastuttaa heidän suosituksiaan. Jokaisessa palautekeskustelussa yksi osallistuja 

kustakin alaryhmästä siirtyi eri huoneeseen. Tämä osallistuja esitteli alaryhmänsä siihen mennessä 

laatimat suositusluonnokset ja pani merkille muiden esittämät huomautukset. Muistiinpanojen tekijä 

                                                
2 Paneelin 3 istunnon 2 raportti on saatavilla osoitteessa Paneeli 3 – Istunto 2 – Raportti 

 

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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lisäsi palautteen verkossa suositusluonnokset laatineen alaryhmän taulukkoon, jotta se saattoi 

tutustua siihen, ja alaryhmän edustaja antoi lisäksi suullisen raportin. 

Paneeli äänesti kunkin alaryhmän suosituksista sunnuntaina 9. tammikuuta. Ennen äänestystä kaikki 

osallistujat saivat asiakirjan, joka sisälsi kaikki edellisenä päivänä laaditut suositusluonnokset, jotta he 

saattoivat lukea ne omalla kielellään (konekäännöksenä englannista). Äänestys toimitettiin 

verkkolomakkeella. Äänestys jaettiin viiteen osaan paneelin viiden osa-alueen mukaan. Suositukset 

esitettiin osa-alue kerrallaan. Kunkin 30 minuuttia kestäneen esityksen aluksi yksi kansalainen 

kustakin alaryhmästä esitteli oman alaryhmänsä viikonlopun aikana tekemää työtä. Pääfasilitoija luki 

ääneen osa-alueen kunkin suosituksen englanniksi, jotta kansalaiset saattoivat kuulla sen 

simultaanitulkattuna. Kaikki osallistujat äänestivät suosituksista yksi kerrallaan. Kaikki tulkit saivat 

suositusluonnokset kirjallisina englanniksi etukäteen, jotta tulkkaus olisi äänestyshetkellä 

mahdollisimman laadukas. 

Lopullisen äänestyksen tulosten perusteella suositukset luokiteltiin seuraavasti:  

- Paneeli hyväksyi suositukset, jotka saivat vähintään 70 prosenttia annetuista äänistä.  
- Paneeli ei vahvistanut suosituksia, jotka eivät saavuttaneet kyseistä rajaa. Nämä suositukset 

ovat tämän raportin liitteessä III. 

Paneelin täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

● Paneelin täysistunto 7. tammikuuta 

● Paneelin täysistunto 9. tammikuuta 

 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin istunnon 3 asiayhteys 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä järjestetään 

neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat Euroopan 

unionille. 

● Kussakin neljästä paneelista on noin 200 satunnaisesti valittua EU-kansalaista kaikista 27 EU-

maasta. 

● Panelistit edustavat EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja 

kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 

näkökulmasta. 

● Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen kansalainen 

kustakin EU-maasta. 

● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä on 

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

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

pidettiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Istunto 2 pidettiin verkossa Interactio-sovelluksen 

avulla. Tämä verkkotyökalu mahdollistaa monikieliset kokoukset, joissa on simultaanitulkkaus 24 

kielellä. Istunto 3 pidetään neljässä eri EU-maassa: Paneeli 1 Dublinissa (Institute of International and 

European Affairs ja Dublin Castle), paneeli 2 Firenzessä (yliopistollinen Eurooppa-instituutti), paneeli 

3 Natolinissa (College of Europe) ja Kulttuuri- ja tiedepalatsissa Varsovassa ja paneeli 4 Maastrichtissa 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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(julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti, Maastricht University School of Business and Economics ja 

Maastricht Exhibition & Conference Centre). 

Istunto 1 oli avausistunto, jonka tarkoituksena oli luoda visio, laatia asialista ja priorisoida aiheet, joihin 

kansalaiset haluavat keskittyä. Istunnon 2 tavoitteena oli perehtyä näihin aiheisiin ja laatia linjauksia. 

Istunnossa 3 laadittiin aineistoa konferenssin täysistuntoon laatimalla joukko suosituksia, joiden 

pohjalta unionin toimielinten olisi toteutettava jatkotoimia. 

 

3. Istunnon päätulos: Paneelin hyväksymät suositukset (jotka esitetään täysistunnolle) 

 
Osa-alue 1: Parempi elämäntapa  
 
Alateema 1.1 Terveelliset elintavat  
 
1. Suositamme, että EU myöntää tukea luonnonmukaiselle maataloudelle esimerkiksi tarjoamalla 
kannustimia luonnonmukaisille torjunta-aineille, jotta luonnonmukaiset tuotteet olisivat 
edullisempia. Lisäksi EU:n on tuettava luonnonmukaista ja kestävää maataloutta koskevaa 
viljelijöiden koulutusta, ja monokulttuurista maataloutta olisi vältettävä. Pienille 
luonnonmukaisille tiloille, muuhun kuin tehotuotantoon perustuville tiloille ja niille, joilla on lyhyet 
toimitusketjut, olisi annettava tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.  
 
Luonnonmukaisten tuotteiden tukeminen parantaisi niiden kohtuuhintaisuutta. Lyhyitä 
toimitusketjuja käyttäviä valintamyymälöitä olisi autettava, ja pienviljelijöitä olisi tuettava 
järjestämällä heille mahdollisuuksia myydä tuotteitaan. Tämän avulla on mahdollista saada 
tuoreempia tuotteita. Muiden kuin luonnonmukaisten tuotteiden alhaisista hinnoista ei myöskään 
ilmene niistä aiheutuva haitta. 
 
 
2. Suositamme, että vertikaalista viljelyä koskevaa innovointia tuetaan EU:n investoinneilla. 
 
Vertikaalisen viljelyn avulla voidaan säästää maata, jota voitaisiin sen sijaan käyttää metsätalouteen. 
Se ei myöskään edellytä torjunta-aineiden käyttöä, minkä vuoksi luonnonmukaisia elintarvikkeita 
voidaan tuottaa enemmän. Ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyneet huonot sääolot eivät 
myöskään vaikuta vertikaaliseen viljelyyn, ja se mahdollistaa lyhyemmät toimitusketjut.  
 
 
3. EU:n olisi asetettava vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat elintarvikkeiden laatua, 
elintarvikkeiden jäljitettävyyttä ja kausielintarvikkeiden käyttöä kouluruokaloissa. Terveellisten 
raaka-aineiden käyttöä kouluruoassa olisi sen vuoksi tuettava, jotta voidaan varmistaa, että 
oppilaille tarjottava ruoka on kohtuuhintaista ja laadukasta.  
 
Muodostamme nuorella iällä tottumuksia, jotka muovaavat asenteitamme terveyteen, joten 
kouluissa olisi kannustettava hyviä tottumuksia. Oppilaat voivat tuoda nämä opetukset kotiin. Kyse on 
myös sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, koska jokaisella EU:ssa olisi oltava oikeus hyvään ruokaan 
kouluissa.  
 
 
4. Suositamme investoimista uusiin pyöräkaistoihin ja nykyisten pyöräteiden parantamiseen, jotta 
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pyöräilystä tulisi turvallista ja houkuttelevaa. Varmistetaan, että tieliikennesääntöjä koskevaa 
koulutusta on laajasti saatavilla kaikille ikäryhmille kaikkialla Euroopassa, erityisesti 
sähköpolkupyöriä käyttäville ja niille, joilla ei ole ajokorttia. Sähköpolkupyörien valmistajia olisi 
vaadittava antamaan tietoja sähköpolkupyörien käytöstä ja riskeistä. Suojataan pyöräilijöitä 
oikeudellisesti, jos heille tapahtuu onnettomuus ajoneuvon kanssa (ks. lainsäädäntö Hollannissa). 
Paneeli tukee erityisiä autottomia vyöhykkeitä kaupungeissa (kaupallisia alueita vahingoittamatta). 
Yleisesti ottaen pyöräilijöille ja jalankulkijoille annetaan etusija ja enemmän oikeuksia 
moottoriajoneuvoihin nähden samalla kun taataan liikenneturvallisuus ja liikennesääntöjen 
noudattaminen.  
 
Tämä on tärkeää, koska pyöräilystä on hyötyä yksilön terveydelle ja kansanterveydelle, ilmanlaadulle, 
melutasolle, ilmastolle ja kaupunkien keskustaliikenteelle. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on 
tunnettava olonsa turvalliseksi, kun otetaan huomioon sähköpyörien lisääntyvästä käytöstä 
aiheutuvat riskit. Pyöräkaistoja ei aina ole tai ne ovat huonolaatuisia.  
 
 
5. Suositamme, että elintarvikkeiden tuotanto otetaan mukaan julkiseen koulutukseen. 
Puutarhojen perustamista kouluihin sekä kaupunkipuutarhahankkeita julkisilla ja yksityisillä 
alueilla subventoidaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tilan, veden ja tuki-infrastruktuurin 
tarve on sisällytettävä kaupunkisuunnittelun puitteisiin. Esimerkiksi entisiä pysäköintialueita 
voitaisiin käyttää viherryttämiseen, rakennuksissa voisi olla pystysuoria puutarhoja tai 
rakennuslupien saamisen edellytyksenä voisi olla viheralueiden sisällyttäminen suunnitelmiin. 
Kaikissa jäsenvaltioissa olisi jaettava innovatiivisia ja parhaita käytäntöjä. 
 
Puutarhahankkeet edistävät kaupunkien ja asukkaiden selviytymiskykyä ja tuovat yhteen eri-ikäisiä 
ihmisiä ja yhteiskuntaryhmiä. Viheralueiden määrän kasvaminen parantaa elämänlaatua, ilmanlaatua, 
psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä ympäristöä.  
 
 
Alateema 1.2 Ympäristökasvatus  
 
6. Suositamme, että EU antaa direktiivin, jonka mukaan kaupunkien kehitysohjelmien on täytettävä 
erityiset ympäristövaatimukset, jotta kaupungeista voidaan tehdä vihreämpiä. Direktiiviä on 
sovellettava yksityiseen ja julkiseen omaisuuteen ja tiloihin, kuten rakennettaviin uusiin 
rakennuksiin. Direktiivissä on asetettava vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että 
rakennukset ja tilat ovat mahdollisimman vihreitä. ”Vihreydellä” tarkoitetaan tässä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä, energiankulutuksen vähentämistä, hiilidioksidipäästöjen alhaista tasoa 
ja kasvien sisällyttämistä arkkitehtonisiin hankkeisiin. 
 
Vihreämmät kaupungit auttavat aktiivisesti vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja muun 
muassa hiilidioksidi- ja otsonipäästöjä, jotka vaikuttavat kielteisesti kansalaisten terveyteen. 
Vihreämpiin kaupunkeihin investoiminen edistää yhteisöjen kestävää kehitystä, jolla on pitkän 
aikavälin taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä. 
 
 
7. Suositamme, että EU laatii, hyväksyy ja panee täytäntöön jäsenvaltioiden avustuksella yhteisen 
eurooppalaisen peruskirjan, jossa käsitellään kattavasti monitahoisia ympäristökysymyksiä. 
Peruskirja tarjoaa jäsenvaltioille puitteet kehittää säännöllisiä tiedotus- ja koulutuskampanjoita, 
joita levitetään kaikkien käytettävissä olevien mediakanavien sekä uuden tietoportaalin kautta. 
Näitä kampanjoita olisi järjestettävä kaikkialla EU:ssa ja kaikilla tasoilla ympäristötietoisuuden 
lisäämiseksi kaikkien kansalaisten keskuudessa.  
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Jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin puute heikentää nykyisten kampanjoiden tehokkuutta ja 
hidastaa toimia, joilla torjutaan ilmastonmuutoksen maailmanlaajuista haastetta. Yhteisellä 
peruskirjalla edistetään jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien välistä synergiaa sen varmistamiseksi, 
että toimet ovat vaikuttavampia. Lisäksi sillä varmistettaisiin, että kansalaisille välitetään yhtenäistä 
ja johdonmukaista tietoa siitä, miten heidän päivittäiset toimensa, kuten heidän valitsemansa 
kuljetusvälineet ja jätteenkäsittelytavat, vaikuttavat. 
 
  

 
 
Osa-alue 2: Ympäristön ja terveyden suojelu  
 
Alateema 2.1 Terve luonnonympäristö  
 
8. Suositamme porrastettua yhtenäistä merkintäjärjestelmää, jossa esitetään kaikkien EU:ssa 
ostettavien tuotteiden koko ekologinen jalanjälki. EU:n ulkopuolelta peräisin olevien tuotteiden on 
noudatettava tätä merkintäjärjestelmää avoimella tavalla. Järjestelmän olisi perustuttava itse 
tuotteisiin sovellettaviin selkeisiin merkintäkriteereihin, ja siinä olisi käytettävä esimerkiksi QR-
koodia, joka antaa yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta.  
 
Nämä tiedot tuotteen elinkaaresta ovat olennaisen tärkeitä kaikille EU:n kansalaisille, jotta kuluttajat 
voivat vaikuttaa ostosvalinnoillaan. Tämän seurauksena EU:n kansalaiset tekevät vastuullisia 
päätöksiä ympäristönsuojelun edistämiseksi. 
 
 
9. Suositamme lisää taloudellisia investointeja uusien ympäristöystävällisten energialähteiden 
tutkimiseksi ja niiden saantia odotellessa lisäinvestointeja nykyisiä optimaalisia 
energiantuotantoratkaisuja varten. Suositamme myös, että EU:n kansalaisille tiedotetaan ja heitä 
valistetaan tietyistä energialähteistä täysin avoimesti. Kehotamme myös ottamaan huomioon 
energiantuotantoprosessin kaikki ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset nykyisiin ja tuleviin 
sukupolviin. 
 
Energiantuotannosta syntyy erittäin suuria hiilipäästöjä ja muita myrkyllisiä aineita, jotka 
vahingoittavat ilmastoa ja ilmanlaatua. EU:n direktiivien, IPCC:n raporttien sisältämien suositusten ja 
COP 26 -tavoitteiden noudattamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ja investointeja ilmastoneutraalin 
energiantuotannon saavuttamiseksi. 
 
  
Alateema 2.2 Biodiversiteetin suojelu  
 
10. Suositamme kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden huomattavaa vähentämistä kaikilla 
tilatyypeillä valvomalla tiukempien yhteisten vaatimusten soveltamista, nopeuttamalla luonnollisia 
vaihtoehtoja koskevaa tutkimusta ja tukemalla uusien ratkaisujen käyttöönottoa, viljelijöiden 
koulutus mukaan lukien.  
 
Vaikka vaihtoehtoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden osalta on saavutettu edistystä, suurinta 
osaa niistä ei vielä voi käyttää suurtiloilla. Siksi tarvitaan johdonmukaisempia toimia uusien 
ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkimusta olisi kannustettava julkisilla varoilla ja tiukemmilla torjunta-
aineiden ja lannoitteiden käyttöä koskevilla normeilla. Tutkimustuloksia on levitettävä nopeasti 
EU:ssa. 
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11. Suositamme, että suojelualueita laajennetaan biodiversiteetin säilyttämiseksi (mukaan lukien 
nisäkkäät, linnut, hyönteiset ja kasvit) ja vahvistetaan oikeusnormeja, joka koskee ihmisen 
toimintaa näillä alueilla. Suojelualueita ei pidetä ainoastaan saarekkeina, vaan ne ovat vihreämpien 
kaupunkialueiden jatkeita yhdenmukaistettujen EU:n normien mukaisesti. 
 
Metsäkadon vuoksi biodiversiteettiin kohdistuu vakavia vaikutuksia. Yksi tärkeimmistä keinoista 
suojella maa-alueiden biodiversiteettiä on perustaa suojelualueita. On kuitenkin vaikeaa ylläpitää 
suojelualueita saastuneiden kaupunkien läheisyydessä tai välttää ihmisen vaikutusta, jos ympäristö ei 
ole luontoystävällinen.  Asuinalueista on tehtävä vihreämpiä ja ne on integroitava ympäröivään 
luontoon. 
 
 
12. Suositamme, että maatalouden yleiset tuet suunnataan uudelleen pääasiassa hankkeisiin, jotka 
liittyvät kestävän maatalouden kehittämiseen, mukaan lukien luonnon ja työntekijöiden 
kunnioittaminen. Tuensaajien olisi noudatettava selkeitä ympäristönormeja, ja niitä olisi 
seurattava tarkasti. 
 
Katsomme, että olisi edistettävä ainoastaan kestävää maataloutta, mikä tarkoittaa sitä, että yleisiin 
tukiin nyt käytetyt varat on ohjattava uudelleen. Lisäksi käytettyjen varojen vaikuttavuutta voidaan 
lisätä keskittymällä pikemminkin muutoshankkeisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin kuin vuotuisiin 
maksuihin. Maataloustoiminnan ja hankkeiden ekologisia vaikutuksia olisi seurattava paremmin. 
Myös työntekijöiden ihmisoikeuksia on tarkasteltava osana kestävyyttä.  
 
 
13. Suositamme, että EU varmistaa ympäristöystävällisiä maataloustuotteita koskevan rehellisen 
kilpailun vahvistamalla tiukemmat vaatimukset sekä EU:n omille että tuontituotteille ja 
varmistamalla tuotteiden jäljitettävyyden, merkinnät ja laadunvalvonnan. 
 
Kestävien maataloustuotteiden alhaisempi tuottavuus vaikuttaa niiden kustannuskilpailukykyyn. 
Tuontituotteiden olisi oltava samojen tiukkojen vaatimusten mukaisia, kun tarkastellaan niiden 
tuotannon ekologista vaikutusta. Tarvitaan viranomaisia, jotka pystyvät varmistamaan tuotujen 
maataloustuotteiden jäljitettävyyden. 
 
 
14. Suositamme nopeaa ja laajamittaista uudelleenmetsitystä ja metsitystä maksimoimalla 
maankäyttöä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä hyödynnettyjen tai tuhoutuneiden metsien 
uudelleenmetsittämiseen ja pilaantuneiden maa-alueiden metsittämiseen. Olisi edistettävä uusia 
vastuullisempia ratkaisuja puun käytön parantamiseksi esimerkiksi korvaamalla muoveja ja muita 
kemiallisia materiaaleja, parantamalla biomassan energiatehokkuutta ja kierrättämällä 
puutuotteita. 
 
Uudelleenmetsittämisellä on selkeä myönteinen vaikutus ympäristöön ja biodiversiteettiin yleisesti. 
Samaan aikaan puuta on poltettava vähemmän. Sen sijaan korkean lisäarvon tuotteissa, esimerkiksi 
muovin korvikkeissa, on käytettävä ensisijaisesti puuta. 
 
 
Alateema 2.3 Turvallinen ja terveellinen ruoka 
 
15. Suositamme, että kestävän kehityksen periaatteiden vastaiset elintarvikepakkaukset, mukaan 
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lukien muovipakkaukset ja muut biohajoamattomat materiaalit, poistetaan nopeasti ja asteittain 
käytöstä. Ehdotamme tämän tavoitteen saavuttamista tarjoamalla taloudellisia kannustimia 
yrityksille, jotka siirtyvät käyttämään täysin biohajoavia pakkausmuotoja, investoimalla 
vaihtoehtojen tutkimukseen ja ottamalla käyttöön seuraamuksia yrityksille, jotka eivät käytä 
biohajoavia pakkauksia. 
 
Muovijätettä, erityisesti mikromuovia, on yhä enemmän ja se hajoaa hitaasti. Muovin käyttäminen 
vahingoittaa elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta ja vaarantaa samalla ihmisten ja eläinten 
terveyden. Lisäksi voimassa oleva EU:n lainsäädäntö, jolla pyritään vähentämään biohajoamattomia 
pakkauksia, ei ole riittävä.  
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16. Suositamme, että eläinten tehotuotanto lopetetaan asteittain ja eläinten epäkunnioittavat 
elinolosuhteet poistetaan. Ehdotamme yhteisten eläintuotannon normien käyttöönottoa (esim. 
eläinten enimmäismäärä, tarkoituksenmukainen ulkotila) ja voimakkaampia investointeja muihin 
kuin tehotuotannon menetelmiin (laajaperäinen ja kestävä maatalous) tarjoamalla tiloille 
taloudellisia kannustimia ja koulutusta muutoksen tukemiseksi. 
 
Tehoviljelyn asteittainen lopettaminen vähentää ympäristön saastumista ja edistää luonnon 
säilyttämistä. Lisäksi eläinten tehotuotannon asteittainen lopettaminen vähentää eläintautien 
torjuntaan tarvittavien lääkkeiden määrää ja parantaa elintarvikkeiden laatua. Tehotuotannossa ei 
myöskään kunnioiteta eläinten hyvinvointia, mutta on olemassa kestävämpiä tuotantomuotoja, kuten 
laajaperäinen kasvatus. Tukia tarvitaan myös viljelijöiden auttamiseksi näiden tuotantomuotojen 
käyttöön ottamisessa. 
 
 
17. Suositamme tiukentamaan valvontaa, joka koskee antibioottien ja muiden eläinlääkkeiden 
tarpeettoman käytön kieltämistä eläinten rehun lisäaineissa. Siitä on tehtävä konkreettista! 
Ehdotamme, että antibioottien käyttö maataloudessa sallitaan ainoastaan silloin, kun se on 
ehdottoman välttämätöntä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, eikä 
ennaltaehkäisevästi. Lisäksi on tarpeen tehdä lisäinvestointeja tehokkaampia antibiootteja 
koskevaan tutkimukseen, kehittää vaihtoehtoja ja hyödyntää samalla antibiootteja koskevaa 
nykyistä tutkimusta. 
 
Antibioottien teho ihmisillä vähenee, kun antibiootteja saaneista eläimistä peräisin olevia 
elintarvikkeita syödään. Lisäksi tarvitaan aikaa, jotta voidaan kehittää sopivia vaihtoehtoja olemassa 
oleville antibiooteille ja varmistaa, että maataloustuottajat tietävät niistä ja ovat valmiita käyttämään 
niitä. Toteamme, että antibiooteista on olemassa EU:n direktiivejä, mutta niitä ei ole pantu täytäntöön 
samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi eläinlääkkeitä käytetään väärin doping-tarkoituksiin, 
joten asiaa koskevan lainsäädännön tiukentaminen lisää eläinten hyvinvointia ja parantaa niiden 
elämänlaatua. 
 
  
18. Suositamme, että EU:n lainsäädännössä edellytetään ilmoituksia hormonivalmisteiden ja 
hormonaalisten haitta-aineiden käytöstä elintarvikkeiden tuotannossa. Ilmoitukset koskisivat 
käytetyn lopputuotteen tyyppiä, määrää ja sille altistumista. Kaikkien näitä aineita sisältävien 
elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava yksityiskohtaiset merkinnät, joissa on nämä tiedot ja 
aineiden käytön syyt. Lisäksi hormonivalmisteiden ja hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksia 
ihmisten terveyteen koskevaa tutkimusta on nopeutettava. 
 
Elintarvikkeiden jäljitys on tällä hetkellä puutteellista erityisesti hormonivalmisteiden ja 
hormonaalisten haitta-aineiden osalta. Katsomme, että elintarviketuotannossa tarvitaan avoimuutta 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi. Kuluttajien olisi myös saatava tietää elintarvikkeidensa täysi 
koostumus ja voitava vapaasti valita, mitä he syövät. Tämän lisäksi hormonivalmisteita ja 
hormonaalisia haitta-aineita sisältävien elintarvikkeiden käyttämisen vaikutuksia ihmisiin (ja 
mahdollisia riskejä) ei ole tutkittu riittävästi. 
 
 
19. Suositamme vähentämään jalostettujen elintarvikkeiden kulutusta verottamalla epäterveellisiä 
elintarvikkeita ja sijoittamalla kerätyt varat terveellisiin elintarvikkeisiin. Ehdotamme, että otetaan 
käyttöön terveellisiä elintarvikkeita koskeva ja jäsenvaltioiden parhaisiin käytäntöihin perustuva 
Euroopan laajuinen pisteytysjärjestelmä elintarvikkeiden merkitsemiseksi ja elintarvikkeiden 
terveysominaisuuksista kuluttajille tiedottamiseksi.  
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Tällä tavoin kerättyjä varoja voidaan käyttää tiedotustoimien ja menekinedistämiskampanjoiden 
kehittämiseen, terveellisen ruoan priorisointiin koulutuksessa ja epäterveellisten elintarvikkeiden 
näkyvyyden vähentämiseen supermarketeissa. Terveellisiin elintarvikkeisiin investoiminen parantaa 
myös väestön yleistä terveyttä ja vähentää siten epäterveellisistä ruokailutottumuksista johtuvien 
terveysongelmien ratkaisemiseen tarvittavien julkisten varojen määrää. Lisäksi katsomme, että 
verotus ja tuet kannustavat yrityksiä valmistamaan terveellisempiä elintarvikkeita. 
 
  

Osa-alue 3: Talouden ja kulutuksen uusi suunta 
 
Alateema 3.1 Ylituotannon ja ylikulutuksen säätely  
 
20. Suositamme, että EU toteuttaa enemmän toimia, joilla tarjotaan kuluttajille mahdollisuuksia ja 
kannustimia käyttää tuotteita pidempään. EU:n olisi torjuttava suunniteltua vanhenemista 
pidentämällä tuotteiden takuuta ja asettamalla varaosille enimmäishinta takuuajan jälkeen. 
Kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön korjauspalvelujen verohelpotus, kuten Ruotsissa 
on tehty. Valmistajien olisi ilmoitettava tuotteidensa odotettu käyttöikä. EU:n olisi annettava tietoa 
tuotteiden uudelleenkäytöstä ja korjaamisesta verkkoalustalla ja koulutuksen avulla. 
 
Poisheittämiseen ja kertakäyttöisyyteen perustuva yhteiskunta ei ole kestävä, koska se tuottaa liikaa 
jätettä. Toteuttamalla ehdotetut toimenpiteet siirrymme kohti yhteiskuntaa, joka käyttää uudelleen, 
korjaa ja vähentää kuluttamiaan tuotteita ja näin vähentää liikakulutusta. 
 
 
21. Suositamme, että EU panee täytäntöön tiukemmat valmistusta koskevat ympäristönormit ja 
varmistaa oikeudenmukaiset työolot koko tuotantoketjussa. Tuotantoa koskevien EU:n normien 
olisi oltava kestävämpiä, kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaistettuja ja niitä olisi sovellettava 
tuontitavaroihin. Normeihin olisi sisällyttävä myös sosiaaliset normit, kuten toimeentuloon riittävä 
palkka tavaroita tuottaville työntekijöille ja tehtaiden hyvät työolot. Jos tuotteet eivät vastaa näitä 
normeja, siitä on oltava seurauksia. 
 
On tärkeää vahvistaa yhtenäiset valmistusta koskevat ympäristö- ja sosiaaliset normit Euroopassa sen 
varmistamiseksi, että kaikki tarjolla olevat tuotteet tuotetaan kestävällä tavalla. Nämä toimenpiteet 
ovat ratkaisevan tärkeitä talouden uutta suuntaa ja yritysten tuotantomallien muuttamista varten. 
 
 
22. Suositamme, että EU ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
ympäristöä vahingoittavien tuotteiden mainontaa. Sellaisten tuotteiden, joiden 
kestävyyspistemäärä on alhainen, kaikessa mainonnassa olisi käytettävä pakollista mainintaa siitä, 
että ne ovat haitallisia ympäristölle. EU:n olisi kiellettävä sellaisten tuotteiden mainonta, jotka eivät 
ole ollenkaan kestäviä. 
 
Mainoksilla edistetään kulutusta, eikä ympäristöä vahingoittavia tuotteita pitäisi mainostaa. Tällä 
tavoin ihmiset eivät ole yhtä taipuvaisia ostamaan ympäristölle haitallisia tuotteita.  
 
 
23. Suositamme, että EU ottaa käyttöön panttiin perustuvan palautusjärjestelmän infrastruktuuria 
kaikille lasista, muovista, alumiinista jne. valmistetuille kuluttajapakkauksille ja laajentaa sitä 
yhdenmukaisella tavalla kaikkialla EU:ssa. Valmistajien olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
palautetut säiliöt uudelleen steriloimalla ne eikä pelkästään kierrättämällä materiaalia. Elintarvike- 
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ja juomapakkausten lisäksi järjestelmää olisi sovellettava myös muihin pulloihin ja säiliöihin, kuten 
sampoopulloihin. 
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Tällä hetkellä kuluttajat hävittävät liikaa pakkauksia, mikä pilaa ja tuhoaa ekosysteemejämme. 
Panttiin perustuvat palautusjärjestelmät auttavat vähentämään jätettä motivoimalla kansalaisia 
tuomaan pakkauksia takaisin sen sijaan, että ne hävitettäisiin. Laajentamalla järjestelmää käytämme 
vähemmän resursseja ja vähennämme tuottamamme jätteen määrää. 
 
 
Alateema 3.2 Vähemmän jätteitä 
 
24. Suositamme, että EU:n tasolla edistetään kiertotaloutta koskevien politiikkatoimien 
tehostettua täytäntöönpanoa kohdistettuna sekä yrityksiin että kansalaisiin käyttämällä 
taloudellisia kannustimia niitä noudattaville. 
 
Jos tuotantoyritykset vähentävät henkilöstöään tai jopa keskeyttävät tai lopettavat toimintansa, 
monet ihmiset päätyvät työttömiksi. Työttömien uudelleenkoulutuksella edistetään ympäristön 
kannalta turvallisia käytäntöjä. Samalla vähennetään työttömyyttä ja edistetään monipuolisen 
talouden nykyaikaistamista. 
 
 
25. Suositamme, että EU sääntelee ympäristön kannalta turvallisten pakkausten (eli biohajoavista 
tai kierrätettävistä tuotteista valmistettujen pakkausten tai mahdollisuuksien mukaan 
pysyvämpien tuotteiden) käyttöä ja/tai sellaisten pakkausten käyttöä, jotka vievät vähemmän tilaa 
ja jotka sisältävät myös QR-koodin muodossa pakkausten kierrätys- ja/tai hävittämisprosessin 
kannalta olennaiset tiedot käytön jälkeen. 
 
Tämä suositus johtaa pakkausten vähenemiseen, jätteiden syntymisen ja siten saastumisen 
vähenemiseen ja näin ollen puhtaampaan ympäristöön ja viime kädessä hiilijalanjäljen 
pienenemiseen. Lisäksi tuottajien verorasitus kevenee. 
 
 
Alateema 3.3 Reilun kaupan tuotteet, yhtäläinen saatavuus ja oikeudenmukainen kuluttaminen  
 
26. Suositamme, että Euroopan unioni luo oikeudellisen kehyksen, jolla varmistetaan, että 
eurooppalaiset kuluttajat voivat saada kohtuuhintaisia, paikallisia ja laadukkaita elintarvikkeita. 
 
EU:n tasolla ei tällä hetkellä ole yhteistä käsitystä siitä, mitä paikalliset ja laadukkaat elintarvikkeet 
ovat. Tämä puute on korjattava.  
Heikkolaatuisten tuotteiden tuonnilla on suora kielteinen vaikutus ympäristöön. Ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi meidän on torjuttava kaikkia sen syitä, myös heikkolaatuisten tuotteiden tuontia.  
Kuljetusmatkoja on lyhennettävä ja kausituotteita on suosittava.  
Tämä suositus on lupaava, koska sitä voitaisiin soveltaa myös muihin kuin elintarvikkeisiin. 
 
 
27. Suositamme, että Euroopan unioni kannustaa rahoitusjärjestelyin tutkimus- ja kehitystyötä, 
jotta Euroopan markkinoille saadaan kestävämpiä ja kohtuuhintaisempia tuotteita. Euroopan 
unionin on myös kuultava kansalaisia päätöksenteon kaikilla tasoilla, myös paikallisella tasolla, 
jotta voidaan kartoittaa heidän kestäviä tuotteita koskevat tarpeensa. 
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Katsomme, että kestäviä tuotteita koskeva tutkimus on puutteellista, ja tutkimukseen on kiireellisesti 
osoitettava enemmän varoja, jotta eurooppalaiset voivat saada kohtuuhintaisempia kestäviä 
tuotteita. Kansalaisten on osallistuttava päätöksentekoprosessiin. Tutkimus- ja innovointitoimien 
ohjelma on määriteltävä yhdessä kansalaisten kanssa.  Kansalaisille on tiedotettava jatkotoimista ja 
heille on annettava palautetta.  
 
 
28. Suositamme, että Euroopan unioni kehittäisi sääntelymekanismin sisämarkkinoille tuleville 
muotituotteille. Tällä mekanismilla pyrittäisiin parantamaan kulutustottumuksia kestävyyskriteerit 
varmistavan indikaattorin avulla. 
 
Huonolaatuisia tuotteita Euroopan rajojen ulkopuolella ylituottava muotiala ei noudata eettisiä 
normeja eikä ole kestävää. On löydettävä oikeudenmukainen mekanismi, jonka avulla kuluttajat 
voivat parantaa kulutustottumuksiaan. On kuitenkin tärkeää olla korottamatta veroja, joilla on 
kielteisiä vaikutuksia eurooppalaisiin kuluttajiin, koska ne heikentävät heidän ostovoimaansa. 
Kuluttajan olisi tiedettävä, missä olosuhteissa hänen ostamansa tuotteet valmistetaan ja täyttävätkö 
ne kestävyyttä koskevat laatuvaatimukset. 
 
 

Osa-alue 4: Kohti kestävää yhteiskuntaa  
 
Alateema 4.1 Uusiutuvaa energiaa nyt  
 
29. Suositamme, että EU toteuttaa toimenpiteitä, joilla hiilidioksidisuodattimista tehdään pakollisia 
erityisesti hiilivoimaloille siirtymäaikana niin kauan kuin olemme riippuvaisia perinteisestä 
energiasta. Lisäksi suositamme, että EU antaa rahoitustukea jäsenvaltioille, joilla ei ole varoja 
hiilidioksidisuodattimien käyttöönottoon. Tuen ehtona on Pariisin sopimukseen, vihreän 
kehityksen ohjelmaan ja mahdolliseen uuteen ilmastolainsäädäntöön liittyvien EU:n 
ilmastopolitiikkojen noudattaminen. Tämä on konkreettinen toimi, joka toteutetaan yhdessä 
turvallisen energiantuotannon tutkimukseen tehtävien jatkuvien investointien kanssa. 
Tarkoituksena on tukea EU:n jäsenvaltioita, jotta ne saavuttaisivat asteittain jo hyväksytyt yhteiset 
vähennystavoitteet. 
 
On tiedossa, että polttoaineiden käyttämisestä syntyy kasvihuonekaasuja, ja EU:n jäsenvaltioiden on 
vähennettävä tämän tyyppisen energian käyttöä Pariisin sopimuksen noudattamiseksi. Koska emme 
voi lopettaa hiilidioksidipäästöjä välittömästi ja koska olemme edelleen riippuvaisia hiilestä, meidän 
on toteutettava sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on yhteinen etu, joka vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin sekä jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolella, joten 
EU:lla on instituutiona omat vastuunsa. Se antaa suosituksia ja mahdollistaa ratkaisuja, koska 
jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tavoitteita yksin. 
 
 
30. Suositamme, että eläinten tehojalostusta vähennetään metaanipäästöjen ja veden 
pilaantumisen vähentämiseksi. Tätä varten EU tarkistaa yhteistä maatalouspolitiikkaansa 
suunnatakseen tuet kestävälle ja paikalliselle maataloudelle, jota tuetaan muun muassa kuluttajille 
tarkoitetulla merkintäjärjestelmällä kestävästi tuotettujen lihatuotteiden tunnistamiseksi. Lisäksi 
kannustamme EU:ta investoimaan menetelmiin, joissa käytetään uudelleen eläintuotannosta ja 
muilta tuotannonaloilta peräisin olevaa jätettä. 
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Väestönkasvu tarkoittaa lihan kysynnän kasvua tulevaisuudessa. Sen vuoksi lihan kulutusta on 
vähennettävä. Metaani aiheuttaa kasvihuonekaasuja, joten uskomme, että eläinten kasvatus on 
ilmeisin kohde, josta aloittaa päästöjen vähentäminen. Me kaikki tiedämme, että lihan kulutusta on 
vähennettävä, minkä vuoksi karjan määrää on vähennettävä. 
 
 
31. Suositamme, että vaikka vihreän vedyn tuottaminen on resursseja kuluttava prosessi, koska on 
tuotettava 75 prosenttia energiaa, jotta saadaan 25 prosenttia vetyä, tämän tyyppisellä energialla 
on useita myönteisiä puolia. Paras ratkaisu voi olla tuottaa energiaa ilman hiilidioksidia samalla kun 
kehitämme vihreää vetyä. Tuulienergiaa olisi käytettävä vihreän vedyn tuotantoon, ja EU:n olisi 
tehtävä enemmän investointeja ja lisättävä tuulienergian tuotantoa sekä varastoitava energiaa 
tulevia tarkoituksia varten. 
 
Vihreä vety on joustava energianlähde. Voimme varastoida sitä, ja kun sille on kysyntää, voimme 
käyttää sitä. Siitä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. 
 
 
Alateema 4.2 Tuetaan muutosta  
 
32. Suositamme, että EU perustaa pakottamis- ja palkitsemisjärjestelmän veden, maaperän ja ilman 
saastumisen ja säteilyn torjumiseksi.  Olisi määrättävä sakkoja saastuttajille, mikä olisi yhdistettävä 
asiantuntijaorganisaation pakolliseen tukeen, jonka tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisöjä 
poistamaan saasteita ja ennallistamaan ekosysteemiä. Tämän asiantuntijaorganisaation olisi oltava 
johtavassa asemassa saastumisen ehkäisemisessä ja valvonnassa. 
 
On tärkeää korostaa saastuttajien vastuuta ja kannustaa yksiköitä vähentämään ympäristön 
pilaantumista pyrkien saasteettomuuteen. On ratkaisevan tärkeää, että planeetta on terve, koska se 
liittyy suoraan hyvinvointiin ja olemassaoloomme tulevaisuudessa. 
 
 
33. Suositamme, että EU perustaa erityisen verkkosivuston/-alustan, jolla esitetään monipuolista, 
säännöllisesti päivitettävää tieteellistä ympäristötietoa. Sen olisi oltava useiden asiantuntijoiden 
tarkastama, läpinäkyvä ja helposti kaikkien kansalaisten saatavilla. Verkkosivusto/-alusta liitetään 
foorumiin, jolla kansalaiset ja asiantuntijat voivat olla vuorovaikutuksessa. Paneeli kehottaa myös 
painokkaasti käynnistämään mediakampanjan kyseisen verkkosivuston/-alustan tunnetuksi 
tekemiseksi (esimerkiksi sosiaalisen median, kuten YouTuben, TikTokin ja LinkedInin kautta). 
 
Kaikilla kansalaisilla on oltava käytössään riippumattomia, tieteeseen perustuvia tietolähteitä, joiden 
avulla he pystyvät ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä (kuten sen seuraukset ja 
tarvittavat toimet sen kääntämiseksi) ja selviytymään valeuutisista. Mediakampanjalla kansalaisille 
tiedotetaan verkkosivuston/-alustan olemassaolosta. On myös tärkeää, että verkkosivustolla/-
alustalla esitettävät tiedot ovat ymmärrettäviä kaikille kansalaisille ja että ne, jotka haluavat tutustua 
aiheeseen syvemmin, saavat käyttöönsä myös lähdeaineistot. 
 
 
34. Suositamme, että EU vähentää sellaisten tavaroiden tuontimääriä, joiden ekologinen jalanjälki 
ei vastaa EU:n vaatimuksia. 
 
Näin toimimalla varmistetaan, että EU:hun tuoduilla tavaroilla on vihreämpi jalanjälki. Tavoitteena on 
vähentää maailmanlaajuista saastumista. On myös tärkeää osoittaa muille maille, mitä vaatimuksia 
niiden olisi täytettävä, jos ne haluavat viedä tavaroita EU:hun. 
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35. Suositamme, että EU edistää ja helpottaa ilmastonmuutosta koskevaa vuoropuhelua ja 
kannustaa siihen kaikilla päätöksentekotasoilla paikallistasolta (kansalaiset) maailmanlaajuiselle 
tasolle (kansalliselle, kansainväliselle ja mannertenväliselle), jotta voidaan vastata kaikkien 
osapuolten huolenaiheisiin. 
 
Vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat paras tapa vastata ilmastonmuutoshaasteisiin, ja jos osapuolet 
ymmärtävät toisiaan, niillä on suurempi valmius yhteisen perustan löytämiseen. 
 
 
Alateema 4.3 Ympäristöystävällinen liikenne  
 
36. Suositamme, että EU tukee taloudellisesti unionin jäsenvaltioita maaseutualueiden yhteyksien 
parantamiseksi. Se olisi toteutettava kehittämällä eurooppalainen julkisen liikenteen verkko, joka 
perustuu kohtuullisiin hintoihin (etusijalla rautatiet) ja tarjoaa kannustimia julkisen liikenteen 
käyttöön. Tätä varten maaseutualueilla olisi kehitettävä myös internetyhteyksiä lyhyellä, 
realistisella aikataululla. 
 
Suositamme tätä, koska maaseutu- ja kaupunkialueet eivät ole tasavertaisia julkisen liikenteen ja 
internetyhteyksien saatavuuden suhteen. Yhteinen Eurooppa-hanke vahvistuisi, kun kaikki kansalaiset 
kokisivat, että heillä on samat oikeudet. Julkisen liikenteen verkon ja internetyhteyksien 
parantaminen kannustaisi väestöä asettautumaan maaseutualueille. Tämä suuntaus vähentäisi 
saastumista, kun ruuhkaisissa kaupungeissa asuisi vähemmän ihmisiä. 
 
 
37. Suositamme sellaisten olemassa olevien liikenneinfrastruktuurien parantamista, joiden käyttö 
on vähäistä tai joiden ekologisuutta on vielä mahdollista parantaa (sähköjunien käyttöönotto). 
Tällaiset prosessit olisi toteutettava siten, ettei ympäristönsuojelualueita vahingoiteta. 
 
Kun parannetaan olemassa olevaa infrastruktuuria, vältytään resurssien liialliselta käytöltä eikä 
aiheuteta vahinkoa biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeille suojelualueille. 
Rautatieinfrastruktuurin lisääminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä ja lisäisi väestön siirtymistä 
kaupungeista maaseutualueille. 
 
 
38. Suositamme, että EU edistää sellaisten sähköajoneuvojen hankintaa, jotka ovat akkujen 
käyttöikää koskevien hyvän käytännön standardien mukaisia. Se voitaisiin toteuttaa kaikkiin EU:n 
jäsenvaltioihin EU:n sovellettavilla kannustimilla ja parantamalla sähköinfrastruktuureja. Samaan 
aikaan olisi investoitava muiden saastuttamattomien teknologioiden, kuten biopolttoaineiden ja 
vedyn, kehittämiseen niille ajoneuvoille, joiden sähköistäminen on vaikeaa, kuten veneille ja 
kuorma-autoille. 
 
Suositamme sitä, koska sähkön käyttö on nopein tapa vähentää ajoneuvojen päästöjä. Sen lisäksi 
energialähteinä olisi käytettävä esimerkiksi vetyä ja biopolttoaineita. Sähkö on paitsi nopein myös 
taloudellinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Sen perässä tulevat biopolttoaineet. Pidemmällä 
aikavälillä vihreän vedyn olisi oltava täydentävä ratkaisu niiden liikennemuotojen osalta, joita ei voida 
sähköistää. 
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Osa-alue 5: Hoivaa kaikille 
 
Alateema 5.1 Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää  
 
39. Suositamme, että Euroopan unioni turvaa yhteiset terveydenhuoltostandardit mutta myös 
pyrkii siihen, että terveydenhuollon ammattilaisia varten vahvistetaan kohtuulliset 
vähimmäispalkat, enimmäistyötunnit ja samat koulutusvaatimukset samoja tutkintoja varten 
kaikkialla Euroopan unionissa. 
 
Jos terveydenhuollon työntekijöitä varten ei ole yhteisiä terveydenhuoltostandardeja, yhteisiä 
palkkoja ja yhteistä koulutusta, jäsenvaltioiden väliset erot voivat johtaa epätasapainoisiin tilanteisiin 
eri puolilla Euroopan unionia. Terveydenhuollon standardointi voisi auttaa luomaan vahvemman, 
tehokkaamman ja häiriönsietokykyisemmän järjestelmän (covid-kriisin esimerkki EU:n järjestelmien 
vakaudesta). Se helpottaisi myös tietämyksen ja tiedon jakamista terveydenhuoltoalalla. 
 
 
40. Suositamme, että Euroopan unioni varmistaa, että hoidot ovat koko EU:ssa yhtä laadukkaita ja 
että niistä aiheutuvat paikalliset kustannukset ovat oikeudenmukaisia. Tämä voitaisiin varmistaa 
esimerkiksi laajentamalla Euroopan lääkeviraston (EMA) toimivaltuuksia tai perustamalla uusi 
erikoistunut eurooppalainen hankintavirasto, jolla olisi valtuudet neuvotella lääkkeiden hinnoista 
ja saada ne sopivammiksi kaikille jäsenvaltioille. Lääketeollisuuden monopolien riski on 
minimoitava. 
 
Saman tasoiset lääkkeet ja hoidot takaavat kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet terveysasioissa 
EU:ssa. Hankintakapasiteetin laajentaminen varmistaa paremmat hankintasopimukset. Tämä ei 
kuitenkaan saa johtaa monopolirakenteisiin ja lobbaukseen lääkealalla. Covid-kriisin hallinta on ollut 
hyvä esimerkki Euroopan unionin yhteisestä terveyshallinnasta. 
 
 
41. Suositamme, että perustetaan eurooppalainen terveydenhuollon tietokanta, johon talletetaan 
potilastietoja käytettäviksi hätätilanteissa tai sairaustapauksissa. Osallistumisen olisi oltava 
vapaaehtoista, ja henkilötietojen suoja on varmistettava. 
 
Tietojen saatavuus ja niiden käyttö mahdollistavat nopean reagoinnin ihmishenkiä uhkaavissa 
tilanteissa. Hakkerointi ja väärinkäyttö ovat merkittäviä uhkia tällaisen eurooppalaisen 
terveydenhuollon tietokannan järjestelmässä, ja sen vuoksi tiedot on suojattava. Osallistuminen on 
vapaaehtoista, ja turvallisuuteen liittyvät uhat on luonnollisesti estettävä. 
 
 
42. Suositamme, että Euroopan unioni kehittää edelleen ja synkronoi jo olemassa olevia 
terveysalan tutkimus- ja innovointiohjelmia, kuten tehdään nykyisen Horisontti Eurooppa -
ohjelman puitteissa. Tieteellisten tuotosten ja tulosten olisi oltava vapaasti saatavilla kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
 
EU:n tason tieteellinen yhteistyö voisi rikastuttaa yksittäisten tutkijoiden tieteellisiä valmiuksia ja 
tietämystä. Tiedon jakaminen voisi esimerkiksi mahdollistaa varhaisen diagnosoinnin ja parantaa 
hoitoja ja siten vähentää vakavia ja kuolemaan johtavia sairauksia kaikkialla Euroopassa. Se edistäisi 
myös EU:n omavaraisuutta lääkkeiden ja laitteiden osalta. 
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43. Suositamme, että Euroopan unioni lisää terveysalan yhteisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin 
osoitettuja määrärahojaan (leikkaamatta muiden terveyteen liittyvien EU:n ohjelmien budjettia). 
Samalla vahvistettaisiin yleisesti eurooppalaisia tiede- ja tutkimuslaitoksia. 
 
Terveyteen liittyvä tutkimus ja investoinnit vahvistavat pitkällä aikavälillä ennaltaehkäisevää 
lääketiedettä ja vähentävät terveyskustannuksia. Rahoituksen lisääminen voisi estää aivovientiä 
Euroopasta muihin kehittyneisiin maihin, joissa terveysalan T&K-toimintaan kohdennetut budjetit 
ovat suurempia. Tätä rahoitusta ei pitäisi ottaa jo olemassa olevista terveydenhuollon 
rahoitusvaroista. 
 
 
Alateema 5.2 Laajempi terveyskäsitys  
 
44. Suositamme terveysviikon viettämistä samalla viikolla kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionin 
aloitteena. Tarkoitus on käsitellä kaikkia terveyskysymyksiä mutta keskittyä erityisesti 
mielenterveyteen. Terveysviikon aikana käsitellään kollektiivisesti kaikkia keskeisiä 
mielenterveyteen liittyviä aiheita ja tuodaan niitä esille yhdessä muiden, jo olemassa olevien 
aloitteiden, kuten Mental Health Europe -järjestön aloitteiden, kanssa. 
 
Suositamme tätä, koska kaikkien EU:n kansalaisten olisi voitava tuntea itsensä hyväksytyksi ja 
osalliseksi, erityisesti jos he kärsivät mielenterveysongelmista. Lisäksi on tarpeen normalisoida 
mielenterveysongelmia ja lisätä tietoisuutta niistä sekä ehkäistä niihin liittyviä sosiaalisia ongelmia, 
kuten syrjintää. Koska mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet pandemian myötä ja todennäköisesti 
jatkuvat, tämä aloite on entistäkin tärkeämpi.  
 
 
45. Suositamme, että naisten hygieniatuotteita ei enää pidetä verotuksen kannalta 
ylellisyystuotteina, koska ne ovat välttämättömyystarvikkeita. Suositamme myös, että 
lääketieteellisistä syistä, kuten fibromyalgian ja endometrioosin vuoksi, käytettäviä hormonaalisia 
ehkäisyvalmisteita kohdellaan verotuksessa tavanomaisena lääketieteellisenä hoitona. Lisäksi 
suositellaan, että Euroopan unioni edistää kaikkien (yksin elävien ja avioliitossa olevien) naisten 
yhdenmukaista mahdollisuutta saada lääketieteellisesti avustetun lisääntymisen hoitoja kaikissa 
jäsenvaltioissa.  
 
Joissakin Euroopan maissa naisten hygieniatuotteita verotetaan ylellisyystuotteina, mikä on 
epäoikeudenmukaista. Eräitä hormonaalisia ehkäisyvälineitä käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin, 
minkä vuoksi niitä olisi verotettava vastaavasti. Naisten lisääntymishoitoja, kuten 
koeputkihedelmöitystä ja munasolujen pakastamista, koskevat kelpoisuusehdot ovat erilaisia eri 
jäsenvaltioissa, joten Euroopan unionin on pyrittävä yhdenmukaistamaan ne. 
 
  
46. Suositamme, että Euroopan unioni pyrkii painokkaasti vaikuttamaan kaikkiin jäsenvaltioihin 
siten, että niiden opetussuunnitelmiin tarvittaessa sisällytetään mielenterveyteen ja 
seksuaalikasvatukseen liittyviä aiheita. Jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi ottaa tällaiset asiat 
mukaan koulujen opetussuunnitelmiin, Euroopan unionin olisi kehitettävä ja asetettava saataville 
mielenterveys- ja seksuaalikysymyksiä koskeva vakioitu opetusohjelma. 
 
Mielenterveyteen liittyvää syrjintää ja tabuja on vähennettävä. On myös vältettävä väärää tietoa ja 
epätieteellisiä lähestymistapoja. Lisäksi seksuaalikasvatus on perusedellytys terveen elämän ja 
yhteisöjen kannalta, ja se ehkäisee esimerkiksi teiniraskauksia ja muita ongelmia. 
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47. Suositamme, että Euroopan unioni kehittää paremman järjestelmän – hyviä käytäntöjä 
koskevan kansanterveysportaalin –, jolla se voi tiedottaa kaikista mielenterveyttä koskevista 
aloitteistaan jäsenvaltioissa ja kaikille kansalaisille. Euroopan parlamentin jäsenet voisivat esitellä 
näitä hyviä käytäntöjä toisilleen, jotta niistä tulisi paremmin tunnettuja kaikissa jäsenvaltioissa. 
 
Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa Euroopan unionin aloitteista, ja hyviä käytäntöjä jakamalla voimme 
oppia toisiltamme. 
 
 
Alateema 5.3 Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin  
 
48. Suositamme, että EU vahvistaa laadukasta hammashoitoa, myös ennaltaehkäisevää hoitoa, 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja edistää niitä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lapsille, 
pienituloisille ja muille heikossa asemassa oleville ryhmille olisi tarjottava maksutonta 
hammashoitoa. EU:n olisi 15–20 vuoden kuluessa taattava, että kohtuuhintainen hammashoito on 
kaikkien saatavilla. 
 
Suositamme tätä, koska tällä hetkellä monilla EU:n alueella asuvilla ihmisillä ei ole varaa 
hammashoitoon. Hammashoidon ja ennalta ehkäisevän hoidon puute vahingoittaa heidän 
terveyttään ja tulevaisuudennäkymiään. EU:n olisi aluksi vahvistettava hammashoitoa koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja vaadittava maksutonta hammashoitoa lapsille ja pienituloisille. Lopulta 
jokaisella pitäisi olla oikeus saada laadukasta hammasterveydenhoitoa. 
 
 
49. Suositamme, että terveys ja terveydenhuolto sisällytetään EU:n ja EU:n jäsenvaltioiden jaetun 
toimivallan piiriin. Tämän uuden alan sisällyttäminen jaetun toimivallan piiriin edellyttää Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan muuttamista. 
 
Suositamme tätä, koska Euroopan unionilla ei tällä hetkellä ole riittävästi toimivaltaa antaa 
lainsäädäntöä terveydenhuollosta. Covid-19-pandemia on osoittanut, että EU:lla on oltava suurempi 
rooli terveyspolitiikassa. Perussopimuksen muuttaminen tällä tavalla antaa EU:lle mahdollisuuden 
toimia tehokkaammin terveydenhuollon takaamiseksi kaikille EU:n kansalaisille sekä antaa sitovia 
asetuksia ja päätöksiä. 
 
 
50. Suositamme, että EU asettaa ensiapukurssit maksutta kaikkien EU:n kansalaisten saataville. EU 
voisi harkita tällaisten kurssien tekemistä pakolliseksi opiskelijoille ja työntekijöille työpaikoilla 
(sekä julkisella että yksityisellä sektorilla). Näiden kurssien on oltava käytännöllisiä, toistuvia ja 
opiskelijoiden ikään mukautettuja. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa olisi myös oltava vähimmäismäärä 
defibrillaattoreita eli sydäniskureita julkisilla paikoilla. 
 
Suositamme tätä, koska monilla Euroopan unionin kansalaisilla ei ole valmiuksia toimia silloin, kun 
toinen henkilö tarvitsee apua, eivätkä he osaa ensiaputekniikoita. Tästä syystä menetetään monia 
ihmishenkiä. Kaikissa julkisissa paikoissa ei ole käytettävissä sydäniskureita. 
 
 
51. Suositamme, että Euroopan unioni varmistaa, että yksityiset terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoajat eivät hyödy epäoikeudenmukaisesti julkisista varoista eivätkä vie varoja julkisilta 
terveydenhuoltojärjestelmiltä. Euroopan unionin olisi annettava jäsenvaltioille vahvoja suosituksia 
julkisen terveydenhuollon rahoituksen lisäämiseksi. 
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Suositamme tätä, koska Euroopan unionilla ja Euroopan unionin jäsenvaltioilla on velvollisuus taata 
terveydenhuollon saatavuus kaikille kansalaisilleen. Lisäksi vahvempi julkinen 
terveydenhuoltojärjestelmä merkitsee myös parempaa valmistautumista tuleviin pandemioihin.
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Liite I: Miten suositukset laadittiin? 

A. Istunnon 3 yhteenveto  

 

· Tervetulosanat ja asialista 

· Foorumin näkemykset 
· Tavoitteiden ja prosessien 

selvittäminen 

· Linjausten muuntaminen 

suosituksiksi 

· Keskeisten viestien työstäminen 

konferenssin täysistunnolle 

· Kansalaiset lukevat ja priorisoivat 
linjaukset 

· Asiantuntijat ja faktantarkastajat 
vastaavat kysymyksiin 

· Palaute muilta ryhmiltä 

ja suositusten viimeistely 

· Suosituksista äänestäminen 

· Loppusanat· 
· Keskeisten viestien viimeistely 

· Kansalaiset muuntavat 
linjaukset vähitellen 

suosituksiksi 

TÄYSISTUNTO 

AVOIN FOORUMI 
FOORUMI 

ALARYHMÄN 
ISTUNTO 

- Uudelleenjärjestäytyminen ja 
valmistelu 

- Linjausten priorisointi 
- Linjausten muuntaminen vähitellen 

- Linjausten muuntaminen 

suosituksiksi 
- Suositusten viimeistely 

- Keskeisten viestien työstäminen 

konferenssin täysistunnolle 

- Suosituksista äänestäminen 
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Paneeli 2, istunto 3 - 23 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 3: ”Ilmastonmuutos ja ympäristö / Terveys” 

 

B. Suositusten laatimiskaavio  
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VAIHE 3 – PRIORISOINTI 5 
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C. Suositusten yksityiskohtainen laatimisprosessi 

Perjantai 7.1.2022 

Täysistunto 1 

Tavoitteet: Järjestäytyminen uudelleen paneelina ja valmistautuminen istuntoon 3 

Tervetulosanat; Puheenvuoro kansalaisille; Foorumin päivitys; Viikonlopun asialista; Istunnon 
menetelmien esittely 

Avoin foorumi 1 

Tavoitteet: Linjausten priorisointi 

Linjaukset luettiin, ja niistä keskusteltiin epävirallisesti huoneissa (tulkkausta ei ollut tarjolla). 
Linjaukset priorisoitiin tarroilla. Kukin kansalainen sai 50 tarraa (kymmenen vihreää osa-alueelle 1, 
kymmenen punaista osa-alueelle 2, kymmenen sinistä osa-alueelle 3, kymmenen keltaista osa-
alueelle 4, kymmenen oranssia osa-alueelle 5) ja priorisoi enintään kymmenen linjausta joka osa-
alueelta. Kansalaisille jaettiin mustia tarroja heidän oman alateemansa linjausten lukumäärän 
mukaisesti oman alaryhmänsä laatimien linjausten priorisointiin.  
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Työskentely alaryhmässä 1 

Tavoite: Linjausten muuntaminen vähitellen suosituksiksi 

Lauantai 8.1.2022 

Työskentely alaryhmässä 2 

Tavoite 1: Linjausten muuntaminen suosituksiksi 

Noudatettiin samaa menetelmää kuin työskentelyssä alaryhmässä 1. 

Tavoite 2: Palautteen antaminen ja saaminen muiden saman osa-alueen alaryhmien kesken. 

Tavoite 3: Palautteen antaminen ja saaminen muiden eri osa-alueiden alaryhmien kesken. 

Noudatettiin samaa menetelmää kuin aiemmin. 

Tavoite 4: Suositusten viimeistely 

Tässä viimeisessä vaiheessa pyrittiin ottamaan huomioon muilta alaryhmiltä ja faktantarkistuksesta 
saatu palaute. Alaryhmät viimeistelivät suosituksensa. 

Sunnuntai 9.1.2022 

Avoin foorumi 2 

Tavoite: Konferenssin täysistunnolle annettavien keskeisten viestien työstäminen 

Ryhmä, jossa oli 20 konferenssin täysistuntoon valittua paneelin edustajaa, työskenteli myös 
istuntojen välillä keskeisten viestien laatimiseksi. Tätä varten he haastattelivat muita osallistujia ja 
yrittivät näin saada nämä viestit muotoiltua ja välittää paneelin havainnot ymmärrettävällä tavalla. 
Keskeisten viestien olisi perustuttava suosituksiin ja niiden perusteluihin. 

Täysistunto 2 

Tavoite: Suosituksista äänestäminen 

Ohjeet osallistujille: 

 

1. Paina painiketta tabletilla. 

 

2. Skannaa QR-koodi, jolloin 

avautuu linkki lomakkeeseen, 

jossa on osa-alueen 

suositukset. 

 

3. Tarkista PIN-koodisi, joka 

löytyy tabletin takaa. 
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4. Syötä PIN-koodisi 

lomakkeeseen. 

 

 

5. Äänestä kunkin osa-alueen 

kutakin suositusta painamalla 

ylös- tai alaspäin osoittavaa 

kuvaketta. 

 
 
 
 
 
 
6. Suositukset, jotka saavat 
vähintään 70 prosenttia näin 
annetuista äänistä, 
hyväksytään. 
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Liite II: Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemykset faktantarkistuksen tukena 

Asiantuntijoiden ja faktantarkistajien näkemyksiä koordinoitiin nk. osaamis- ja tietokeskuksessa 
(Knowledge and Information Corner, KICK), joka koostui yhteisen sihteeristön ja työryhmän jäsenistä, 
College of Europen postdoc-opiskelijoiden tuella. Aina kun osallistujat, keskustelunvetäjät, tarkkailijat 
tai paikalla olleet asiantuntijat totesivat, että faktoja on tarpeen selventää, tästä ilmoitettiin 
keskukselle, joka ohjasi kysymyksen edelleen sopivalle asiantuntijalle ja/tai faktantarkistajalle. 

Useat asiantuntijat seurasivat alaryhmien keskusteluja paikan päällä ja verkossa voidakseen 
käynnistää faktantarkistuksen. Heidän lisäkseen oli päivystämässä kolmen toimielimen asiantuntijoita, 
jotka olivat valmiina vastaamaan faktantarkistukseen liittyviin kysymyksiin omalla erikoisalallaan, 
varsinkin jo olemassa olevien sääntelyvälineiden ja muiden toimintapoliittisten välineiden osalta.  

Asiantuntijoita ja faktantarkistajia pyydettiin vastaamaan hyvin lyhyessä määräajassa palauttamalla 
teksti mahdollisimman selkeänä siten, että keskustelunvetäjä voi toimittaa sen edelleen osallistujille 
keskuksen hyväksynnän jälkeen. 

Luettelo asiantuntijoista paikan päällä ja verkossa: 

Asiantuntijat osa-alueella 1 – Parempi elämäntapa 

 

● Jeppe Læssøe, emeritusprofessori, Danish School of Education 

● Norbert Steinhaus, johtava projektipäällikkö, Terrifica, Wissenschaftsladen Bonn, ja Bonn 

Science Shop -järjestön hallituksen jäsen 

Asiantuntijat osa-alueella 2 – Ympäristön ja terveyden suojelu 

 

● Sergiy Moroz, vesiasioista ja biologisesta monimuotoisuudesta vastaava virkamies, Euroopan 

ympäristötoimisto 

● Marie Stenseke, kauppa-, talous-ja oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani, 

väestömaantieteen vakinainen professori, 

Göteborgin yliopisto 

● Ivar Vågsholm, professori, biolääketieteen ja kansanterveyttä koskevan eläinlääketieteen 

osaoston päällikkö, 

Ruotsin maatalousyliopisto 

Nikolai Pushkarev, elintarvikejärjestelmistä ja ei-tarttuvista taudeista vastaava 

politiikkakoordinaattori, Euroopan kansanterveysallianssi (EPHA) 

 

Asiantuntijat osa-alueella 3 – Talouden ja kulutuksen uusi suunta 

 

● Jaroslaw Pietras, professori, College of Europe (Natolin), Euroopan unionin neuvoston 

pääsihteeristön ympäristö-, koulutus-, liikenne- ja energia-asioiden pääosaston entinen 

pääjohtaja 

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

ympäristökeskus  

● Igor Dizdarevic, luennoitsija, Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA), Luxemburg 

 

 

 

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

 

● Thomas Pellerin-Carlin, johtaja, Jacques Delors Energy Centre, vanhempi tutkija, 

eurooppalainen energiapolitiikka 

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

yliopisto, Puola  

● Christian Egenhofer, vanhempi tutkija, eurooppalaisen ylikansallisen hallinnon laitos, 

yliopistollinen Eurooppa-instituutti, Firenze, ja vanhempi tutkija, CEPS, Bryssel, ja College of 

Europe (Natolin) 

● Pantelis Capros, professori, Ateenan kansallisen teknillisen yliopiston (NTUA) sähkö- ja 

tietotekniikan tiedekunta 

 

Asiantuntijat osa-alueella 5 – Hoivaa kaikille 

 

● Aleskandar Dzakula, professori, Zagrebin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal -tutkija, persoonallisuutta, arviointia ja psykologista 

hoitoa käsittelevä osasto, Barcelonan yliopisto 

● Claudia Marinetti, johtaja, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, johtaja, 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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Liite III: Muut suositukset, joita paneeli käsitteli mutta joita ei hyväksytty 

 
 

Osa-alue 1: Parempi elämäntapa 
 
Alateema 1.1 Terveelliset elintavat 
 
Suositamme, että EU antaa kaikille jäsenvaltioille suosituksen parhaista käytännöistä alkoholi- ja 
tupakkamainonnan kieltämiseksi tai rajoittamiseksi kaikissa tiedotusvälineissä kaikkien ikäryhmien 
osalta painottaen kuitenkin nuorta yleisöä. EU:n olisi varmistettava näiden tuotteiden myyntiä 
alaikäisille rajoittavien lakien noudattamisen valvonta. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi pantava 
täytäntöön lait, jotka koskevat tupakointia julkisilla alueilla, erityisesti oppilaitoksissa, ja 
määrättävä niistä seuraamuksia, ja perustettava erityisiä tupakointialueita. 
 
Epäterveellisiä elämäntapoja ei saisi esittää mainonnassa, ja niiden pitäisi olla vähemmän näkyvillä 
julkisessa elämässä. Alkoholi ja tupakka kuuluvat eniten käytettyihin haitallisiin aineisiin, ja tällä 
suosituksella ehkäistään näiden aineiden väärinkäyttöä. 
 
 
Suositamme, että EU tukee jäsenmaita kestäväpohjaisten, terveellisten ja maistuvien ruokien 
laittoa koskevan opetuksen sisällyttämisessä kansallisiin opetussuunnitelmiin. EU voi tukea sitä 
terveellistä ruoanlaittoa koskevilla oppailla sekä verkossa että painetussa muodossa. Tätä olisi 
mainostettava ennakoivasti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa nuoren yleisön tavoittamiseksi. 
Myös vanhempia olisi valistettava, jotta he oppivat, mikä on paras tapa käyttää ruokaa terveellisen 
elämäntavan omaksumiseksi. Tämän alan tutkimusta olisi edistettävä ja monipuolistettava. 
 
Koulujen ruoanlaitto- ja ravitsemuskurssit parantaisivat nuorten terveyttä ja hillitsisivät pikaruokien 
kulutusta. Kun lapsia koulutetaan, he kertovat oppimistaan asioista myös vanhemmilleen. Lisäksi 
vanhempien valistaminen terveistä elämäntavoista toimisi hyvänä esimerkkinä lapsille. 
 
 
Suositamme, että Euroopan komission HealthyLifestyle4All-yleisökampanjaa, jossa on kyse 
terveellisistä elämäntavoista ja sosiaalisen aktiivisuuden hyödyistä, tehostetaan konkreettisin 
esimerkein ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla. Tiedotuskampanjat olisi määriteltävä 
hyvin jäsennetyille kohderyhmille, ja kutakin kohderyhmää varten olisi valittava asianmukaiset 
viestintävälineet. Lisäksi on tärkeää tarjota palkkio- ja kannustinjärjestelmiä myönteisen 
käyttäytymisen edistämiseksi. Kampanjoissa olisi oltava mukana vaikuttajia, julkisuuden henkilöitä 
tai viranomaisia. Niissä on tuotava esiin kaksinkertaiset hyödyt, jotka kohdistuvat sekä terveyteen 
että ympäristöön ja ilmastoon. Lisäksi kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi olla saatavilla tukea 
maksuttomaan julkiseen liikuntaan. 
 
Terveemmillä elämäntavoilla on myönteinen vaikutus terveydenhuoltojärjestelmään, koska ne 
vähentävät terveysongelmia. Fyysinen terveys vaikuttaa mielenterveyteen ja onnellisuuteen. Nykyisiä 
kampanjoita ei tunneta tarpeeksi. Roolimallien ja vaikuttajien mukaan ottaminen lisää kampanjoiden 
tehokkuutta ja tekee niistä motivoivampia. 
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Suositamme tiedotuskampanjaa terveellisistä elintarvikkeista ja ravitsemuksesta. EU:n olisi 
edistettävä lihan ja sokerin verojen korottamista jäsenvaltioissa. Sen olisi tutkittava 
mahdollisuuksia erotella toisistaan terveelliset ja epäterveelliset elintarvikkeet ja sijoittaa ne eri 
alv-ryhmiin. Suositamme, että erittäin epäterveellisiin elintarvikkeisiin (kuten tupakkatuotteisiin) 
lisätään hyvin selkeitä varoitusmerkkejä. Lisäksi suositamme Euroopan laajuista 
ravintoarvomerkintää, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot ja QR-koodin, joiden avulla kuluttajat 
voivat perustaa valintansa paremmin tietoon. Olisi tutkittava myös mahdollisuuksia tehdä 
terveellisistä elintarvikkeista halvempia kuin roskaruoka ja tehdä terveellisten tuotteiden 
tuottamisesta houkuttelevampaa maanviljelijöille. 
 
Terveellinen ruoka on terveen elämän perusta. Sekä tuotanto- että kuluttajapuolet on otettava 
huomioon. Terveellisten tuotteiden tuotannolla on myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, ja se 
voi auttaa paikallisten viljelijöiden tukemisessa. Jos terveellisten elintarvikkeiden tuotanto lisääntyy, 
hinnat laskevat ja kysyntä kasvaa. 
 
 
Alateema 1.2 Ympäristökasvatus 
 
Suositamme, että EU perustaa rahoitusjärjestelmän, joka tarjoaa kannustimen pitkän aikavälin 
ympäristökoulutusohjelman sisällyttämiseen kansallisiin koulutusjärjestelmiin peruskoulujen ja 
toisen asteen oppilaitosten oppilaille. Tähän rahoitusjärjestelmään olisi sisällyttävä varoja, jotka on 
korvamerkitty taloudellista tukea tarvitseville vanhemmille. 
 
Nykyisiin koulutusjärjestelmiin ei sisälly riittävästi käytännöllisiä osioita, jotka edistäisivät lasten ja 
ympäristön välistä suoraa ja syvällistä vuorovaikutusta. Nykyiset ohjelmat on laadittu lyhytjänteisesti, 
ja ne ovat heterogeenisiä eivätkä edistä tarvittavia asenteiden muutoksia. Vanhempia olisi autettava 
varmistamaan, että kaikki lapset voivat yhtäläisesti hyötyä ohjelmasta ja että kukaan heistä ei jää siitä 
osattomaksi taloudellisista syistä. 
 
 
 

Osa-alue 2: Ympäristön ja terveyden suojelu 
 
Alateema 2.1 Terve luonnonympäristö 
 
Suositamme vedenlaatua koskevien mahdollisimman korkeiden vaatimusten välitöntä 
täytäntöönpanoa koko EU:n alueella. Veden säästämiseksi ehdotetaan palkitsemisjärjestelmää, 
joka perustuu veden hinnoitteluun tavalla, joka houkuttelee ja tarjoaa kannustimia kulutuksen 
vähentämiseen. Voidaan esimerkiksi 1) luoda dynaaminen järjestelmä, joka kannustaa kuluttajia 
pysymään keskimääräisen vedenkulutuksen alapuolella (eli vedenkulutuksen 10 prosentin kasvu 
nostaa hintaa 11 prosenttia), 2) luoda tuotantoyritysten saastuttamalle vedelle päästöoikeuksien 
markkinajärjestelmä, joka vastaa jo käytössä olevia hiilidioksidin päästöoikeusmarkkinoita. 
 
Tämän suosituksen perusteluna on se, että hintojen nostaminen kannustaa kaikkia käyttäjiä 
tekemään tietoisempia päätöksiä kulutuksestaan. Kun otetaan huomioon EU-maiden erilaiset 
realiteetit ja pyritään sosiaalisesti oikeudenmukaiseen järjestelmään, köyhempien väestöryhmien 
vesihuoltoa voidaan tukea tekemällä yhteisiä investointeja vesi-infrastruktuuriin ja tutkimukseen. 
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Osa-alue 3: Talouden ja kulutuksen uusi suunta 
 
Alateema 3.1 Ylituotannon ja ylikulutuksen säätely 
 
Suositamme, että EU määrää sakkoja yrityksille, jotka hävittävät ylituotannon vuoksi myymättä 
jääneitä tuotteita. 
 
Joissakin tapauksissa yritykset pitävät myymättä jääneiden tuotteiden pois heittämistä 
kannattavampana kuin niiden kierrätystä tai uudelleenkäyttöä. Sen vuoksi on tärkeää hillitä 
ylituotantoa sakkojen avulla, jotta pois heittäminen ei enää olisi kannattavaa tuottajille. 
 
 
Alateema 3.2 Vähemmän jätteitä 
 
Suositamme, että EU kehittää ja panee täytäntöön kotitalouksia/kansalaisia koskevan 
jätehuoltopolitiikan, jossa keskitytään niiden synnyttämän jätteen todelliseen määrään ja jota 
täydennetään toimenpiteillä, jotka ovat tarpeen kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi jätteen 
syntymisen vähentämisen ja jätteiden erilliskeräyksen hyödyistä. On toteutettava myös 
sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin perheisiin (esim. nuoret lapsiperheet, vanhukset jne.) 
kohdistuvia toimenpiteitä ketään ei jätetä -periaatteen mukaisesti. 
 
Tavoitteena on kehittää kotitalouksien jätehuoltoa koskeva yhtenäinen lähestymistapa, joka myös 
helpottaa ympäristönsuojelua jätteiden vähenemisen ansiosta, edistää kiertotaloutta ja tehostaa 
jätteenkeruuta. Lisäksi ihmisten tietoisuus ja vastuuntunto ympäristöstä kasvavat. 
 
 
Suositamme, että EU edistää vapaata markkinakilpailua ja kannustaa yksityistä sektoria 
osallistumaan aktiivisemmin jätteiden, myös jätevesien, käsittelyyn sekä uusiojalostus- ja 
uudelleenkäyttötoimiin. 
 
Koska tämä suositus täydentää jätepuitedirektiiviä ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaa, se 
voidaan parhaiten panna täytäntöön EU:n tasolla. Lisäksi suosituksen täytäntöönpano lisää 
innovatiivisia ratkaisuja jätehuollossa ja parantaa jätehuollon laatua sekä lisää käsitellyn jätteen 
määrää, koska näihin toimiin osallistuu enemmän yrityksiä. 
 
 
Alateema 3.3 Reilun kaupan tuotteet, yhtäläinen saatavuus ja oikeudenmukainen kuluttaminen 
 
Suositamme teollisuuden siirtämistä takaisin Euroopan unioniin, jotta voidaan tarjota laadukkaita 
reilun kaupan tuotteita ja puuttua ilmastokysymyksiin. 
 
Euroopan unionilla on taitotietoa, jota on edistettävä sen omilla markkinoilla. Kun teollisuutta on 
siirretty EU:n ulkopuolelle, erityisesti Aasiaan, myös ammatillista pätevyyttä on siirretty muualle. 
Tähän suositukseen sisältyy eurooppalaisten työntekijöiden ammatillinen koulutus. Epäreilun 
kilpailun välttämiseksi on myös erittäin tärkeää välttää toimintojen siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen. 
On havaittu, että teollisuuden laajamittainen siirtäminen muualle maailmaan vaikuttaa Euroopan 
teollisuuteen. Paikallinen tuotanto parantaa näin ollen kansalaisten ja ympäristön terveyttä. 
 
 
 

Osa-alue 4: Kohti kestävää yhteiskuntaa 
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Alateema 4.3 Ympäristöystävällinen liikenne 
 
Suositamme, että suuret kaupungit saavat seuraamuksia tai tukia riippuen siitä, miten ne 
suoriutuvat julkisen liikenteen järjestämisestä ympäristön ja saastumisen kannalta 
(sähköajoneuvot, ympäristöystävällinen joukkoliikenne, jalankulun lisääminen, polkupyöräilyn 
edistäminen jne.). Paikallisviranomaisiin kohdistuvien seuraamusten tai tukien perusteena olisi 
käytettävä niitä muutoksia, joita kaupungeissa tehdään ekologisen liikenteen toteuttamiseksi, 
niiden lähtötilanne huomioon ottaen. Euroopan unionin olisi vahvistettava lainsäädännössään 
suoritusindikaattoreita, jotka koskevat saastumista ehkäiseviä toimenpiteitä ja saastumisen 
suhteellista vähenemistä. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon kunkin kaupungin 
lähtökohdat. 
 
Suositamme tätä, koska kaupungit ovat kärsineet ilmansaasteista, mikä on tuonut esiin 
terveysongelmia. Vihreän liikenteen kehittäminen parantaisi ihmisten elämää ja terveyttä ja 
vähentäisi kasvihuoneilmiötä. Tuet ja seuraamukset ovat tehokkaita toimenpiteitä, joilla edistetään 
muutoksia ja autetaan mukautumista eri kaupunkien erilaisiin tilanteisiin. 
 
 
Suositamme, että EU:n lainsäädännöllä rajoitetaan ja säännellään lyhyiden lentojen ja 
risteilyalusten käyttöä. Ihmisille on tarjottava ekologisia vaihtoehtoja liikkumiseen. Yksi tällaisista 
vaihtoehdoista on rautatieraiteiden standardointi Euroopan pääkaupunkien yhdistämiseksi. Lisäksi 
suositellaan, että EU myöntää tukia tavarakuljetusten muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi, 
kuten juna- ja laivakuljetuksiin (lyhyillä matkoilla). 
 
Suositamme tätä, koska lyhyitä kuljetuksia on liian paljon ja ne ovat liian saastuttavia ja helposti 
korvattavissa. Risteilyaluksia rajoittamalla vähennettäisiin meren pilaantumista (kriittinen 
ympäristöongelma) ja kielteisiä vaikutuksia rannikkokaupunkeihin. Siksi on luotava edullisempia 
vaihtoehtoja verrattuna saastuttavampiin vaihtoehtoihin. Sama raideleveys parantaisi 
rautatieyhteyksiä Euroopan pääkaupunkien välillä. 
 
 
 

Osa-alue 5: Hoivaa kaikille 
 
Alateema 5.2 Laajempi terveyskäsitys 
 
Suositamme, että Euroopan unioni edistää HealthyLifestyle4All-kampanjansa mukaisesti myös 
aloitteita, joissa on kyse urheilutapahtumista, koulujen liikuntatoiminnasta sekä kaikki urheilulajit 
käsittävistä ja kaikille ikäryhmille [ei ammattilaisille] tarkoitetuista kahdesti vuodessa 
järjestettävistä kilpailuista. Sen lisäksi suositellaan maksuttoman eurooppalaisen 
urheilusovelluksen kehittämistä kollektiiviseen urheilutoimintaan kannustamiseksi. Sovelluksen 
tarkoituksena on auttaa ihmisiä luomaan yhteyksiä toisiinsa urheilun välityksellä. Tällaisista 
aloitteista olisi tiedotettava ja niitä olisi mainostettava laajalti. 
 
Jotta Euroopan väestö olisi terveempi, Euroopan unionin on edistettävä urheilua ja terveellisiä 
elämäntapoja. Hyvin usein väestö ei ole tietoinen urheilun ja terveen elämän välisestä suhteesta. 
Tämä sovellus on tärkeä siksi, että ihmiset ovat innokkaampia harrastamaan urheilua, jos he voivat 
tehdä sen yhdessä. 
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Liite IV: Ryhmitellyt linjaukset3 

 

Osa-alue 1 – Parempi elämäntapa 

Alateema 1.1 – Terveelliset elintavat 

1. Kuuden linjauksen ryhmittely 

1.1.1.1 linjaus: Avataan kokkikouluja jäsenvaltioissa ja tuetaan niitä avustuksin ja mainoksin 
(maksuttomat kurssit teini-ikäisille ja lapsille), mukaan lukien terveellistä ruokavaliota koskeva 
opetus jo varhaislapsuudessa (esikoulu ja alakoulu), hankitaan parhaat käytännöt ja ruokareseptit 
eri puolilta Eurooppaa ja sisällytetään ne kokkauskursseihin (hyödynnetään eurooppalaisten 
ruokailutottumusten runsasta valikoimaa). Esimerkki Italiasta: maksuton ammattikoulutus 
julkisissa kouluissa tarkoituksena oppia tekemään terveellistä ruokaa. 
1.1.3.3 linjaus:  Koulujärjestelmässä otetaan käyttöön ruoanlaitto-opetusta, esimerkiksi 
kokkausoppitunteja. 
1.1.8.4 linjaus: Edistetään kouluille ja päiväkodeille suunnattuja laadukkaita opetusjaksoja ja 
tiedotusta EU:n ohjelmien avulla.  
1.1.16.1 linjaus:  Luovutaan jalostetuista raaka-aineista ja edistetään mahdollisimman paljon 
terveellisiin elintarvikkeisiin perustuvaa ruoanlaittoa. Virallisiin koulutusjärjestelmiin on 
sisällyttävä ravitsemusta koskevaa opetusta.  
1.2.3.3 linjaus: Lisätään kouluissa tietoisuutta näistä aiheista ja opetetaan, miten ruokaa laitetaan 
ja jalostetaan tuottamatta paljon jätettä. Myös asiaan liittyviä tunnenäkökohtia olisi käsiteltävä.  
5.3.2.2 linjaus: Terveellisiä elintarvikkeita koskeva opetus kouluissa. Opitaan erottamaan 
terveelliset elintarvikkeet epäterveellisistä. 

 
2. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.1.2 linjaus: Näytetään mainoksia televisiossa, eri foorumeilla ja yhteistyössä vaikuttajien 
kanssa (esim. YouTube) nuorille tarkoitettujen ohjelmien aikana samalla kun näytetään 
tilastotietoja, jotta voidaan puhua suoraan kohdeyleisölle ja antaa heille tietoa terveellisestä 
ruokailusta, terveellisestä ruoanlaitosta ja terveellisistä elintarvikkeista. 
1.1.8.3 linjaus: Tarvitaan tiukempaa sääntelyä mainonnassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista ja 
hyvin epäterveellisen ruoan mainontakielto. 

 
3. 1.1.1.3 linjaus:  Kokonaisvaltainen lähestymistapa: urheilu, terveys ja ravinto; kiinnitetään huomiota 

esim. sairauksiin, joita epäterveellinen ruoka voi aiheuttaa (esim. sydän- ja verisuonitaudit). 
 

4. Kymmenen linjauksen ryhmittely  

1.1.4.2 linjaus:  Lisätään kävelemistä; lisätään tietoisuutta kävelyn terveellisyydestä televisiossa, 
radiossa, sosiaalisessa mediassa sekä sanoma- ja aikakauslehdissä. 
1.1.8.1 linjaus: Enemmän tietoa ja kampanja terveellisistä elämäntavoista käytännön esimerkein. 
Tiedon tukee olla helposti ymmärrettävissä ja saatavissa. Käytetään eri tiedotuskanavia eri 
kohderyhmille. 
1.1.8.2 linjaus: Tarvitsemme hyviä roolimalleja, jotka ovat esillä mediassa. 
1.1.8.5 linjaus:  Edistetään myönteistä käyttäytymistä palkintojen ja kannustinjärjestelmien 
avulla. 
1.2.1.3 linjaus: Investoidaan julkisiin tiedotustapahtumiin ja tiedotetaan koko Euroopan kattavilla 
kanavilla. Käytetään internetiä ja sosiaalisia verkostoja nuorille tiedottamiseen. 

                                                
3  Ryhmittelyssä luettelon ulkopuolelle jäi erehdyksessä kolme linjausta: 5.3.1.1 linjaus: Edistetään osallistumista 
koskevaa koulutusta (EU:n tasolla). 1.2.2.4 linjaus: EU:n on autettava uudelleenarvioimaan maskuliinisuuden ja 
feminiinisyyden rakenteita. 1.2.2.1 linjaus: Kulttuurinen taistelu: tunnustetaan ja ymmärretään ”miehenä” olemisen 
etuoikeus, jotta lisätään tietoisuutta siitä, mitä merkitsee olla nainen. Kansalaisille tiedotettiin tästä.  
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1.1.17.1 linjaus: Tiedotuskampanjat on jäsenneltävä hyvin määritetyille kohderyhmille, ja kutakin 
kohderyhmää varten olisi valittava asianmukaiset viestintämenetelmät. Lääkäreiden on aina 
tilaisuuden tullen kerrottava terveellisen elämäntavan noudattamisen tarpeesta. 
1.2.3.2 linjaus: Järjestetään koordinoituja koulutuskampanjoita koko EU:ssa vaikuttajien, 
sosiaalisen median jne. kautta. Tuotetaan nopeasti leviäviä videoita yhteistyössä suurten 
mainostoimistojen kanssa. Ne räätälöidään kullekin maalle sopiviksi ja toteutetaan tunnettujen 
näyttelijöiden tai vaikuttajien kanssa niin, että ne jäävät ihmisten mieliin ja sydämiin. 
3.3.1.4 linjaus:  Edistetään kansalaisille tarkoitettujen mainoskampanjoiden parempaa sääntelyä.  
Annetaan enemmän näkyvyyttä kestäviä tuotteita tuottaville toimijoille esittämällä näiden 
mainoskampanjoita televisiokanavilla. 
5.2.1.1 linjaus:  Tiedotetaan ja opastetaan ihmisiä liikunnan ja terveellisen ruokailun hyödyistä 
televisio- ja internetkampanjoiden avulla (esim. terveyteen liittyvät podcast-lähetykset).  
5.2.1.3 linjaus: Otetaan käyttöön terveyden teemaviikko, ja koulut, yritykset ja laitokset voisivat 
edistää terveyteen liittyvää toimintaa – ennaltaehkäisy ja tiedotus. Käytetään tähän radiota, 
televisiota ja internetiä.  

 
5. 1.1.1.4 linjaus: Lisätään opetukseen myös sukupuolivalistus, liikennekasvatus ja muita vastaavia 

aiheita. 
 

6. Kahden linjauksen ryhmittely  

1.1.1.5 linjaus: Kouluruokaloiden on tarjottava terveellisempää ruokaa, esim. monipuolisempi 
valikoima (kasvisruoat, kasvislisäkkeet, kauden hedelmät ja kasvikset) sekä tasapainoinen, 
korkealaatuinen ruokavalio, esim. luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet. 
1.1.12.1 linjaus: Autetaan kouluja ja muita koulutuspalveluja tarjoamaan terveellistä ja kestävästi 
tuotettua ruokaa esim. rahallisella tuella (suuremmat määrärahat), ja tiedotetaan niille hyvistä 
tavarantoimittajista ja niiden käytettävyydestä. 

 
7. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.2.1 linjaus: Jaetaan kouluihin esitteitä, jotka mainostavat koulutusalan kansalaisjärjestöjä ja 
kouluajan jälkeisiä ohjelmia jne. Esimerkiksi hankitaan ravinto- ja urheiluasiantuntijoita 
puhumaan lapsille näistä aiheista. 
1.1.7.1 linjaus: Mainostetaan enemmän kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät terveellisen ravinnon 
käyttöön. 

 
8. 1.1.2.2 linjaus: Rajoitetaan alkoholi- ja tupakkamainontaa etenkin nuorten osalta, esimerkiksi 

urheilutapahtumissa. 
 

9. 1.1.2.3 linjaus: Yrityksissä: lisätään esimerkiksi virkistäytymisaikaa lounastaukoihin sekä 
kuntoilutiloja, edistetään liikuntaa, niin että työntekijät saavat yhteyden kollegoihin urheilun myötä, 
rakennetaan urheilukenttiä, esimerkiksi jalkapallokenttiä. Myös työaikana: annetaan työntekijöille 
mahdollisuus liikuntaan, esimerkiksi jumppapallot, nouseminen seisomaan työskentelyn aikana, 
liikunta työpöydän ääressä, työasennon vaihtaminen. 
 

10. 1.1.3.1 linjaus: Luodaan pieniä puutarhoja kouluihin, perustetaan kaupunkipuutarhoja ja 
mahdollisesti annetaan niihin avustuksia. 
 

11. 1.1.3.4 linjaus: Mainostetaan hyviä kasvisruokareseptejä. 
 

12. Kahdeksan linjauksen ryhmittely  

1.1.3.5 linjaus: Tuetaan enemmän pientiloja, jotka tuottavat ja myyvät paikallisesti, sekä tuetaan 
enemmän luonnonmukaisia tiloja, jotta ne voivat tuottaa halvempaa ruokaa (alueellisten 
avustusten sijaan otetaan huomioon kestävä kehitys).  
1.1.3.2 linjaus: Hinnantarkistus: luomutuotteiden on oltava halvempia. 
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1.1.9.1 linjaus: Otetaan käyttöön kestävään tuotantoon tähtääville pientuottajille avustuksia ja 
palkitsemisohjelmia kestävien ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamista varten. Vähennetään 
muiden avustuksia. 
1.2.1.2 linjaus:  Harjoitetaan ja edistetään kestävää ja uusiutuvaa maataloutta. 
2.2.6.3 linjaus: Kannustetaan ei-tehoperäisiä maatiloja, pienmaatiloja, jotka varmistavat 
vanhojen eläinrotujen säilyttämisen. 
2.2.7.2 linjaus: Kannustetaan pientiloja käyttämään paikallisia kasvilajikkeita, mukaan lukien 
perintökasvit, jotka tarvitsevat vähemmän torjunta-aineita. 
2.3.1.3 linjaus: Voimme edistää ja perustaa lyhyitä elintarvikeketjuja, jotka ovat halvempia ja 
helpommin saatavilla. 
3.1.3.3 linjaus:  Meidän tulee edistää kestävämpien tuotteiden tuotantoa taloudellisin 
kannustimin. 

 
13. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.3.6 linjaus: Vertikaalinen viljely: viljellään kerroksina suurissa varastoissa. Tuholaismyrkkyjä 
ei tarvitse käyttää, koska paikalla ei ole hyönteisiä. Automaatio edellyttää suuria investointeja, 
mutta se tekee toiminnasta kustannustehokasta ja edullista.  
1.1.6.1 linjaus: Seurataan, miten EU:n varoja jaetaan, ja investoidaan enemmän rahaa 
maanviljelyinnovaatioihin, esim. vertikaaliseen viljelyyn. 

 
14. 1.1.4.1 linjaus:  Lisätään avustuksia paikallisille kerhoille, jotta lapsilla on tilaisuus harrastaa urheilua 

koulun ulkopuolella (kokeilla eri urheilulajeja kerhoissa). 
 

15. 1.1.4.3 linjaus: Järjestetään Euroopan nuorten mestaruuskisoja: nuoret eri puolilta Eurooppaa 
kokoontuvat yhteen kilpailemaan eri urheilulajeissa. 
 

16. Kolmen linjauksen ryhmittely 

1.1.5.1 linjaus: Pakkausmerkinnät: Mikä on terveellistä / mikä on epäterveellistä (esim. 
elintarvikkeiden ”liikennevalot”, Nutri-score). 
1.1.11.1 linjaus: Luodaan yhteinen standardi paremmille ja ymmärrettävämmille 
elintarviketiedoille EU:ssa.  
5.2.5.2 linjaus: Merkinnät ovat tärkeitä, ja jäsenvaltiot voisivat jakaa järjestelmänsä (esimerkiksi 
Saksassa on kolmivärijärjestelmä, joka näyttää houkuttelevalta). [epäterveellinen ruoka] 

 
17. 1.1.7.2 linjaus: EU:n tulee järjestää mittavia tiedotuskampanjoita mRNA-rokotteiden 

turvallisuudesta sekä siitä, mitä näillä rokotteilla rokottaminen merkitsee.  
 

18. Neljän linjauksen ryhmittely 

1.1.9.2 linjaus: Tarvitaan tiukempaa sääntelyä epäterveellisten elintarvikkeiden tuotannon 
rajoittamiseksi.  
1.1.10.1 linjaus: Politiikassa tulee harkita ja edistää kulutuksen vähentämiseen tähtääviä 
vaihtoehtoja. [epäterveellinen ruoka]  
1.1.10.2 linjaus:  Tarvitaan lisää tilaisuuksia ja tiloja viikoittaisille markkinoille ja suoramyynnille, 
joilla tarjotaan terveellisiä ja alueellisia elintarvikkeita sekä edistetään ja jaetaan tietoa. 
1.1.6.3 linjaus: Vähennetään lihan kulutusta. 

 
19. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.12.2 linjaus: Edistetään pyöräilyä laajentamalla pyöräilyreittejä, pyöräilymahdollisuuksia ja 
pyöräilyopetusta kouluissa. 
4.3.4.1 linjaus:  EU:n tulee edistää pyöräilyä, etenkin kaupunkialueilla, parantamalla 
infrastruktuuria ja pyöräteitä. Euroopan maaseuduilla tilanne vaihtelee: joillakin alueilla 
tarvittaisiin enemmän investointia infrastruktuuriin, kun taas muilla alueilla tällainen investointi 
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ei ole tarpeen. On myös tärkeää, että kaupungin keskustoissa on jalankulkualueita, ja niiden 
määrää tulee lisätä.  

 
20. 1.1.13.1 linjaus: Kehitetään uusia teknologioita, joilla saadaan parempaa laatua ja terveellisempiä 

tuotteita. 
 

21. 1.1.15.1 linjaus: Muutetaan terveydenhuoltojärjestelmää tehokkaammaksi jatkuvalla 
ennaltaehkäisemisellä, johon kuuluvat pakolliset lääkärintarkastukset. 
 

22. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.18.1 linjaus: Yleislääkärien roolin on oltava tärkeämpi; heidän on oltava toiminnassaan 
ennakoivampia eikä vain reaktiivisia. Perhelääkäreiden vastaanottojen on oltava paremmin 
varusteltuja. 
5.3.5.2 linjaus: Annetaan enemmän merkitystä perhelääkäreille, etenkin maaseudulla. 

 

23. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.1.19.1 linjaus: Terveysongelmista, joilla on maailmanlaajuisesti vaikutusta yhteiskuntiin, on 
tiedotettava läpinäkyvästi, ja sen saavat tehdä vain puolueettomat ja ammattitaitoiset 
spesialistit. Annettua tietoa on tuettava luotettavilla, suuren yleisön saatavilla olevilla tiedoilla. 
1.2.1.1 linjaus: Tarjotaan enemmän tilastoja, faktoja ja lukuja näistä ongelmista ja niiden 
vaikutuksista. 

 

Alateema 1.2 – Ympäristökasvatus 

24. Kolmen linjauksen ryhmittely 

1.2.2.1 linjaus: Tuodaan kaupunkialueilla asuvat lapset lähemmäksi luontoa: suunnitellaan 
ulkona tapahtuvaa opetusta; rahoitetaan koulupuutarhoja koskevia ohjelmia, esim. 
kukkapuutarhat, metsälastentarhat, puutarhurit lisäämässä tietoisuutta. 
1.2.7.2 linjaus: Käytetään luontoretkiä ja luonnonsuojelutoimintaan liittyviä ekskursioita (esim. 
jätteenkeräys) edistämään rakkautta luontoon. 
1.2.14.2 linjaus:  Lapsia tulee kannustaa kouluohjelmien kautta viettämään mahdollisimman 
paljon aikaa luonnossa, ja perheitä on kannustettava viettämään enemmän aikaa lasten kanssa 
luonnossa. 

 
25. 1.2.2.2 linjaus: Tehdään kaupungeista vihreämpiä, esim. lisätään puita. 

 
26. Kuudentoista linjauksen ryhmittely 

1.2.3.1 linjaus: Järjestetään ympäristökasvatukseen perustuvia laajamittaisia koulutusohjelmia, 
jotka on tarkoitettu sekä vanhemmille että lapsille. 
1.2.4.1 linjaus: Tarvitaan lisätietoa ympäristöaiheista kouluissa: teoreettisen tiedon lisäksi 
voidaan antaa myös esimerkkejä, kuten käytännön tietoa.  
1.2.4.2 linjaus: Tuodaan ”ympäristö” kouluihin pakollisena aihepiirinä. Lisätään ympäristöpäiviä 
koulussa (esim. jätteenkeräys). 
1.2.4.7 linjaus: EU:n tulee tehdä esityksiä sekä antaa neuvoja ja suosituksia kouluille 
ympäristöopetuksesta.  
1.2.5.1 linjaus: Vaikuttajia ja sosiaalista mediaa yleensä pitäisi käyttää enemmän 
ympäristökoulutusta koskevissa tiedotuskampanjoissa.  
1.2.5.4 linjaus: Lapsille tulisi tarjota tiedotteita, suullista neuvontaa ja koulutusta sosiaalisen 
median mainonnan ja koulutuksen lisäksi. 
1.2.6.1 linjaus: Ilmasto- ja ympäristönsuojelukoulutuksen tulee olla aihe ja tavoite numero 1.  
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1.2.7.1 linjaus: Mainostetaan koulun ulkopuolisia koulutusohjelmia, kuten kerhoja, 
kansalaisjärjestöjä ja aloitteita. Niiden täytyy myös tukea kouluja. Kaikkien kerhojen (mukaan 
lukien urheilukerhot) ja koulutusohjelmien tulee edistää ympäristökasvatusta.  
1.2.8.1 linjaus: Edistetään ja jaetaan digitaalista koulutustarjontaa (esim. EU voi soveltaa 
olemassa olevaa tarjontaa paremmin).  
1.2.11.1 linjaus: Annetaan kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen Euroopan ympäristökoulutuksen 
peruskirja kaikille koulutuslaitoksille ja kouluille. 
1.2.12.1 linjaus: EU:n tulee kannustaa jäsenvaltioita integroimaan ympäristökasvatus 
peruskoulun opetussuunnitelmaan. Opettajat voisivat tulla koulun ulkopuolelta (esim. 
kansalaisjärjestöt/tutkimus), ja heille on maksettava hyvin.  
1.2.13.1 linjaus: Uudistetaan koulutusjärjestelmiä lisäämällä näkyvyyttä ja tietoisuutta 
ympäristön roolista elämässämme.  
1.2.15.1 linjaus: Opetussuunnitelmaan tulee sisällyttää tunteja ympäristöstä ja sen suojelusta, 
mukaan lukien tiedot luonnonsuojelua koskevasta lainsäädännöstä (alkaen yläasteelta tai lukion 
ensimmäisestä vuodesta). Oppitunteja pitää järjestää luonnonympäristössä ilman 
muistiinpanoja.  
2.2.8.1 linjaus: Tarjotaan koulutusta, joka tähtää lisääntyneeseen tietoisuuteen elämän 
monimuotoisuudesta ja edistää nöyrempää näkökulmaa ihmisinä. 
3.2.2.3 linjaus: Mainoksilla tulee olla kasvatuksellisia tavoitteita, esim. niillä voidaan selittää 
ihmisille, mitä etuja tuotteen kuluttamisesta on, ja tässä voidaan korostaa ympäristöystävällisiä 
tuotteita. 
4.2.2.2 linjaus: Tiedotetaan lapsille ympäristöstä koulutuksen kautta nuoresta iästä lähtien ja 
lisätään heidän tietoisuuttaan ympäristöstä. 

 
27. 1.2.10.1 linjaus:  Tarjotaan koulutusohjelmia aikuisille ja vanhemmille ja integroidaan ne lapsille 

suunnattuihin toimiin. 
 

28. 1.2.3.4 linjaus: Tehdään riippumattomia ja laadukkaita tieteellisiä tutkimuksia ilmastosta, 
elintarvikkeista ja ravitsemuksesta. 
 

29. Neljän linjauksen ryhmittely 

1.2.3.5 linjaus: Lisätään myös tietoisuutta / tarjotaan tietoa tärkeistä ympäristöaiheista, jotka 
liittyvät paikalliseen liikenteeseen (bussi, maanalainen, raitiovaunu). 
2.1.2.1 linjaus: Vähennetään yksityistä liikennettä, käytetään julkista joukkoliikennettä. Julkinen 
liikenne keskitetään yhteiskunnan tarpeisiin, ei voittoihin.  
4.2.2.4 linjaus: Tehdään julkisesta liikenteestä edullista kansallisella ja kaupunkitasolla ja edetään 
siten autojen kieltämistä kohti. Parannetaan infrastruktuurin turvallisuutta. 
4.3.3.1 linjaus: Jäsenvaltioiden tulee lisätä rautateiden rahoitusta. Jäsenvaltioiden tulee 
investoida rautatieinfrastruktuuriin ja yhteyksien määrään. Rautatieliikenteen tulee olla 
etusijalla. Tarvitsemme eurooppalaisen yrityksen, joka ohjaisi rautatieyhteyksiä ja parantaisi 
rautatieliikennettä. Lisätään junien liityntäpisteitä muiden kulkuneuvojen kanssa.  

 
30. 1.2.4.3 linjaus: Edistetään uusia tuotantoprosesseja, joista ei tule jätettä, esim. leipomoissa. 

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

31. 1.2.4.4 linjaus: Tuetaan lasten leluja valmistavia yrityksiä. Opetetaan lapsille näitä aiheita leikkien 
avulla ja selitetään, mitä ympäristönsuojelu tarkoittaa. Tuotetaan leluja, jotka opettavat lapsille 
näitä aiheita. Niiden on oltava edullisia. Siksi on tehtävä läheistä yhteistyöstä lelunvalmistajien 
kanssa. 
 

32. 1.2.4.6 linjaus: Maiden välinen kulttuurivaihto: Yhteishankkeet ja kulttuurivaihto EU:n 
jäsenvaltioiden välillä sekä eri maiden koulujen välillä: mitä muiden jäsenvaltioiden koulut tekevät 
ympäristön suojelemiseksi. 
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33. 1.2.14.1 linjaus:  Virallista ja epävirallista koulutusta ympäristöstä ja toimintamme seurauksista 
tulee tarjota järjestelmällisesti ja säännöllisesti. On tärkeää keskittyä asenteiden muutokseen, joka 
johtaa vähitellen ympäristön mittaamattoman arvon säilyttämiseen. 
 

34. 1.2.16.1 linjaus: Lisätään koulutukseen ja viestintään varattuja määrärahoja – sekä julkisia että 
yksityisiä varoja. 
 

35. 1.2.5.2 linjaus: Meidän olisi investoitava enemmän julkisiin ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin. 
 
 

36. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.2.5.3 linjaus: Luodaan EU-foorumi, jolla voidaan esittää ympäristöongelmia koskevia 
kysymyksiä ja jakaa yhdenmukaisia tietoja kaikille EU:n jäsenvaltioille. Annetaan mahdollisuus 
keskusteluun tiedemaailman edustajien kanssa.  
1.2.9.1 linjaus: Tarjotaan mahdollisuus saada kaikki tiedot kaikilla kielillä. Tietojen ja materiaalien 
täytyy olla tieteellisesti päteviä. Julkisia tiedotusvälineitä tulee pyytää levittämään niitä. Myös 
sosiaalista mediaa tulee käyttää. 

 
37. Kahden linjauksen ryhmittely 

1.2.17.1 linjaus: Tulevien tiedotuskampanjoiden on oltava yhtenäisempiä, ja ne on jaksotettava 
erittäin selvästi. Käytettyjen tiedotuskanavien on oltava mahdollisimman kattavia, jotta tiedot 
ovat mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla. 
1.2.16.2 linjaus: EU:n ympäristöasioita koskevat mainoskampanjat paikallisella ja alueellisella 
tasolla on koordinoitava paikallisten, alueellisten, kansallisten ja EU-tason tekijöiden hyvän 
yhteistyön kautta. Niiden tehokkuus on arvioitava säännöllisesti. 

 

Osa-alue 2: Ympäristön ja terveyden suojelu 

Alateema 2.1 Terve luonnonympäristö 

38. Kahden linjauksen ryhmittely 

2.1.1.1 linjaus: Veden saastumista koskevat asianmukaiset rajoitukset suurille teollisuusyrityksille 
ja teollisille maatiloille. Asetetaan rajoituksia myös kansalaisille tavoitteena muuttaa heidän 
elämäntapaansa ja lisätä ymmärrystä siitä, mikä veden kiertokulku on ja millainen vaikutus meillä 
on siihen.  
2.2.1.1 linjaus: Rajoitetaan saastumista valvomalla kaikkia joenvarsiyrityksiä eikä ainoastaan 
niitä, joiden tiedetään päästävän jätettä jokiin. 

 
39. 2.1.1.2 linjaus: Vähennetään vesijätettä, etenkin alueilla, joita uhkaa vesipula. Lisätään veden hintaa 

– luodaan samantapaisia hinnoittelutaulukoita kuin sähkölle. 
 

40. 2.1.1.3 linjaus: Tutkijoiden tulee määrittää uudelleen, mitä ”puhdas vesi” tarkoittaa täsmälleen. 
Päivitetään standardeja. 
 

41. 2.1.2.2 linjaus: Laajempi yhteisrahoitus kansallisella ja paikallisella tasolla infrastruktuurin 
uudistuksen ja jälleenrakennuksen nopeuttamiseksi. Enemmän aikaa käyttää varoja viisaasti. 
 

42. Neljän linjauksen ryhmittely 

2.1.2.3 linjaus: Tarvitaan ympäristömerkki. Yhdenmukainen merkki, joka osoittaa, onko jokin 
”vihreä” (ajoneuvo, rakennus, tuote). Merkintä asianmukaisin värein, selkeä asteikko. Yhtenäinen 
toiminta maailmanlaajuisella tasolla, yhteistyö maailman terveysjärjestön ja Yhdistyneiden 
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kansakuntien kanssa. 
2.3.4.1 linjaus: Korkealaatuiset tuotteet voitaisiin osoittaa hyviä tuotantomenetelmiä 
arvostavalla merkillä. 
3.1.1.1 linjaus: Pitäisi ottaa käyttöön kuluttajamerkintä, joka osoittaa selvästi, onko tuote kestävä 
vai ei (voitaisiin mahdollisesti käyttää värejä lukemisen helpottamiseksi). Pitäisi kehittää hyvä ja 
luotettava pisteytysjärjestelmä, joka ottaa huomioon hiilijalanjäljen, pakkauksen, kuljetuksen ja 
ympäristöä vahingoittavien kemikaalien käytön. Tuotettiinko se ”reilusti”? Tämä voisi näkyä 
tuotteiden hinnassa: tuotteet, joilla on hyvät pisteet (vihreä), saavat avustuksia. Sitten voitaisiin 
verottaa enemmän tuotteita, joilla on huonot pisteet.  
3.1.1.2 linjaus: Merkintöjen lisäksi tuotteessa pitäisi olla ”todistus”, jonka kautta on mahdollista 
saada yksityiskohtaista tietoa. Tuotteissa pitäisi olla QR-koodi, jonka kuluttajat voivat skannata ja 
josta he voivat saada lisätietoja. Merkki ja QR-koodi pitää yhdistää siten, että ne antavat eniten 
tietoa. Palautteen toteuttaminen: kaikissa tuotteissa on oltava nämä QR-koodit ja kaupoissa on 
oltava QR-koodin lukijoita ihmisille, jotka eivät käytä älypuhelimia. 

 
43. 2.1.3.1 linjaus: Vähennetään energian kysyntää. Muutetaan energian kulutusta. 

 
44. Kahden linjauksen ryhmittely 

2.1.3.2 linjaus: Osoitetaan enemmän varoja tutkimukselle, joka selvittää, onko ydinvoima tällä 
hetkellä paras ratkaisu, miten ydinjätettä varastoidaan (nyt ja tulevaisuudessa) ja miten sitä 
käytetään uudelleen uuden energian tuottamiseksi. 
2.1.3.3 linjaus: Käytetään enemmän taloudellisia resursseja tutkimukseen siitä, millä ydinvoima 
voidaan korvata. 

 

Alateema 2.2 – Biodiversiteetin suojelu 

45. 2.2.1.2 linjaus: Tuetaan jätevedenpuhdistamojen käyttöönottoa. 
 

46. 2.2.2.1 linjaus: Otetaan laajalti käyttöön teknologioita, jotka vähentävät vesiviljelyssä käytettävien 
rehujen leviämistä ympäristöön. 
 

47. Kolmen linjauksen ryhmittely 

2.2.3.1 linjaus: Ohjataan maatalouden avustukset ekosysteemejä tukevalle maataloudelle. 
2.3.1.1 linjaus: Ehdotamme, että käytetään rahoitusvälinettä ja harkitaan uudelleen EU:n 
apurahojen jakamista tavoitteiden saavuttamiseksi: avustetaan ympäristöystävällistä tuotantoa 
eikä enää avusteta yrityksiä, jotka tuottavat liikaa (tai verotetaan niitä). 
3.1.4.1 linjaus: EU:n päättäjien tulee määrätä veroja tuotteille, jotka eivät ole 
ympäristöystävällisiä, ja antaa avustuksia ympäristöystävällisille tuotteille. 

 
48. 2.2.3.2 linjaus: Varmistetaan ympäristöystävällisiä maataloustuotteita koskeva rehellinen kilpailu. 

 
49. Kuuden linjauksen ryhmittely 

2.2.3.3 linjaus: Edistetään luonnollisten lannoitteiden käyttöä (siementen lämpökäsittely).  
2.2.7.1 linjaus: Kehitetään biologisen viljelyn alueita, joissa ei käytetä tuholaismyrkkyjä. 
2.2.7.4 linjaus: Käytetään vaihtoehtoisia kasviensuojelumenetelmiä (esimerkki: siementen 
lämpökäsittely).  
2.3.7.1 linjaus: Viljelijöille on tiedotettava torjunta-aineiden liikakäytöstä, jotta he ymmärtävät, 
että on olemassa muita tapoja hyödyntää viljelmiä. 
2.3.7.2 linjaus: On investoitava enemmän tutkimukseen, jos halutaan päästä eroon torjunta-
aineista. 
2.3.7.3 linjaus: Luonnollisempien torjunta-aineiden ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä 
voitaisiin edistää esimerkiksi käyttämällä muita tuholaisia syöviä hyönteisiä. Viljelijöitä, jotka 
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käyttävät näitä luonnollisempia menetelmiä, voitaisiin myös palkita näiden menetelmien 
edistämisestä, tai tuholaismyrkkyjen käyttöä voitaisiin verottaa niin, että niiden käyttö olisi 
luonnollisia menetelmiä kalliimpaa.  

 
50. 2.2.4.1 linjaus: Rajoitetaan metsiin vaikuttavaa kaivostoimintaa. 

 
51. 2.2.4.2 linjaus: Metsänhoitajien tulee käyttää olemassa olevia alueita maksimaalisesti. 

 
52. Kolmen linjauksen ryhmittely 

2.2.4.3 linjaus: Estetään viljelymetsien käyttöä polttopuiksi.  
2.2.4.4 linjaus: Yhdistetään metsänistutusohjelmia kontrolloituihin puunkaatoihin.  
2.2.4.5 linjaus: Käytetään tehometsitystä pilaantuneille maaperille. 

 
 

53. Kahden linjauksen ryhmittely 

2.2.5.1 linjaus: Ehkäistään uusien haitallisten vieraslajien kulkeutumista ja tunnistetaan varhain 
tällaiset lajit kansalaisten avulla. 
2.2.5.2 linjaus: Tehdään uusiin lajeihin liittyviä vaikutusanalyysejä (asiantuntijat). 

 
54. Kahden linjauksen ryhmittely 

2.2.6.1 linjaus: Tarkkaillaan paikallisia uhanalaisia lajeja, mukaan lukien maatiaiseläimet.  
2.2.6.2 linjaus: Järjestetään suojeluohjelmia uhanalaisille lajeille, mukaan lukien vankeudessa 
kasvattamista koskevat ohjelmat ja elpymisen seuranta. 

 
55. 2.2.7.3 linjaus: Vähennetään siemenmonopolia. 

Alateema 2.3 – Turvallinen ja terveellinen ruoka (alaryhmä 8) 

56. Kahden linjauksen ryhmittely  

2.3.1.2 linjaus: Ehdotamme muovin tuotannon ja käytön vähentämistä ja sen kierrätyksen 
tehostamista tarkoituksena vähentää luontoon joutuvan muovin määrää, joka vaikuttaa 
elintarvikkeisiimme. Ehdotamme myös, että kehitetään vaihtoehtoisten muovipakkausten tai 
täysin kierrätettyjen muovien käyttöä koskevaa tutkimusta.  
3.1.2.2 linjaus: Valmistajien tulee muuttaa tapaa, jolla ne pakkaavat tuotteet. Pakkauksiin tulee 
käyttää kestäviä materiaaleja, esimerkiksi biologisesti hajoavia tuotteita. Pakkauksiin liittyvät 
tekniset edistysaskeleet olisi otettava huomioon. Valmistajien ei tule pakata tarvikkeita 
yksittäin, kun kyseessä on irtotavaratilaus. 

 
57. 2.3.1.4 linjaus: Avustusten tosiasiallista käyttöä tulee arvioida säännöllisemmin, ja tavoitteet on 

saavutettu, jos tulokset osoittavat elintarvikkeiden laadun parantuneen. Ehdotamme 
arviointityökalua (luodaan yleiset käytännöt, uusia säännöksiä, toimintasuunnitelmia ...).  
 

58. 2.3.2.1 linjaus: Ehdotamme, että autamme muuttamaan kotieläintuotannon tapoja Euroopan 
alueella. Tehokasvatuksen asteittainen lopettaminen (pienin askelin) on tarpeen.  
 

59. Kolmen linjauksen ryhmittely 

1.1.6.2 linjaus: Kielletään ennalta ehkäisevien antibioottien käyttö eläinten rehun lisäaineina.  
2.3.3.1 linjaus: Ehdotamme olemassa olevien EU:n käytäntöjen tarkistamista ja antibioottien 
käytön lopettamista. Meidän on visioitava maatalous, jossa ei enää käytetä antibiootteja. Jos 
tehokasvatusta ei ole, antibiootteja ei tarvita. Se täytyy tehdä vähitellen. Siksi on tarpeen 
edistää asteittaista muutosta kohti maataloutta, jossa ei käytetä antibiootteja.  
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2.3.3.2 linjaus: Ehdotamme antibioottien käytön vähentämistä. Jos meidän on vielä käytettävä 
joitakin antibiootteja, ehdotamme, että edistämme niiden laadun parantamiseen tähtäävää 
innovointia. Tutkimus tarvitsee avustuksia ja tukea. 

 
60. Neljän linjauksen ryhmittely 

1.1.12.3 linjaus: Sokerivero (korkeampi sokerin verotus). 
1.1.14.1 linjaus: Korkeampi ALV (arvonlisävero) epäterveellisille tuotteille; edistetään uusia 
terveellisiä elintarvikkeita ja vähennetään niiden ALV:tä. 
2.3.5.1 linjaus: Voimme ottaa käyttöön hintasääntelyä, jonka tavoitteena on suosia terveellisiä 
elintarvikkeita.  
5.2.5.2 linjaus: Lisätään mahdollisuutta saada terveellisempää ruokaa verottamalla roskaruokaa 
ja edistämällä terveellistä syömistä. 

 
61. 2.3.4.2 linjaus: Voisimme lisätä tietoisuutta ja kouluttaa ihmisiä elintarvikkeista ja ravintoon 

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

62. 2.3.4.3 linjaus: Ehdotamme meitä ympäröivän ”elintarvikeympäristön” rakenteen muuttamista: 
yksittäisen kuluttajan valintoja ohjaavaa markkinointia ja markkinointimenetelmiä on muutettava. 
 

63. 2.3.5.2 linjaus: Ehdotamme, että kuntia ja kaupunginosia kannustetaan ja autetaan perustamaan 
yhteispuutarhoja terveellisiä kausituotteita varten. 
 

64. 2.3.6.1 linjaus: Tuottajia on kannustettava ottamaan käyttöön eläinten hyvinvoinnin varmistavia 

menetelmiä. 

65. 2.3.8.1 linjaus: Haluaisimme saada lisätietoa kotieläintuotteista, joissa käytetään hormoneja, ja 

tuotteista, jotka sisältävät hormonaalisia haitta-aineita. 

 

66. 2.3.8.2 linjaus: Muuntogeenisten organismien käyttö olisi lopetettava. 

 

67. 2.3.8.3 linjaus: Tarvitaan hyvin mitoitettua veropolitiikkaa, jossa otetaan huomioon niiden 
kustannusten välinen ero, jotka aiheutuvat lehmien kasvattamisesta hyvinvointia edistävällä tavalla, 
hormoneja käyttämättä, ja toisaalta muulla kuin hyvinvointia edistävällä tavalla.  

 

Osa-alue 3: Talouden ja kulutuksen uudelleensuuntaaminen (alaryhmät 3, 
11, 12) 

Alateema 3.1 – Sääntely tuotannon ja kulutuksen perusteella (alaryhmä 3) 

68. Kahden linjauksen ryhmittely 

3.1.1.3 linjaus: Kuluttajien tulee käyttää tuotteitaan kauemmin. Tietoa tuotteiden elinkaaresta 
tulee mainostaa tuotteissa tai kaupoissa. 
3.1.2.3 linjaus: Kuluttajien toiminnassa ja odotuksissa täytyy tapahtua muutos. Kuluttajien tulee 
yleensä kuluttaa vähemmän. Kuluttajien tulee käyttää tuotteita kauemmin. Kuluttajien tulee 
korjata tuotteita. Kuluttajien tulee kierrättää tuotteet oikein. Hyödynnetään ja toteutetaan 
kierrätyspyramidia. Kaiken ei tarvitse olla saatavilla joka hetki. 

 
69. 3.1.2.1 linjaus: Valmistajien tulee sovittaa tuotantonsa niin, että tuotetut määrät perustuvat 

tuotteiden kysyntään. Tämän ei pitäisi koskea välttämättömiä tuotteita, koska niiden pitää olla aina 
saatavilla. Valmistajien tulee lopettaa tuotteiden suunniteltu vanheneminen. 
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70. 3.1.2.4 linjaus: Otetaan käyttöön panttijärjestelmä, jotta pulloja voidaan käyttää yhä uudelleen. 
Meidän täytyy myös käyttää jo tuottamamme muovi uudelleen. 
 

71. 3.1.3.1 linjaus: Meidän on otettava EU:ssa ja kansallisella tasolla käyttöön toimia, joilla rajoitetaan 
ympäristöä vahingoittavien tuotteiden markkinointia. Samoja vaatimuksia on sovellettava myös 
tuontituotteisiin. 
 

72. 3.1.3.2 linjaus: Meidän tulee valmistaa omat tuotteemme, ja meillä tulee olla itsenäinen tapa 
tuottaa ne Euroopassa. Jokaisen Euroopan alueen ja maan tulee erikoistua aloihin, joilla niillä on 
huippuosaamista, jotta voimme tukea paikallista tuotantoa ja hyödyntää synergioita. Näin voimme 
paremmin tarkistaa, noudattavatko tuottajat kestävyysstandardeja. Tämä vähentäisi kuljetukseen 
ja lähetykseen liittyviä päästöjä, joita yleensä syntyy, kun tuotteita tuodaan eri puolilta maailmaa. 
 

73. Neljän linjauksen ryhmittely 

3.1.4.2 linjaus: Euroopassa tulee olla yhtenäiset valmistukseen sovellettavat ympäristönormit, 
joita KAIKKIEN valmistajien tulee noudattaa. Kestävät normit, ekologiset normit markkinoilla => 
testataan, ovatko tuotteet näiden normien mukaisia. Emme saa tuoda maahan tuotteita, jotka 
eivät täytä normeja. 
3.2.3.1 linjaus: Seurantaa ja tiukkaa valvontaa on parannettava, ja tuottajille, jotka eivät noudata 
eurooppalaisia ja kansallisia lakeja, on annettava rangaistuksia. Paikallisviranomaisilla on tärkeä 
tehtävä valvoa teollisuudenaloja koskevien eurooppalaisten ja kansallisten ympäristönormien 
toteuttamista. 
3.3.1.6 linjaus: EU:n täytyy antaa lainsäädäntöä, jossa määritellään paremmin, mikä on 
välttämätön, olennainen ja kestävä tuote. 
4.2.2.3 linjaus: Muutetaan yritysten toimintaa ja tuotantomalleja mukauttamalla lainsäädäntöä. 

 
74. 3.1.4.3 linjaus: Lyhennetään kuljetusaikoja: tuote tulee toimittaa valmistajalta kuluttajalle 

mahdollisimman nopeasti. Näin vältytään myös liialliselta pakkaamiselta. 
 

Alateema 3.2 – Vähemmän jätteitä 

75. 3.2.1.1 linjaus: Jokaisen tulee maksaa tuottamastaan jätemäärästä. Valmistajia on myös 
kannustettava käyttämään vähemmän pakkausmateriaaleja, jotta koko taakka ei siirry kuluttajalle. 
 

76. 3.2.1.2 linjaus: Jätteiden käsittelyä ja kierrätystä olisi edistettävä toimintana, joka voi tuottaa tuloja 
yrityksille. 
 

77. 3.2.2.1 linjaus: Tämä ongelma on nähtävä työpaikkansa menettäneiden ihmisten tilaisuutena löytää 
parempia töitä uudelleenkouluttamisella. Kiertotalous on hyvä ratkaisu yrityksille, joihin tuotannon 
väheneminen vaikuttaa. 
 

78. 3.2.2.2 linjaus: EU:n ja kansallisen tason säännöksillä on edistettävä pienempien ja ympäristölle 
turvallisempien pakkausten käyttöä. Pakkausten tulee sisältää tietoja tavoista, joilla jätteitä voidaan 
käsitellä tuotteen käytön jälkeen ympäristöä saastuttamatta. 

Alateema 3.3 – Reilun kaupan tuotteet, yhtäläinen saatavuus ja oikeudenmukainen 

kuluttaminen 

79. 3.3.1.1 linjaus: Kannustetaan ja edistetään teollisuuden uudelleensijoittamista korkealaatuisten 
tuotteiden tarjoamiseksi. 
 

80. 3.3.1.2 linjaus: Lisätään veroja tuoduille ja halvoille muotituotteille jätteen välttämiseksi. 
 

81. 3.3.1.3 linjaus: Kielletään liikaa saastuttavien tuotteiden (esim. muovituotteiden) myynti. 
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82. 3.3.1.5 linjaus: Edistetään ja suositaan paikallisia tuotteita. 

 
83. 3.3.2.1 linjaus: EU:n on edistettävä tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta kestävämpien tuotteiden 

markkinoinnin mahdollistamiseksi. Siksi meidän on edistettävä yhteistyötä. 
 

84. 3.3.2.2 linjaus: Euroopan unionin on kuultava kansalaisia tutkimusta ja innovointia koskevista 
aiheista. 
 

85. 3.3.3.1 linjaus: Edistetään yrityksiä ja kestäviä tuotteita koskevia tiedotuskampanjoita ja osallistavia 
prosesseja. 

 

Osa-alue 4: Kohti kestävää yhteiskuntaa 

Alateema 4.1 – Uusiutuvaa energiaa nyt 

86. Kolmen linjauksen ryhmittely 

4.1.1.1 linjaus: EU:n tulee löytää uusia tapoja tuottaa sähköä tulevien tarpeidemme 
täyttämiseksi.   
4.1.4.1 linjaus: EU:n tulee lopettaa hiileen perustuva sähköntuotanto. 
4.1.2.1 linjaus: EU:n tulee vähentää öljyn, kaasun ja hiilen käyttöä. 

 
87. 4.1.1.3 linjaus: EU:n tulee lisätä jo tuottamamme ”hyvän vihreän energian”, esim. tuulienergian, 

käyttöä. 
 

88. 4.1.2.2 linjaus: EU:n tulee myös pyrkiä vähentämään kasvihuonekaasujen, kuten metaanin ja 
otsonin, päästöjä. 
 

89. Kolmen linjauksen ryhmittely  

1.2.4.5 linjaus: Mainostetaan energiansäästöä, ilmastonmuutosta jne. koskevaa maksutonta 
aikuiskoulutusta. Jos julkisyhteisö ei voi järjestää tätä, mainostetaan kansalaisjärjestöjä, jotka 
tarjoavat tällaisia kursseja maksutta. 
4.1.1.2 linjaus: EU:n tulee tukea perinteisissä energiantuotantotöissä olevia ihmisiä tarjoamalla 
koulutusta ja uusia työtehtäviä. 
4.1.3.1 linjaus: EU:n tulee investoida enemmän yksityisen energiankulutuksen tottumuksien ja 
asenteiden muuttamiseen Euroopan kansalaisten keskuudessa. 

 
90. Kahden linjauksen ryhmittely  

4.1.5.1 linjaus: Yksi ratkaisu voisi olla energian kehittäminen vedystä. 
4.1.6.1 linjaus: Vetyvaihtoehtoa voitaisiin tutkia, investoida ja soveltaa enemmän uutena 
energiaratkaisuna. 

 
91. 4.1.6.2 linjaus: Investointi useisiin pieniin hankkeisiin voisi ratkaista suuren mittakaavan 

energiaongelman. Investoinnit sekä teollisuuteen että yksityisasuntoihin. 

Alateema 4.2 – Tuetaan muutosta 

92. 4.2.1.1 linjaus: EU:n on varmistettava, että toimijoilla on mahdollisuus tavata säännöllisesti ja 
kuunnella toisiaan ymmärtääkseen erilaiset ilmastonmuutosta koskevat tarpeensa. Tarvittaessa on 
ryhdyttävä pehmeisiin ja/tai koviin toimenpiteisiin, joilla painostetaan eri maanosia oikeasti 
keskustelemaan toistensa kanssa ja selvittämään yhteistä pohjaa yhteiselle ilmastovisiolle. 
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93. 4.2.1.2 linjaus: Meidän on vähennettävä tavaroiden tuontia Kiinasta ja Yhdysvalloista ja 

määritettävä samalla korkeampia laatustandardeja näiden maiden auttamiseksi. 
 

94. 4.2.2.1 linjaus: Pakottaminen ja palkitseminen: suurille saastuttajille on annettava suuria sakkoja tai 
avustuksia yhtenäisen ilmastopolitiikan kautta. Raaka-aineita voidaan antaa saataville maksutta 
(palkintona) yrityksille, jotka toimivat kestävällä tavalla ja joilla on oikea moraalinen asenne 
kestävää kehitystä kohtaan. 
 

95. Kahden linjauksen ryhmittely 

4.2.3.1 linjaus: Tietojen (jotka koskevat ilmastoa, ympäristöä ja maapalloa) täytyy olla 
varmennettuja ja läpinäkyviä kansalaisille. Jokaiselle eurooppalaiselle on tiedotettava samalla 
tavalla ilman politiikan sensuuria. 
4.2.3.2 linjaus: Näin saavutetaan ja motivoidaan mahdollisimman monia. Tulisi käyttää monia eri 
kanavia mahdollisimman monen kansalaisen saavuttamiseksi ja valistamiseksi. Tämä voitaisiin 
tehdä sensuroimattomien tiedotusvälineiden, maanlaajuisen mainonnan sekä uskonnollisten 
kanavien tai muiden yleisten kansalaisille suunnattujen järjestöjen kautta. 

 

Alateema 4.3 – Ympäristöystävällinen liikenne 

96. Kahden linjauksen ryhmittely 

4.3.1.1 linjaus:  EU:n tulee tehostaa ja optimoida julkisen liikenteen käyttö maaseudulla 
investoimalla infrastruktuuriin ja parantamalla maaseudun yhteyksiä kaupunkeihin (jotta 
työntekijät pääsevät töihin). Tarvittavalle infrastruktuurille ja matkustajille on annettava tukia 
(jotta matkustamisesta tulee edullisempaa, etenkin heikoimmassa asemassa oleville). Rahaa 
tulee varata myös resurssien jakamiseksi oikeudenmukaisesti maaseutu- ja kaupunkialueille. 
4.3.1.3 linjaus: EU:n tulee parantaa maaseudun internet-yhteyksiä liikenteen tarpeen 
vähentämiseksi, jotta näillä alueilla asuvien ihmisten ei tarvitse matkustaa päivittäin kaupunkiin 
työhön tai kouluun.  

 
97. 4.3.1.2 linjaus: Ennen uusien liikenneinfrastruktuurien rakentamista vanhat, käyttämättömät 

infrastruktuurit on mukautettava siten, että niille löytyy uutta käyttöä (esim. puhalletaan uutta 
elämää vanhoille junaradoille). Jotta maaseudulle voidaan luoda uusia viestintä- ja 
liikenneinfrastruktuureja, on erittäin tärkeää ottaa huomioon luonnonsuojelualueet. Uudet 
infrastruktuurit eivät saa olla vahingollisia näille suojelualueille. 
 

98. 4.3.1.4 linjaus: EU:n tulee edistää yhteisten työkeskusten (co-working) perustamista maaseudulle, 
jotta ihmiset voivat käydä töissä kotinsa lähellä ja saada käyttöönsä hyvät internet-yhteydet. 
 

99. 4.3.2.1 linjaus: EU:n tulee edistää sähköajoneuvojen hankkimista kannustimien avulla ja 
parantamalla sähköisiä infrastruktuureja. Näiden uusien (sähkö-, vety- jne.) ajoneuvojen elinkaaren 
tulee olla pitkä, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja välttää liiallisen jätteen syntyminen, 
kun vanhat ajoneuvot vaihdetaan uusiin. Ajoneuvojen pitkien elinkaarien tutkimusta ja kehitystä on 
edistettävä. On myös edistettävä vanhojen ajoneuvojen käyttöä uusilla synteettisillä polttoaineilla, 
jotka aiheuttavat vähemmän saastetta (koska sähköautot eivät ole aina paras ekologinen 
vaihtoehto). Vanhojen ajoneuvojen kierrättämistä tulee edistää ja uusia ympäristöystävällisempiä 
ajoneuvoja tulee korjata ja päivittää.  
 

100. Kolmen linjauksen ryhmittely 

4.3.2.2 linjaus: EU:n tulee korvata maantiekuljetuksia muilla kuljetustyypeillä (käyttää enemmän 
junia, jokilaivakuljetuksia ja lähimerenkulkua sekä muita keinoja kuten drooneja).  
4.3.5.1 linjaus: EU:n tulee vahvistaa lainsäädäntöä, jolla säännellään lentokoneiden ja myös 
risteilyalusten käyttöä. 
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 4.3.2.3 linjaus: EU:n tulee vaihtaa risteilyalusten voimanlähteet vähemmän saastuttaviin 
lähteisiin (joissa ei käytetä fossiilisia polttoaineita). 

 
101.  4.3.2.4 linjaus:  EU:n tulee tehostaa yhteistyöratkaisuja, kuten yksityisautojen yhteiskäyttöä, 

esimerkiksi käyttämällä sosiaalisia verkostoja. 
 

102. 4.3.4.2 linjaus: EU:n tulee parantaa julkisen liikenteen muuttamista sähköiseksi kaupungeissa (esim. 
edistämällä raitiovaunujen käyttöä). 

 

Osa-alue 5: Hoivaa kaikille 

Alateema 5.1 – Terveydenhuollon vahvistaminen 

103. 5.1.1.1 linjaus: EU:n tulee käyttää suurempi osa yleisestä talousarviostaan yhteisiin 
terveydenhuollon tutkimus- ja kehityshankkeisiin, etenkin ennaltaehkäisevään lääketieteeseen. 
 

104.  5.1.1.2 linjaus: EU:n tutkimustoiminta tulee synkronoida, ja tuotokset ja tulokset tulee antaa 
muiden EU:n jäsenvaltioiden saataville (EU:n laajuinen käyttömahdollisuus). 
 

105.  5.1.2.1 linjaus: Terveydenhuoltohenkilöstön määrää tulee lisätä. Samalla 
terveydenhuoltohenkilöstön palkkaa tulee lisätä (asteittain, kokemuksesta riippuen jne.) ja 
työtunteja vähentää. 
 

106. Neljän linjauksen ryhmittely 

5.1.2.2 linjaus: Muissa EU-maissa työskentelyn pitäisi olla helpompaa – pätevyydet pitää 
hyväksyä samanvertaisina kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden, ei ainoastaan lääkäreiden, 
osalta (tutkintojen tunnustaminen). Tarvitaan koulutusmenetelmien synkronointia ja parhaita 
käytäntöjä.  
5.1.3.1 linjaus: Kaikissa lääketieteellisissä oppilaitoksissa tulee olla sama opinto-
/koulutusohjelma.  
5.1.2.3 linjaus: On varmistettava, etteivät lääketieteellisistä oppilaitoksista valmistuneet lähde 
Yhdysvaltoihin palkkaerojen ja työolosuhteiden tähden. 
5.2.2.2 linjaus: Terveydenhuollon ammattilaisia on arvostettava enemmän (paremmat 
työolosuhteet, urakehitys, sosiaalinen tunnustus). Euroopan tasolla tarvitaan tasaveroiset 
säännöt (esimerkiksi työtunnit). 

 
107. 5.1.3.2 linjaus: Koko EU:ssa on saatava saman laatuisia hoitoja, ja lääkkeiden tulee olla saman 

hintaisia. 
 

108. 5.1.4.1 linjaus:  EU:lla tulee olla enemmän valtuuksia yhteisen terveydenhuoltojärjestelmän 
kehittämiseksi, jotta siitä saadaan kustannustehokkaampi ja edullisempi ja ratkaisut löytyvät 
helpommin. 
 

109. 5.1.5.1 linjaus: EU-kansalaisten potilastietojen tulee olla muiden EU:n jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltohenkilöstön saatavilla hätätilanteessa. EU:ssa tulee olla yhteinen 
sairausvakuutuskortti. 
 

110. 5.1.6.1 linjaus: EU:n tulee asettaa etusijalle investoinnit julkiseen terveydenhuoltoon sekä tarjota 
lisäkannustimia niille, jotka jo toimivat yksityisellä sektorilla, jotta perusterveydenhuollosta tulee 
kilpailukykyinen. 
 

111. 5.1.7.1 linjaus: Eri lääketieteen ammattilaisille tulee järjestää säännöllisesti räätälöityä koulutusta 
sen varmistamiseksi, että terveydenhuollon henkilöstö on ajan tasalla. 
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112. 5.1.8.1 linjaus: EU:n jäsenvaltioiden välillä tulee olla enemmän yhteistyötä ja yhteisymmärrys tässä 

asiassa (maksujärjestelmä). 

Alateema 5.2 – Laajempi käsitys terveydestä 

113. 5.2.1.2 linjaus: Fyysisistä terveysongelmista kärsivillä tulee olla enemmän mahdollisuuksia 
keskustella asiasta ammattilaisten kanssa. 
 

114. Viiden linjauksen ryhmittely  

5.2.1.4 linjaus: Yrityksillä on oltava enemmän tietoa ja tietoisuutta mielenterveyteen liittyvästä 
tehtävästään. Yrityksiä tulee kannustaa ja tukea, jotta ne suhtautuvat asiaan vakavammin.  
Hyödynnetään esimerkiksi terveysviikkoa (ks. 5.2.1.3 linjaus).  
5.2.3.1 linjaus: Koulutetaan ja valistetaan yhteiskuntaa ja tarjotaan tietoa tabujen 
vähentämiseksi. 
5.2.3.2 linjaus: Selitetään koulutuksen avulla, että mielenterveysongelmat ovat samanlaisia kuin 
muut terveysongelmat. 
5.2.6.1 linjaus: Syvennetään kaikkien potilaita hoitavien ja yhteiskunnassa (koulut, poliisi, 
terveyssektori, yritykset, kunnat) työskentelevien tietämystä mielenterveydestä. 
5.3.2.1 linjaus: Normalisoidaan psykologinen hoito (esim. psyykkisistä sairauksista ja hoidon 
tarpeesta ei tällä hetkellä keskustella avoimesti). On tärkeää ymmärtää, että psykologilla käynnin 
on oltava mahdollista kaikille. Opetetaan filosofiaa sekä loogista ja kriittistä ajattelua kouluissa. 
Tämä johtaa parempaan mielenterveyteen. 

 
115.  5.2.2.1 linjaus: Annetaan resursseja laitoksille, jotka tukevat terveysongelmista kärsiviä ihmisiä. 

 
116.  Kahden linjauksen ryhmittely  

5.2.4.1 linjaus: Alennetaan naisten hygieniatuotteiden veroja.  
5.3.3.1 linjaus:  Poistetaan arvonlisävero naisten hygieniatuotteilta. 

 
117. 5.2.4.2 linjaus: Lisätään nuorten ja lasten tietoisuutta biologisesta, psykologisesta ja seksuaalisesta 

terveydestä. 
 

118. 5.2.4.3 linjaus: Hyviä ideoita, ratkaisuja ja käytäntöjä tulee sovittaa muihin jäsenvaltioihin. 
Tutkitaan, miten tällainen jakaminen toteutetaan käytännössä (seksuaali-, lisääntymis- ja 
naisterveyteen liittyvä syrjintä).  
 

119. Kahden linjauksen ryhmittely  

5.2.5.1 linjaus: Edistetään aktiivisesti urheilua valtion kannustimien avulla. 
5.3.2.4 linjaus: Lisätään liikuntakasvatusta kouluissa aktiivisuuden lisäämiseksi (edistetään 
parempaa mielenterveyttä, vähennetään liikalihavuutta jne.). Kannustetaan vanhempia 
viettämään enemmän aikaa lastensa kanssa ulkosalla. Fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää myös 
kestävää liikuntaa koskevilla ohjelmilla (esimerkiksi Portugalissa on kestävämpää liikuntaa 
koskevia aloitteita, jotka kannustavat pyöräilemään ja kävelemään). 

 
120. 5.2.7.1 linjaus: Kehitetään eurooppalainen kilpailu, jossa esitellään mielenterveyteen liittyviä 

parhaita kansallisia käytäntöjä (ministerien tai parlamentin jäsenten esittäminä). 

Alateema 5.3 – Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin 

121. Kolmen linjauksen ryhmittely 

5.3.1.1 linjaus: Laajennetaan julkisen suuterveydenhuollon järjestelmän kattavuutta (esim. 
Espanjassa julkinen terveydenhuolto on hyvin rajallista suun terveyden osalta). 
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5.3.1.2 linjaus: Tarjotaan taloudellista avustusta hammashuoltoon pääsemiseksi ja kustannusten 
alentamiseksi. Tarjotaan avustuksia Euroopan tasolla hyvän hammashuollon takaamiseksi, 
etenkin 18 ikävuoteen asti (esimerkiksi Itävallassa valtio maksaa oikomishoidon 18 vuoden ikään 
asti). 
5.3.1.3 linjaus: Parannetaan hammashuollon ennaltaehkäiseviä käytäntöjä. Asetetaan 
hammashuollon minimistandardeja koko EU:ssa. Ennaltaehkäisevä hammashuolto kouluissa on 
tehtävä maksuttomaksi. (Esimerkiksi Saksassa on ennaltaehkäiseviä ohjelmia: 1) hammaslääkäri 
käy kouluissa ja 2) koululaisia kannustetaan käymään hammaslääkärillä kerran vuodessa. Käynti 
hammaslääkärillä maksaa kuitenkin 80 €, eikä kaikilla perheillä ole varaa maksaa sitä.) 

 
122. 5.3.2.3 linjaus: Selitetään itselääkitykseen liittyviä ongelmia koululaisille ja aikuisille. 

 
123. 5.3.2.5 linjaus: Opetetaan aikuisille ja opiskelijoille ensiavun antamista ja puhallus-paineluelvytystä. 

Koulutuksen lisäksi on tärkeää, että julkisissa paikoissa on defibrillaattoreita. 
 

124. 5.3.3.2 linjaus: Terveyspolitiikassa on ymmärrettävä, että biologisten erojensa ja sukupuolirooliensa 
tähden miehillä ja naisilla on erilaiset tarpeet, esteet ja mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa. On 
myös tarpeen ottaa huomioon LHTBIQ-yhteisöt (etenkin nuorten LHTBIQ-yhteisöt, koska he ovat 
kehittämässä identiteettiään ja tarvitsevat enemmän tukea). Edistetään erityisiä LHTBIQ-lakeja 
(esim. Aragonian trans-laki: siellä on perustettu sukupuoli-identiteetin hoitoyksikkö, joka tarjoaa 
psyykkistä apua ja tukea koko siirtymäprosessin ajan; Aragoniassa on myös LHTBIQ-laki. Kumpikin 
voisi toimia viitteenä muille alueille). 

 
125. 5.3.4.1 linjaus: Parannetaan koulutusta ja tarjotaan enemmän resursseja kolmannen sektorin 

yhteisöille ja sosiaalipalveluille (esim. joillakin ihmisillä on erittäin huonot hygienia- tai 
ruokailutottumukset, koska heillä ei ole tietoja tai resursseja niiden parantamiseksi). Kodittomilla ei 
ole mahdollisuutta saada terveydenhoitoa, ja monet häpeävät lääkäriin menoa. Kansalaisjärjestöt 
voivat tavoittaa kodittomia ja tarjota terveydenhoitoa heikoimmassa asemassa oleville ryhmille.  
 

126. 5.3.4.2 linjaus: Otetaan perheitä mukaan koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen, jotta perheet 
voivat osallistua kouluissa edistettäviin terveyskoulutustapoihin. 
 

127. 5.3.5.1 linjaus: Kehitetään työkaluja, joiden avulla voidaan auttaa hoitohenkilöstöä parantamaan 
työtään (esim. puhesovellukset: sovellukseen voi puhua, ja tämä puhe menee järjestelmään, jonka 
kautta hoitohenkilöstö saa konsultaation kirjallisena eikä hoitajien tarvitse kirjoittaa sitä). 
 

128. Kahden linjauksen ryhmittely  

5.3.6.1 linjaus: EU:n tulee toteuttaa julkinen perusterveydenhuolto (toiminnalliset, ei esteettiset 
näkökohdat) kaikissa EU-maissa. Sen käytön on oltava mahdollista oman maan asukkaiden lisäksi 
myös maahanmuuttajille ja muiden maiden asukkaille. 
5.3.7.1 linjaus: Varmistetaan asunnottomien ja maahanmuuttajien terveydenhuolto (esim. jotkin 
kansalaisjärjestöt tarjoavat yksityistä hoitoa, ja tällaisia aloitteita on edistettävä). 

 
129. 5.3.7.2 linjaus: Sisällytetään terveys, ihmisarvo ja oikeus koskemattomuuteen Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 3 artiklaan. Ihmisarvo on osa ihmisten terveyttä (esimerkiksi Espanjan 
perustuslain §15 sisältää seuraavaa: ”oikeus elämään sekä fyysiseen ja psyykkiseen 
koskemattomuuteen ilman että joudutaan missään tapauksessa kidutuksen tai epäinhimillisen tai 
halventavan rangaistuksen tai kohtelun kohteeksi”). 
 

130. 5.3.8.1 linjaus: Eritellään yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän edut ja haitat (esimerkiksi, jotta 
nähdään, missä määrin yksityisen järjestelmän edistäminen johtaa julkisiin palveluihin tehtävien 
investointien vähenemiseen tai missä määrin se on syrjivä). (Esimerkiksi Saksassa on yksityinen 
sairausvakuutus ja julkinen terveydenhuolto. Yksityinen terveydenhuolto ei ole aina parempi. 
Yksityisten potilaiden täytyy maksaa usein tarpeettomista lääkärintarkastuksista).  
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