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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση 

3η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Κλιματική αλλαγή και 
περιβάλλον / Υγεία» 

3η συνεδρίαση: 7-9 Ιανουαρίου 2022, Βαρσοβία-Νατόλιν, Πολωνία 

Οι συνεδριάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης. 

Το παρόν έγγραφο1 εκπονήθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από τους φορείς 
«Missions Publiques», «Danish Board of Technology», «Deliberativa», «Ifok» και «Kantar Public», που 
είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ομάδων. 3η Ομάδα: Η 3η συνεδρίαση 

«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία» συντονίστηκε από κοινού από τους φορείς «Missions 
Publiques» και «Danish Board of Technology». 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: συστάσεις που εγκρίθηκαν από την Ομάδα  

 

 

● Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

● Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων / ελεγκτών γεγονότων στην υποστήριξη της 

σχετικής διαδικασίας 

● Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την Ομάδα και δεν εγκρίθηκαν 

● Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί 

 

1. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης 

Στις 7-9 Ιανουαρίου, 161 τυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι πολίτες διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικό 

υπόβαθρο και προερχόμενοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για τρίτη φορά για να 

συζητήσουν τα θέματα «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία», συνεχίζοντας τις συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης και της 2ης συνεδρίασης. Για την τελική αυτή 

συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες στην 3η Ομάδα φιλοξενήθηκαν στο Κολέγιο της Ευρώπης, στο 

Νατόλιν, και στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών, με την υποστήριξη της πόλης της Βαρσοβίας, 

ενώ παράλληλα υπήρχε και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Χρησιμοποιώντας τους 

προσανατολισμούς που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης ως βάση του έργου τους, 

οι πολίτες διατύπωσαν και ενέκριναν 51 τελικές συστάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα 

συζητηθούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Από τους 161 συμμετέχοντες, οι 41 συμμετείχαν και 

παρενέβησαν εξ αποστάσεως. 

                                                
1Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών της και δεν απηχεί τις 
απόψεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τους εξής τρόπους: 

● Σε υποομάδες. Καθεμία από τις 15 υποομάδες απαρτιζόταν από δέκα έως δεκατρείς πολίτες. 

Για τις εργασίες κάθε υποομάδας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε 

πολίτης μπορούσε να μιλήσει στη γλώσσα του ή σε γλώσσα στην οποία μπορούσε να 

εκφραστεί με άνεση. Κάθε υποομάδα διέθετε ειδικό επαγγελματία διαμεσολαβητή από την 

ομάδα διαβούλευσης ή από άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Για την υποστήριξη 

του έργου των διαμεσολαβητών, το Κολέγιο της Ευρώπης παρείχε ένα άτομο ανά υποομάδα 

για τη λήψη σημειώσεων. 

● Σε ολομέλεια με όλους τους συμμετέχοντες. Επικεφαλής των συνεδριάσεων ολομέλειας ήταν 

δύο κύριοι συντονιστές της ομάδας διαβούλευσης, ενώ υπήρχε διερμηνεία στις 24 επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ, στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών στη Βαρσοβία. 

Με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων, με τις δικές τους γνώσεις και 

εμπειρίες και μέσω διαβουλεύσεων, οι πολίτες άρχισαν να εξετάζουν όλους τους προσανατολισμούς 

που παρουσίασε η Ομάδα κατά τη 2η συνεδρίαση2 σε ένα «ανοικτό φόρουμ». Πέραν των 

εμπειρογνωμόνων, στη διαδικασία συνέβαλαν και διαμεσολαβητές των υποομάδων. Κάθε πολίτης 

έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα πράσινα για τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον άξονα 2, δέκα μπλε 

για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για τον άξονα 4, δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 5) και προέβη στην 

ιεράρχηση έως και δέκα προσανατολισμών ανά άξονα. Μαύρα αυτοκόλλητα κατανεμήθηκαν στους 

πολίτες, ανάλογα με τον αριθμό των προσανατολισμών στον υποάξονά τους, προκειμένου να 

δώσουν προτεραιότητα στους προσανατολισμούς που παράγονται από τη δική τους υποομάδα. 

Μετά την οριστικοποίηση της ιεράρχησης σε επίπεδο Ομάδας, οι πολίτες χωρίστηκαν στις ίδιες 

υποομάδες στις οποίες εργάστηκαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση και εξέτασαν από κοινού σε ποιους 

από τους προσανατολισμούς της ομάδας τους είχε δοθεί προτεραιότητα από την υπόλοιπη Ομάδα 

και από τα μέλη της δικής τους υποομάδας.  

Κάθε υποομάδα έλαβε την υπόδειξη να διατυπώσει μία έως τρεις συστάσεις, με ανώτατο όριο τις 

πέντε. Για να θέσουν τους προσανατολισμούς σε σειρά προτεραιότητας σε επίπεδο υποομάδας, οι 

πολίτες χρησιμοποίησαν ένα σύστημα κατάταξης αρχίζοντας από τον προσανατολισμό του υποάξονά 

τους που είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ομάδα. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με εκείνον που 

είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από την υποομάδα τους και ούτω καθεξής. 

Έπειτα οι υποομάδες αφιερώθηκαν στη διατύπωση συστάσεων με βάση τους προσανατολισμούς. 

Ακολούθησαν δε το εξής υπόδειγμα σύστασης:  

 Περιγραφή Όριο χαρακτήρων 
στα Αγγλικά 

Τελική σύσταση Συνιστούμε... 1000 

Τελική αιτιολόγηση Αυτό το συνιστούμε διότι...  300 

Τα στοιχεία και οι ερωτήσεις με τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί κάθε υποομάδα (δεν ήταν 
υποχρεωμένη, αλλά υπήρχε ισχυρή σύσταση) κατά τη διατύπωση της αιτιολόγησης των συστάσεων 
ήταν τα εξής:   

                                                
2 Η έκθεση της 2ης συνεδρίασης της 3ης Ομάδας είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 3η Ομάδα — 2η συνεδρίαση — 

Έκθεση 

 

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
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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1. Γιατί η παρούσα σύσταση είναι σημαντική και συναφής με τα θέματα της Ομάδας; 
2. Γιατί είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ; 
3. Ποια είναι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα / οι συμβιβασμοί της παρούσας σύστασης και 

γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό; 
 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις υποομάδες, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες 

ανάδρασης μεταξύ των υποομάδων, διάρκειας περίπου 30 λεπτών καθεμιά, προκειμένου οι 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν το έργο που επιτελέστηκε στις άλλες υποομάδες και να 

εμπλουτίσουν τις συστάσεις τους. Για κάθε συνεδρία ανάδρασης, ένας συμμετέχων από κάθε 

υποομάδα μετακινήθηκε σε διαφορετική αίθουσα. Ο εν λόγω συμμετέχων παρουσίασε τα σχέδια 

συστάσεων που είχε εκπονήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η υποομάδα του και σημείωσε τις 

παρατηρήσεις των ομοτίμων του. Στη συνέχεια, πρόσθεσε τις παρατηρήσεις σε διαδικτυακό 

λογιστικό φύλλο για την υποομάδα που συνέταξε το προσχέδιο συστάσεων, ώστε να μπορεί να τις 

συμβουλεύεται, συνδυάζοντάς τις με τα στοιχεία που τους παρουσίασε προφορικά ο/η εκπρόσωπός 

της. 

Οι συστάσεις κάθε υποομάδας ψηφίστηκαν στη συνέχεια από την Ομάδα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου. 

Πριν από την ψηφοφορία, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το προσχέδιο όλων των συστάσεων που 

διατυπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, μεταφρασμένο μάλιστα από τα αγγλικά με αυτόματη 

μετάφραση, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν στη γλώσσα τους. Η ψηφοφορία διεξήχθη 

διαδικτυακά. Η διαδικασία ψηφοφορίας χωρίστηκε σε πέντε χρονοθυρίδες που αντιστοιχούσαν 

στους πέντε άξονες της Ομάδας. Οι συστάσεις παρουσιάστηκαν ανά άξονα σε χρονοθυρίδες των 30 

λεπτών και ξεκίνησαν με έναν πολίτη από κάθε υποομάδα να ανταλλάσσει παρατηρήσεις σχετικά με 

το έργο που επιτελέστηκε το Σαββατοκύριακο. Ο υπεύθυνος διαμεσολαβητής διάβαζε καθεμιά από 

τις συστάσεις για τον εκάστοτε άξονα στην αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να 

ακούσουν ταυτόχρονα τη διερμηνεία. Οι συστάσεις ψηφίστηκαν μία προς μία από όλους τους 

συμμετέχοντες. Όλοι οι διερμηνείς έλαβαν εκ των προτέρων το σχέδιο των συστάσεων γραπτώς στην 

αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα διερμηνείας κατά την 

ώρα της ψηφοφορίας. 

Μετά τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών, οι συστάσεις κατατάχθηκαν ως εξής:  

- Οι συστάσεις που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 70 % των ψήφων εγκρίθηκαν από την 
Ομάδα.  

- Οι συστάσεις που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό 
(70 %) θεωρήθηκε ότι δεν εγκρίθηκαν από την Ομάδα και περιλήφθηκαν στο παράρτημα III 
της παρούσας έκθεσης. 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων ολομέλειας της Ομάδας διατίθενται στη διεύθυνση: 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της Ομάδας στις 7 Ιανουαρίου 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της Ομάδας στις 9 Ιανουαρίου 

 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Οι Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης. Έχουν συσταθεί τέσσερις τέτοιες Ομάδες για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να 

προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● Η καθεμία από τις τέσσερις Ομάδες αποτελείται από 200 περίπου, τυχαία επιλεγμένους, 

Ευρωπαίους πολίτες από τα 27 κράτη μέλη. 

● Στις Ομάδες αποτυπώνεται η πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση (ιθαγένεια και 

αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και μορφωτικό 

επίπεδο. 

● Σε κάθε Ομάδα συμμετέχει τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης ανά κράτος 

μέλος. 

● Το ένα τρίτο κάθε Ομάδας αποτελείται από νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Δημιουργήθηκε 

δε ειδική σύνδεση μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 

Νεολαία. 

Κάθε Ομάδα είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει τρεις φορές στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 

2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 2η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του Interactio, 

ενός διαδικτυακού εργαλείου που επιτρέπει πολυγλωσσικές συνεδριάσεις με ταυτόχρονη 

διερμηνεία σε 24 γλώσσες. Η 3η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη: 

Η 1η Ομάδα στο Δουβλίνο, στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στο Κάστρο του 

Δουβλίνου, η 2η Ομάδα στη Φλωρεντία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, η 3η Ομάδα στο 

Νατόλιν, στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών στη Βαρσοβία και η 

4η Ομάδα στο Μάαστριχτ, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Μάαστριχτ. 

Ενώ η πρώτη συνεδρίαση ήταν εισαγωγική, με στόχο την ανάπτυξη οράματος, τον καθορισμό της 

ατζέντας και την ιεράρχηση των θεμάτων στα οποία επιθυμούν να επικεντρωθούν οι πολίτες, και η 

δεύτερη είχε ως στόχο την εξέταση των θεμάτων αυτών και τη διαμόρφωση προσανατολισμών, η 

τρίτη συνεδρίαση αφιερώθηκε στη συγκέντρωση απόψεων προς υποβολή στην Ολομέλεια της 

Διάσκεψης, με τη διατύπωση μιας σειράς συστάσεων για τις οποίες θα δοθεί συνέχεια από τα 

θεσμικά όργανα της Ένωσης. 

 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: συστάσεις που εγκρίθηκαν από την Ομάδα (προς 

υποβολή στην Ολομέλεια) 

 
Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης  
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής  
 
1. Συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία, συμπεριλαμβανομένων 
κινήτρων για τα βιολογικά φυτοφάρμακα, ώστε τα βιολογικά προϊόντα να καταστούν πιο προσιτά 
από οικονομική άποψη. Επιπλέον, η εκπαίδευση των γεωργών στη βιολογική και βιώσιμη γεωργία 
πρέπει να υποστηρίζεται από την ΕΕ, ενώ οι μονοκαλλιέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι 
μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής, οι μη εντατικές γεωργικές 
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εκμεταλλεύσεις και οι εκμεταλλεύσεις με βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού θα πρέπει να λάβουν 
στήριξη, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.  
 
Η επιδότηση των βιολογικών προϊόντων θα βελτιώσει την οικονομική προσιτότητά τους. Θα πρέπει 
να βοηθήσουμε τα σουπερμάρκετ με βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού και να στηρίξουμε τους 
μικρότερους γεωργούς παρέχοντάς τους ευκαιρίες να εμπορευθούν τα προϊόντα τους. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, διευκολύνεται η πρόσβαση σε πιο φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, οι χαμηλές τιμές των μη 
βιολογικών προϊόντων δεν αντικατοπτρίζουν την ενδεχόμενη ζημία που προκαλείται. 
 
 
2. Συνιστούμε την υποστήριξη της καινοτομίας στην κάθετη γεωργία με επενδύσεις από την ΕΕ. 
 
Η κάθετη γεωργία επιτρέπει την εξοικονόμηση χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν για τη δασοκομία. Επίσης, δεν απαιτεί φυτοφάρμακα, γεγονός που 
μας επιτρέπει να παράγουμε περισσότερα βιολογικά τρόφιμα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται από κακές 
καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι όλο και πιο συχνές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και επιτρέπει 
βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού.  
 
 
3. Η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των 
τροφίμων, καθώς και για τη χρήση εποχιακών τροφίμων στα σχολικά κυλικεία. Ως εκ τούτου, τα 
υγιεινά συστατικά για τα σχολικά κυλικεία θα πρέπει να επιδοτούνται, με σκοπό την εξασφάλιση 
οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας τροφίμων για τους μαθητές.  
 
Οι συνήθειες αποκτώνται σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη στάση μας όσον 
αφορά την υγεία· συνεπώς, στα σχολεία θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι καλές συνήθειες, ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις στην οικογένειά τους. Είναι επίσης θέμα 
κοινωνικής δικαιοσύνης: όλοι οι πολίτες στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε καλό φαγητό στα 
σχολεία.  
 
 
4. Συνιστούμε επενδύσεις σε νέες ποδηλατολωρίδες και βελτίωση των υφιστάμενων, ώστε να 
καταστεί η ποδηλασία ασφαλής και ελκυστική. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση σχετικά 
με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας είναι ευρέως διαθέσιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και για όσους δεν διαθέτουν άδεια 
οδήγησης. Οι παραγωγοί ηλεκτρικών ποδηλάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους της ηλεκτρικής ποδηλασίας. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται νομική προστασία στους ποδηλάτες σε περίπτωση ατυχήματος με οχήματα 
(βλ. ολλανδικό κανονισμό). Υποστηρίζουμε ειδικές ζώνες χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις (χωρίς να 
ζημιωθούν οι εμπορικές περιοχές). Γενικά, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και περαιτέρω 
δικαιώματα στους ποδηλάτες και τους πεζούς έναντι των μηχανοκίνητων οχημάτων και να 
διασφαλιστεί παράλληλα η οδική ασφάλεια και η συμμόρφωση με τους κανόνες κυκλοφορίας.  
 
Αυτό είναι σημαντικό διότι η ποδηλασία έχει οφέλη για την ατομική και τη δημόσια υγεία, την 
ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου, το κλίμα και την κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων. 
Ποδηλάτες και πεζοί πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από την 
αυξημένη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ενίοτε, οι ποδηλατολωρίδες είναι ανύπαρκτες ή κακής 
ποιότητας.  
 
 
5. Συνιστούμε την ένταξη της παραγωγής τροφίμων στη δημόσια εκπαίδευση. Πρέπει να 
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επιδοτηθεί και να στηριχθεί η δημιουργία κήπων στα σχολεία, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και τα 
αστικά έργα κηπουρικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Η ανάγκη για χώρους πρασίνου, 
υδάτινες και υποστηρικτικές υποδομές πρέπει να αποτελεί μέρος των πλαισίων πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Για παράδειγμα, πρώην χώροι στάθμευσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
«πρασίνισμα» ή κάθετη κηπουρική σε κτίρια, ή η συμπερίληψη χώρων πρασίνου θα μπορούσε να 
οριστεί ως προϋπόθεση για τη λήψη οικοδομικών αδειών. Ανταλλαγή καινοτόμων και βέλτιστων 
πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη. 
 
Τα έργα κηπουρικής προάγουν την ανθεκτικότητα των πόλεων και των κατοίκων, φέρνοντας σε 
επαφή ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών ομάδων. Η επέκταση των χώρων πρασίνου 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής, την ποιότητα του αέρα, την ψυχική και σωματική υγεία και το 
περιβάλλον.  
 
 
Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 
6. Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει οδηγία που θα απαιτεί από τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης 
να πληρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με στόχο να καταστούν οι πόλεις πιο 
πράσινες. Η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες και χώρους, 
όπως τα νέα κτίρια που βρίσκονται υπό κατασκευή. Η οδηγία πρέπει να επιβάλλει ελάχιστα 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κτίρια και οι χώροι είναι όσο το δυνατόν πιο πράσινοι. Ο 
όρος «πράσινος» αναφέρεται εδώ στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μειωμένη 
κατανάλωση ενέργειας, στα χαμηλά επίπεδα εκπομπών CO2 και στην ένταξη των φυτών στα 
αρχιτεκτονικά έργα. 
 
Η επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις συμβάλλει ενεργά στη μείωση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών, όπως το CO2 και το όζον, που επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία των πολιτών. Οι επενδύσεις στην επέκταση των χώρων πρασίνου στις πόλεις 
συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων με μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη. 
 
 
7. Συνιστούμε η ΕΕ, με τη βοήθεια των κρατών μελών, να αναπτύξει, να εγκρίνει και να εφαρμόσει 
κοινό ευρωπαϊκό χάρτη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ο οποίος να απεικονίζει την 
πολυπλοκότητά τους. Ο χάρτης θα παρέχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη τακτικών 
εκστρατειών ενημέρωσης και κατάρτισης κατά τρόπο ώστε η πληροφόρηση να μεταδίδεται από 
όλους τους διαθέσιμους διαύλους μέσων ενημέρωσης, καθώς και μέσω μιας νέας ειδικής 
δικτυακής πύλης πληροφόρησης. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 
ολόκληρη την ΕΕ και σε όλα τα επίπεδα, για την προώθηση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών.  
 
Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
υφιστάμενων εκστρατειών και επιβραδύνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παγκόσμιας 
πρόκλησης που συνιστά η κλιματική αλλαγή. Ο κοινός χάρτης θα προαγάγει τις συνέργειες μεταξύ 
των σχεδίων δράσης των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ότι οι προσπάθειες θα έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο. Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη συνεκτική και συνεπή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με 
τον αντίκτυπο καθημερινών ενεργειών, όπως τα μέσα μεταφοράς που επιλέγουν και η επεξεργασία 
των αποβλήτων. 
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Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον  
 
8. Συνιστούμε ένα διαβαθμισμένο ενοποιημένο σύστημα επισήμανσης το οποίο θα παρουσιάζει 
ολόκληρο το οικολογικό αποτύπωμα για κάθε διαθέσιμο προϊόν που αγοράζεται εντός της ΕΕ. Τα 
προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να τηρούν αυτό το σύστημα 
επισήμανσης με διαφανή τρόπο. Το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια 
επισήμανσης στα ίδια τα προϊόντα και να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, έναν κωδικό QR που θα 
παρέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.  
 
Οι πληροφορίες αυτές σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
ενδυνάμωση όλων των καταναλωτών εντός της ΕΕ όσον αφορά τις αγοραστικές τους ενέργειες. Κατά 
συνέπεια, οι πολίτες της ΕΕ θα λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις, ώστε να συμβάλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντός τους. 
 
 
9. Συνιστούμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες οικονομικές επενδύσεις για τη διερεύνηση 
νέων, οικολογικών πηγών ενέργειας και, μέχρι τότε, να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις 
σε υφιστάμενες βέλτιστες λύσεις παραγωγής ενέργειας. Συνιστούμε επίσης την ενημέρωση και 
την εκπαίδευση του ευρωπαϊκού κοινού όσον αφορά συγκεκριμένες πηγές ενέργειας, με πλήρη 
διαφάνεια. Συνιστούμε θερμά να ληφθούν υπόψη όλες οι οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας τόσο για τη σημερινή γενιά όσο και για τις μελλοντικές. 
 
Τα πολύ υψηλά μας επίπεδα εκπομπών άνθρακα και άλλων τοξικών ουσιών από την παραγωγή 
ενέργειας υποβαθμίζουν το κλίμα και την ποιότητα του αέρα. Για την ευθυγράμμιση με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες και τις συστάσεις των εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή και με τους στόχους της COP 26, απαιτούνται περισσότερες έρευνες και 
επενδύσεις με σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης παραγωγής ενέργειας. 
 
  
Υποάξονας 2.2 Προστασία της βιοποικιλότητάς μας  
 
10. Συνιστούμε τη δραστική μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε όλους τους 
τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την επιβολή της εφαρμογής υψηλότερων κοινών 
προτύπων, την επιτάχυνση της έρευνας σχετικά με τις φυσικές εναλλακτικές λύσεις και την 
υποστήριξη της υιοθέτησης των νέων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 
γεωργών.  
 
Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των εναλλακτικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, 
τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν από μεγάλες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Ως εκ τούτου, απαιτείται πιο συστηματική προσπάθεια για την εξεύρεση νέων 
λύσεων. Η έρευνα θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με δημόσιες δαπάνες όσο και με υψηλότερα πρότυπα 
όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να 
διαδοθούν γρήγορα σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
 
11. Συνιστούμε την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, των πτηνών, των εντόμων και των 
φυτών) και την ενίσχυση του κράτους δικαίου όσον αφορά την ανθρώπινη παρέμβαση στις 
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περιοχές αυτές. Οι προστατευόμενες περιοχές δεν θα θεωρούνται απλώς ως «οάσεις», αλλά ως 
ένα συνεχές με πιο πράσινες αστικές περιοχές, σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ. 
 
Λόγω της αποψίλωσης των δασών, η βιοποικιλότητα πλήττεται σοβαρά. Ένας από τους κύριους 
τρόπους προστασίας της χερσαίας βιοποικιλότητας είναι η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών. 
Ωστόσο, είναι δύσκολο να διατηρηθούν προστατευόμενες περιοχές κοντά σε πόλεις με προβλήματα 
ρύπανσης ή να αποφευχθούν ανθρώπινες παρεμβάσεις όταν ο περιβάλλων χώρος δεν είναι φιλικός 
προς τη φύση. Πρέπει να κάνουμε τους χώρους διαβίωσης πιο πράσινους και να τους εντάξουμε 
καλύτερα στη φύση που τους περιβάλλει. 
 
 
12. Συνιστούμε τον αναπροσανατολισμό των γενικών επιδοτήσεων για τη γεωργία κυρίως σε έργα 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού 
της φύσης και των εργαζομένων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με σαφή 
περιβαλλοντικά πρότυπα και να παρακολουθούνται αυστηρά. 
 
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μόνο η βιώσιμη γεωργία, πράγμα που σημαίνει τον 
αναπροσανατολισμό των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται τώρα για τις γενικές επιδοτήσεις. 
Επιπλέον, η αποδοτικότητα των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται μπορεί να αυξηθεί με την εστίαση 
σε έργα μετασχηματισμού και καινοτόμες λύσεις, αντί των ετήσιων πληρωμών. Ο οικολογικός 
αντίκτυπος των γεωργικών δραστηριοτήτων και των έργων θα πρέπει να παρακολουθείται καλύτερα. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργατών πρέπει επίσης να θεωρούνται μέρος της βιωσιμότητας.  
 
 
13. Συνιστούμε η ΕΕ να διασφαλίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό για τα φιλικά προς το περιβάλλον 
γεωργικά προϊόντα, θεσπίζοντας αυστηρότερα πρότυπα τόσο για τα ενωσιακά όσο και για τα 
εισαγόμενα προϊόντα, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση και τον έλεγχο της 
ποιότητάς τους. 
 
Η χαμηλότερη παραγωγικότητα των βιώσιμων γεωργικών προϊόντων επηρεάζει την 
ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος. Τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τα ίδια αυστηρά πρότυπα όσον αφορά τον οικολογικό αντίκτυπο της παραγωγής τους. 
Χρειαζόμαστε αρχές ικανές να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων γεωργικών 
προϊόντων. 
 
 
14. Συνιστούμε ταχεία και μαζική αναδάσωση και δενδροφύτευση στην ΕΕ, μέσω της 
μεγιστοποίησης της χρήσης γης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναδάσωση των 
δασών που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή καταστροφής και στη δενδροφύτευση των 
περιοχών με υποβαθμισμένο έδαφος. Θα πρέπει να προωθηθούν νέες, πιο υπεύθυνες λύσεις για 
την καλύτερη χρησιμοποίηση της ξυλείας, π.χ. αντικατάσταση των πλαστικών και άλλων χημικών 
υλικών, εξασφάλιση υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης από τη βιομάζα, ανακύκλωση προϊόντων 
ξυλείας. 
 
Η αναδάσωση έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα γενικότερα. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερη ξυλεία για φωτιά, αλλά, όσον αφορά προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως για παράδειγμα τα υποκατάστατα πλαστικών, η χρήση ξυλείας 
είναι πρωταρχική. 
 
 
Υποάξονας 2.3 Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα 
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15. Συνιστούμε την ταχεία και προοδευτική κατάργηση των μη βιώσιμων μορφών συσκευασίας 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών συσκευασιών και άλλων μη βιοαποδομήσιμων 
υλικών. Προτείνουμε να επιτευχθεί αυτό με την παροχή οικονομικών κινήτρων σε εταιρείες που 
μεταβαίνουν σε πλήρως βιοαποδομήσιμες μορφές συσκευασίας, τις επενδύσεις στην έρευνα για 
εναλλακτικές λύσεις και τη θέσπιση κυρώσεων για τις εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν 
βιοαποδομήσιμες συσκευασίες. 
 
Τα πλαστικά απόβλητα, ιδίως τα μικροπλαστικά, είναι ολοένα και πιο άφθονα και αποδομούνται με 
αργό ρυθμό. Η κατανάλωσή τους βλάπτει την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Επιπλέον, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που 
αποσκοπεί στη μείωση των μη βιοαποδομήσιμων συσκευασιών είναι ανεπαρκής.  
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16. Συνιστούμε τη σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένης της 
εξάλειψης των προσβλητικών συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Προτείνουμε τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για την κτηνοτροφία (π.χ. μέγιστος αριθμός ζώων, κατάλληλος εξωτερικός χώρος) και 
την ενίσχυση των επενδύσεων σε μη εντατικές μεθόδους (εκτατική και βιώσιμη κτηνοτροφία) 
μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων και κατάρτισης στις εκμεταλλεύσεις για τη στήριξη αυτής 
της αλλαγής. 
 
Η σταδιακή κατάργηση της εντατικής γεωργίας θα μειώσει τα επίπεδα περιβαλλοντικής ρύπανσης 
και θα ενισχύσει τη φυσική διατήρηση. Επιπλέον, η σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας 
θα μειώσει την ποσότητα φαρμάκων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών των 
ζώων και θα βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων μας. Επίσης, η εντατική κτηνοτροφία δεν σέβεται 
την καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις, υπάρχουν πιο βιώσιμες μορφές κτηνοτροφίας, όπως η 
εκτατική κτηνοτροφία. Οι επιδοτήσεις είναι απαραίτητες για να βοηθηθούν οι γεωργοί να 
ακολουθήσουν αυτές τις μορφές. 
 
 
17. Συνιστούμε να ενισχυθούν οι έλεγχοι σχετικά με την απαγόρευση της περιττής χρήσης 
αντιβιοτικών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων σε πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για ζώα: αυτό 
πρέπει να γίνει πραγματικότητα! Προτείνουμε η χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία να 
επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, και όχι για προληπτικούς σκοπούς. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα για αποδοτικότερα αντιβιοτικά, με την 
ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και την παράλληλη αξιοποίηση της υφιστάμενης έρευνας για τα 
αντιβιοτικά. 
 
Η αντοχή του ανθρώπου στα αντιβιοτικά μειώνεται ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης τροφής από 
ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά. Επιπλέον, απαιτείται χρόνος για να βρεθούν 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις αντί των υφιστάμενων αντιβιοτικών και να εξασφαλιστεί ότι οι 
κτηνοτρόφοι είναι ενήμεροι και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις αυτές. Αναγνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες για τα αντιβιοτικά, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Τέλος, τα κτηνιατρικά φάρμακα χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για σκοπούς 
φαρμακοδιέγερσης και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση της νομοθεσίας στο θέμα αυτό θα βελτιώσει την 
καλή διαβίωση των ζώων και την ποιότητα ζωής τους. 
 
  
18. Συνιστούμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να απαιτεί δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ορμονικών 
ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στην παραγωγή τροφίμων: τον τύπο, την ποσότητα και την 
έκθεση του τελικού προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε. Όλα τα προϊόντα διατροφής που περιέχουν 
τις ουσίες αυτές πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους λεπτομερείς ετικέτες με τις σχετικές 
πληροφορίες και τους λόγους για τη χρήση τους. Επιπλέον, πρέπει να επιταχύνουμε την έρευνα 
σχετικά με τις επιπτώσεις των ορμονικών ουσιών και των ενδοκρινικών διαταρακτών στην 
ανθρώπινη υγεία. 
 
Επί του παρόντος, τα τρόφιμα στερούνται ιχνηλασιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις ορμονικές ουσίες 
και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια στην παραγωγή τροφίμων είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν το 
πλήρες περιεχόμενο των τροφίμων τους και να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα το προϊόν που 
καταναλώνουν. Επιπλέον, δεν υπάρχει επαρκής έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο στον άνθρωπο (και 
τους δυνητικούς κινδύνους) της κατανάλωσης τροφίμων με ορμονικές ουσίες και ενδοκρινικούς 
διαταράκτες. 
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19. Συνιστούμε την αποθάρρυνση της κατανάλωσης μεταποιημένων τροφίμων μέσω της 
φορολόγησης των ανθυγιεινών τροφίμων και την επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων σε 
υγιεινά τρόφιμα. Προτείνουμε τη θέσπιση πανευρωπαϊκού συστήματος βαθμολόγησης για τα 
υγιεινά τρόφιμα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη για την επισήμανση των 
τροφίμων και την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες των τροφίμων όσον 
αφορά την υγεία.  
 
Με τον τρόπο αυτό, τα αντληθέντα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόρος για την 
ανάπτυξη μέτρων ευαισθητοποίησης και εκστρατειών προώθησης, την προτεραιοποίηση των 
υγιεινών τροφίμων στην εκπαίδευση και τη μείωση της προβολής των ανθυγιεινών τροφίμων στα 
σουπερμάρκετ. Επίσης, οι επενδύσεις σε υγιεινά τρόφιμα βελτιώνουν τη γενική υγεία του 
πληθυσμού και, ως εκ τούτου, μειώνουν τα επίπεδα των δημόσιων δαπανών που απαιτούνται για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που προκύπτουν από την ανθυγιεινή διατροφή. 
Επιπλέον, θεωρούμε ότι η φορολογία και οι επιδοτήσεις θα παράσχουν κίνητρα για την παραγωγή 
υγιεινότερων τροφίμων από τις εταιρείες. 
 
  

Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης  
 
20. Συνιστούμε η ΕΕ να αναλάβει περισσότερες δράσεις που θα παρέχουν ευκαιρίες και κίνητρα 
στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ΕΕ θα 
πρέπει να καταπολεμήσει την προγραμματισμένη αχρήστευση με την επιμήκυνση της εγγύησης 
των προϊόντων και τον καθορισμό μέγιστης τιμής για τα ανταλλακτικά μετά την περίοδο εγγύησης. 
Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν φορολογική ελάφρυνση για τις υπηρεσίες επισκευής, 
όπως συμβαίνει στη Σουηδία. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους. Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης και επισκευής προϊόντων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και 
μέσω της εκπαίδευσης. 
 
Η κοινωνία μας, που διακατέχεται από μια νοοτροπία απόρριψης και εφάπαξ χρήσης, δεν είναι 
βιώσιμη, διότι παράγει υπερβολικά μεγάλο όγκο αποβλήτων. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων 
μέτρων θα μεταβούμε σε μια κοινωνία που επαναχρησιμοποιεί, επισκευάζει και μειώνει τα προϊόντα 
που καταναλώνει, μειώνοντας έτσι την υπερκατανάλωση. 
 
 
21. Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα παρασκευής και να 
διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Τα πρότυπα 
παραγωγής της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο βιώσιμα και εναρμονισμένα σε όλα τα κράτη μέλη και 
να εφαρμόζονται στα εισαγόμενα αγαθά. Σε αυτά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται 
κοινωνικά πρότυπα, όπως μισθός διαβίωσης για τους εργαζομένους που παράγουν τα αγαθά και 
καλά πρότυπα εργασίας στα εργοστάσια. Η μη συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα αυτά 
θα επιφέρει κυρώσεις. 
 
Είναι σημαντικό να θεσπιστούν ομοιογενή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα παρασκευής στην 
Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα προϊόντα παράγονται με βιώσιμο τρόπο. 
Τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας και την 
αλλαγή των προτύπων παραγωγής των εταιρειών. 
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22. Συνιστούμε η ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον περιορισμό της διαφήμισης 
προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον. Τα προϊόντα με χαμηλή βαθμολογία βιωσιμότητας θα 
πρέπει να φέρουν υποχρεωτική δήλωση αποποίησης ευθύνης σε όλες τις μορφές διαφήμισης, 
στην οποία να εμφαίνεται ότι είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Για προϊόντα που δεν είναι 
καθόλου βιώσιμα, η ΕΕ θα πρέπει να απαγορεύσει τη διαφήμιση. 
 
Οι διαφημίσεις προωθούν την κατανάλωση· επομένως, προϊόντα που βλάπτουν το περιβάλλον δεν 
θα πρέπει να προωθούνται. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι θα είναι λιγότερο διατεθειμένοι να 
αγοράζουν περιβαλλοντικά επιβλαβή προϊόντα.  
 
 
23. Συνιστούμε η ΕΕ να υλοποιήσει και να επεκτείνει την υποδομή συστημάτων ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης για όλες τις πρωτογενείς συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. με 
τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ. Όποτε είναι δυνατόν, οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιούν τους επιστρεφόμενους περιέκτες αποστειρώνοντάς τους, αντί απλώς να 
ανακυκλώνουν το υλικό. Εκτός από τους περιέκτες τροφίμων και ποτών, το σύστημα θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει και άλλα είδη φιαλών και περιεκτών, όπως φιάλες σαμπουάν. 
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Επί του παρόντος, οι καταναλωτές απορρίπτουν υπερβολικά πολλές συσκευασίες, που ρυπαίνουν 
και καταστρέφουν τα οικοσυστήματά μας. Τα συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης συμβάλλουν 
στη μείωση των αποβλήτων, παρέχοντας κίνητρα στους πολίτες να προσκομίζουν συσκευασίες για 
ανακύκλωση αντί να τις απορρίπτουν. Με την επέκταση του συστήματος χρησιμοποιούμε λιγότερους 
πόρους και μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε. 
 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 
24. Συνιστούμε την προώθηση της ενισχυμένης εφαρμογής πολιτικών για την κυκλική οικονομία 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τόσο τις εταιρείες όσο και τους πολίτες, με τη μορφή οικονομικών 
κινήτρων για όσους συμμορφώνονται μ’ αυτήν. 
 
Επειδή σε περίπτωση που οι εταιρείες παραγωγής μειώσουν το προσωπικό τους ή ακόμη και 
αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους / κλείσουν, πολλά άτομα θα μείνουν άνεργα. Με την 
επανεκπαίδευση των ανέργων, θα προωθήσουμε περιβαλλοντικά ασφαλείς πρακτικές, ενώ 
παράλληλα θα περιορίσουμε την ανεργία και θα προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό μιας 
διαφοροποιημένης οικονομίας. 
 
 
25. Συνιστούμε η ΕΕ να ρυθμίσει τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών συσκευασιών (δηλαδή 
συσκευασίες από βιοαποδομήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά, ή περισσότερο ανθεκτικά προϊόντα, 
όπου είναι δυνατόν) και/ή τη χρήση συσκευασιών που καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, οι οποίες 
θα περιέχουν επίσης, με τη μορφή κωδικού QR, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανακύκλωσης και/ή διάθεσης των συσκευασιών μετά τη χρήση τους. 
 
Επειδή η παρούσα σύσταση θα οδηγήσει σε λιγότερες συσκευασίες, χαμηλότερη παραγωγή 
αποβλήτων και, ως εκ τούτου, λιγότερη ρύπανση και, επομένως, καθαρότερο περιβάλλον και, εν 
τέλει, μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των 
παραγωγών. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση  
 
26. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την εξασφάλιση 
οικονομικά προσιτής και καλύτερης πρόσβασης σε τοπικά και ποιοτικά τρόφιμα για όλους τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές. 
 
Επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινή αντίληψη, σε επίπεδο ΕΕ, για το τι είναι τοπικά και 
ποιοτικά τρόφιμα. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί.  
Η εισαγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να καταπολεμήσουμε όλες τις αιτίες της, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής προϊόντων χαμηλής ποιότητας: είναι αναγκαίο να μειωθεί η 
απόσταση μεταφοράς και να ευνοηθούν τα εποχιακά προϊόντα.  
Η σύσταση αυτή είναι πολλά υποσχόμενη, διότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μη διατροφικά 
προϊόντα. 
 
 
27. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη, με μηχανισμούς 
χρηματοδότησης, με σκοπό την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά πιο βιώσιμων και οικονομικά 
προσιτών προϊόντων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει διαβουλεύσεις με τους 
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πολίτες, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού επιπέδου, 
προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες τους όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα. 
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Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη έρευνας για βιώσιμα προϊόντα και, παράλληλα, επείγουσα ανάγκη 
να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε 
προϊόντα που είναι και βιώσιμα και προσιτά από οικονομική άποψη. Οι πολίτες πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το θεματολόγιο των δράσεων έρευνας και 
καινοτομίας πρέπει να καθοριστεί από κοινού με τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται και να λαμβάνουν παρατηρήσεις.  
 
 
28. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει έναν μηχανισμό ρύθμισης για τα προϊόντα μόδας 
που εισέρχονται στην κοινή αγορά. Ο μηχανισμός αυτός θα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
καλύτερης κατανάλωσης χάρη σε έναν δείκτη που θα εγγυάται ότι το προϊόν πληροί κριτήρια 
βιωσιμότητας. 
 
Ο τομέας της μόδας, ο οποίος παράγει υπερβολικά πολλά προϊόντα χαμηλής ποιότητας εκτός των 
ευρωπαϊκών συνόρων, δεν τηρεί δεοντολογικούς κανόνες και δεν είναι βιώσιμος. Πρέπει να 
συγκροτήσουμε έναν δίκαιο μηχανισμό, που θα επιτρέπει την καλύτερη κατανάλωση για τους 
καταναλωτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι φόροι, κάτι που θα είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα μείωνε την αγοραστική τους δύναμη. Ο 
καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες παρασκευάζονται τα προϊόντα που 
αγοράζει και κατά πόσον αυτά πληρούν βιώσιμα πρότυπα ποιότητας. 
 
 

Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία  
 
Υποάξονας 4.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμέσως  
 
29. Συνιστούμε η ΕΕ να λάβει μέτρα για να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα CO2, ιδίως για τις 
μονάδες παραγωγής άνθρακα, σε μια μεταβατική περίοδο, για όσο διάστημα εξακολουθούμε να 
εξαρτιόμαστε από τη συμβατική ενέργεια. Επιπλέον, συνιστούμε η ΕΕ να παράσχει οικονομική 
ενίσχυση στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή φίλτρων 
CO2. Η στήριξη εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τις κλιματικές πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται 
με τη συμφωνία του Παρισιού, την Πράσινη Συμφωνία και κάθε νέο νόμο για το κλίμα. Πρόκειται 
για ένα συγκεκριμένο βήμα που πρέπει να γίνει παράλληλα με τις συνεχείς επενδύσεις στην 
έρευνα για την ασφαλή παραγωγή ενέργειας και για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να 
επιτύχουν προοδευτικά τους κοινούς στόχους μείωσης που έχουν ήδη εγκριθεί. 
 
Γνωρίζουμε ότι η χρήση καυσίμων δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
πρέπει να μειώσουν αυτόν τον τύπο ενέργειας για να συμμορφωθούν με τη συμφωνία του Παρισιού. 
Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις εκπομπές CO2 αμέσως και δεδομένου ότι 
εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε από τον άνθρακα, πρέπει να λάβουμε τόσο βραχυπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα μέτρα. Δεδομένου ότι η μείωση του CO2 αποτελεί κοινό συμφέρον όλων των 
πολιτών, τόσο στα κράτη μέλη όσο και εκτός της ΕΕ, η ΕΕ ως θεσμικό όργανο έχει τις δικές της 
αρμοδιότητες και το θεσμικό όργανο διατυπώνει συστάσεις και παρέχει λύσεις, καθώς τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους μεμονωμένα. 
 
 
30. Συνιστούμε τη μείωση της εντατικής βιομηχανικής εκτροφής ζώων για τη μείωση της 
παραγωγής μεθανίου, καθώς και της ρύπανσης των υδάτων. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ 
επανεξετάζει την κοινή γεωργική πολιτική της, ώστε να κατευθύνει τις επιδοτήσεις της προς τη 
βιώσιμη και την τοπική γεωργία, μεταξύ άλλων με τη στήριξη ενός συστήματος επισήμανσης που 
θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιώσιμα προϊόντα κρέατος. Επιπλέον, 
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ενθαρρύνουμε την ΕΕ να επενδύσει σε μεθόδους επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ζωικής 
παραγωγής και άλλων βιομηχανιών. 
 
  



 

 3η Ομάδα, 3η συνεδρίαση - 18 
 

3η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία» 

Φωτογραφία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 — ΕΚ/Kenton Thatcher 

Ο πληθυσμός αυξάνεται, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση κρέατος στο μέλλον. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος. Πιστεύουμε ότι, δεδομένου ότι το μεθάνιο 
παράγει αέρια του θερμοκηπίου, η κτηνοτροφία είναι ο πλέον προφανής τομέας από τον οποίο θα 
ξεκινήσουν οι μειώσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας 
και, ως εκ τούτου, μια συνέπεια είναι να μειώσουμε τον αριθμό των βοοειδών. 
 
 
31. Αυτό το συνιστούμε διότι υπάρχουν πολλές θετικές πλευρές σ’ αυτόν τον τύπο ενέργειας, 
παρόλο που η παραγωγή πράσινου υδρογόνου είναι δαπανηρή διαδικασία (καθότι θα πρέπει να 
παραχθεί 75 % ενέργειας για να ληφθεί 25 % υδρογόνου). Η βέλτιστη λύση μπορεί να είναι η 
παραγωγή ενέργειας χωρίς CO2, ενώ παράλληλα παράγουμε πράσινο υδρογόνο. Για την 
παραγωγή πράσινου υδρογόνου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αιολική ενέργεια, επομένως η ΕΕ 
θα πρέπει να πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις και να αυξήσει την παραγωγή αιολικής 
ενέργειας, καθώς και την αποθήκευση της ενέργειας για μελλοντικούς σκοπούς. 
 
Το πράσινο υδρογόνο είναι ευέλικτο και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και, όταν υπάρχει ζήτηση, 
μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια. Επειδή δεν προκαλεί ρύπανση CO2. 
 
 
Υποάξονας 4.2 Υποστήριξη της αλλαγής  
 
32. Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα εξαναγκασμού και ανταμοιβής για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης, π.χ. στα ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα, καθώς και της ακτινοβολίας. 
Επιβολή προστίμων για τους ρυπαίνοντες, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική υποστήριξη μιας 
οργάνωσης εμπειρογνωμόνων, ειδικά σχεδιασμένης ώστε να βοηθήσει τις οντότητες να 
εξαλείψουν τη ρύπανση και να αποκαταστήσουν το οικοσύστημα. Η εν λόγω οργάνωση 
εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο του 
επιπέδου ρύπανσης. 
 
Επειδή είναι σημαντικό να τονιστούν οι ευθύνες όσων ρυπαίνουν και να ενθαρρυνθούν οι 
επιχειρήσεις και οι φορείς να μειώσουν τη ρύπανση, με στόχο τη μηδενική ρύπανση. Είναι ζωτικής 
σημασίας να έχουμε έναν υγιή πλανήτη, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται άμεσα με την ευημερία μας 
και τη μελλοντική ύπαρξή μας. 
 
 
33. Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο/πλατφόρμα που θα επαληθεύεται από 
πολλούς εμπειρογνώμονες, με τακτικά επικαιροποιημένες και ποικίλες επιστημονικές 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο εν λόγω ιστότοπος / η πλατφόρμα θα είναι εύκολα προσβάσιμοι 
και διαφανείς για όλους τους πολίτες. Αυτός ο ιστότοπος / η πλατφόρμα θα συνδέεται με ένα 
φόρουμ όπου θα μπορούν να αλληλεπιδρούν πολίτες και εμπειρογνώμονες. Συνιστούμε επίσης 
θερμά να ξεκινήσει εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση αυτού του ιστοτόπου / 
της πλατφόρμας (για παράδειγμα, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube, το TikTok, το 
LinkedIn). 
 
Όλοι οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητες επιστημονικές πηγές πληροφόρησης για την 
κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της κλιματικής αλλαγής (όπως είναι οι συνέπειές της και τα 
απαραίτητα μέτρα για την αναστροφή της), καθώς και για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. 
Χάρη στην εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, θα πληροφορηθούν για την ύπαρξη αυτής της 
πλατφόρμας / του ιστοτόπου. Είναι επίσης σημαντικό οι πληροφορίες που παρέχονται από τον 
ιστότοπο / την πλατφόρμα να είναι κατανοητές για όλους τους πολίτες, με πρόσβαση στο αρχικό 
υλικό για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στο θέμα. 
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34. Συνιστούμε η ΕΕ να μειώσει την ποσότητα των εισαγόμενων αγαθών που δεν πληρούν τα 
πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα. 
 
Επειδή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ έχουν πιο 
πράσινο αποτύπωμα. Στόχος είναι η μείωση της παγκόσμιας ρύπανσης. Είναι επίσης σημαντικό να 
δείξουμε στις χώρες ποια πρότυπα θα πρέπει να πληρούνται εάν επιθυμούν να εξάγουν αγαθά στην 
ΕΕ. 
 
 
35. Συνιστούμε η ΕΕ να ενθαρρύνει, να προωθήσει και να διευκολύνει τον διάλογο για την 
κλιματική αλλαγή μεταξύ όλων των επιπέδων λήψης αποφάσεων, από το πολύ τοπικό επίπεδο 
(πολίτες) έως το παγκόσμιο επίπεδο (εθνικό, διεθνές και διηπειρωτικό), ώστε να ικανοποιηθούν 
οι ανησυχίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
 
Επειδή ο διάλογος και η συναίνεση αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων 
της κλιματικής αλλαγής: αν τα μέρη κατανοούν το ένα το άλλο, υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για 
την εξεύρεση κοινής βάσης. 
 
 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές  
 
36. Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει οικονομικά τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί 
η συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου δημόσιων μεταφορών που θα βασίζεται σε προσιτές τιμές (με 
προτεραιότητα στους σιδηροδρόμους) και θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση των δημόσιων 
μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί στις αγροτικές περιοχές η 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο εντός σύντομου και ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, δεν υπάρχει ισότητα πρόσβασης 
όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές και τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Η βελτίωση της 
συνδεσιμότητας θα ενδυναμώσει το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς όλοι οι πολίτες θα 
αισθάνονται ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η ενίσχυση του δικτύου δημόσιων μεταφορών και της 
συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο θα δώσουν στον πληθυσμό το έναυσμα να εγκατασταθεί σε 
αγροτικές περιοχές. Η διαδικασία αυτή θα μειώσει τη ρύπανση, καθώς λιγότεροι άνθρωποι θα ζουν 
σε πυκνοκατοικημένες πόλεις. 
 
 
37. Συνιστούμε τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών που ενδέχεται να είναι σε 
αχρησία ή εκείνων που μπορούν ακόμη να βελτιωθούν από οικολογική άποψη (για την υλοποίηση 
ηλεκτρικών τρένων). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί με γνώμονα την αρχή να μην 
βλάπτονται οι περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. 
 
Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών θα αποτρέψει τη δαπάνη υπερβολικά πολλών πόρων και 
την πρόκληση ζημίας σε προστατευόμενες περιοχές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Η επέκταση των σιδηροδρομικών υποδομών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών 
CO2 και σε αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού από τις αστικές στις αγροτικές περιοχές. 
 
 
38. Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων που συμμορφώνονται με 
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επαρκή πρότυπα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 
με κίνητρα της ΕΕ που θα ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και με τη βελτίωση των ηλεκτρικών 
υποδομών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη άλλων μη ρυπογόνων 
τεχνολογιών, όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο, για τα οχήματα των οποίων ο εξηλεκτρισμός 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όπως τα σκάφη και τα φορτηγά. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ο ταχύτερος τρόπος για τη μείωση των 
εκπομπών των οχημάτων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα 
βιοκαύσιμα. Πράγματι, η ταχύτερη, οικονομική και εφικτή λύση είναι η ηλεκτρική ενέργεια, 
ακολουθούμενη από τα βιοκαύσιμα. Μακροπρόθεσμα, το πράσινο υδρογόνο θα πρέπει να 
διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στην κάλυψη μέσων μεταφοράς που δεν μπορούν να 
εξηλεκτριστούν. 
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Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.1 Ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης  
 
39. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει κοινά πρότυπα υγείας, αλλά και να πιέσει για 
αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας, καθώς και ίδια πρότυπα 
κατάρτισης και κοινές πιστοποιήσεις, για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Εάν δεν διαθέτουμε κοινά πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, κοινούς μισθούς και κοινή κατάρτιση 
για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη ισορροπημένες καταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η τυποποίηση της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
ισχυρότερου, αποδοτικότερου και ανθεκτικότερου συστήματος (π.χ. παράδειγμα κρίσης COVID-19 
σχετικά με τη σταθερότητα των συστημάτων μας). Θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή γνώσεων 
και πληροφοριών στον τομέα των επαγγελματιών υγείας. 
 
 
40. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε οι θεραπείες σε ολόκληρη την ΕΕ να είναι 
εφάμιλλης ποιότητας και δίκαιου τοπικού κόστους. Αυτό θα μπορούσε να διασφαλιστεί, για 
παράδειγμα, μέσω της επέκτασης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMA) ή της δημιουργίας ενός νέου εξειδικευμένου ευρωπαϊκού οργανισμού για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση και την εξασφάλιση 
καταλληλότερων τιμών για τα φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη. Ο κίνδυνος των μονοπωλίων της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. 
 
Οι ίσες ιατρικές παροχές και θεραπείες εγγυώνται ίσα δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες στην ΕΕ σε θέματα υγείας. Η διεύρυνση της αγοραστικής ικανότητας εξασφαλίζει καλύτερες 
συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε μονοπωλιακές 
δομές και σε άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων στον φαρμακευτικό τομέα. Η διαχείριση της 
κρίσης COVID-19 αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργατικής διαχείρισης της υγείας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. 
 
 
41. Συνιστούμε τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την υγειονομική περίθαλψη, 
στην οποία θα διατίθενται ιατρικά αρχεία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ασθένειας. Η 
συμμετοχή θα πρέπει να είναι προαιρετική και πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Η πρόσβαση σε δεδομένα και η χρήση δεδομένων επιτρέπουν την άμεση αντίδραση σε απειλητικές 
για τη ζωή καταστάσεις. Η παραβίαση ασφαλείας ή η κακή χρήση αποτελούν μείζονες απειλές για 
ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα βάσεων δεδομένων υγείας και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρέπει 
να διασφαλίζονται, ενώ η συμμετοχή παραμένει προαιρετική και οι απειλές που σχετίζονται με την 
ασφάλεια πρέπει προφανώς να προλαμβάνονται. 
 
 
42. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω και να συγχρονίσει τα ήδη 
υφιστάμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας, όπως γίνεται στο 
πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα θα 
πρέπει να διατίθενται ελεύθερα σε όλα τα κράτη μέλη. 
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Η επιστημονική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις επιστημονικές 
ικανότητες και γνώσεις μεμονωμένων ερευνητών. Η ανταλλαγή γνώσεων θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και καλύτερες θεραπείες για τη μείωση των σοβαρών 
και θανατηφόρων ασθενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή 
αυτάρκεια όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή και τον εξοπλισμό. 
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43. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον προϋπολογισμό της που προορίζεται για κοινά 
έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας (χωρίς περικοπές προϋπολογισμού σε άλλα 
προγράμματα της ΕΕ που σχετίζονται με την υγεία). Αυτό θα ενισχύσει επίσης συνολικά τα 
ευρωπαϊκά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα. 
 
Η έρευνα και οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα την προληπτική 
ιατρική και θα μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με την υγεία. Η αύξηση της χρηματοδότησης θα 
μπορούσε να αποτρέψει τη διαρροή επιστημόνων (brain drain) από την Ευρώπη προς άλλες 
ανεπτυγμένες χώρες με υψηλότερους προϋπολογισμούς Ε & Α για την υγεία. Η χρηματοδότηση αυτή 
δεν θα πρέπει να προέρχεται από ήδη υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους για την υγειονομική 
περίθαλψη. 
 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας  
 
44. Συνιστούμε να καθιερωθεί εβδομάδα υγείας ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα 
τα κράτη μέλη, την ίδια εβδομάδα, για όλα τα θέματα υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική 
υγεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, όλα τα κύρια θέματα που αφορούν την ψυχική 
υγεία θα καλύπτονται και θα προβάλλονται συλλογικά, μαζί με άλλες ήδη υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες, όπως αυτές της οργάνωσης Mental Health Europe (Ψυχική υγεία - Ευρώπη). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται αποδεκτοί και 
ενταγμένοι, ιδίως εάν υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπίζονται πιο φυσιολογικά οι ψυχικές παθήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές, καθώς και να αποτραπούν συναφή κοινωνικά ζητήματα, όπως 
οι διακρίσεις. Επιπλέον, καθώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί με την πανδημία και 
είναι πιθανό να συνεχιστούν, η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται ακόμη πιο σημαντική.  
 
 
45. Συνιστούμε τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής να παύσουν να θεωρούνται προϊόντα 
πολυτελείας όσον αφορά τη φορολογία, καθώς αποτελούν βασικά προϊόντα. Συνιστούμε επίσης 
τα προϊόντα ορμονικής αντισύλληψης που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, όπως στις 
περιπτώσεις ινομυαλγίας και ενδομητρίωσης, να φορολογούνται ως τακτική ιατρική αγωγή. 
Επιπλέον, συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την εναρμόνιση των ιατρικώς 
υποβοηθούμενων αναπαραγωγικών θεραπειών για όλες τις γυναίκες (άγαμες ή έγγαμες) σε όλα 
τα κράτη μέλη.  
 
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής φορολογούνται ως προϊόντα 
πολυτελείας, κάτι που είναι άδικο. Ορισμένα ορμονικά αντισυλληπτικά χρησιμοποιούνται για 
ιατρικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να φορολογούνται αναλόγως. Οι θεραπείες 
αναπαραγωγής στις οποίες υποβάλλονται οι γυναίκες, όπως οι μέθοδοι τεχνητής γονιμοποίησης και 
κατάψυξης ωαρίων, έχουν διαφορετικούς όρους επιλεξιμότητας στα διάφορα κράτη μέλη· συνεπώς, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την εναρμόνισή τους. 
 
  
46. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τη δέουσα επιρροή σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε 
να συμπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράμματα, κατά περίπτωση, ζητήματα σχετικά με την 
ψυχική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τέτοια θέματα στα σχολικά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
αναπτύξει και να καταστήσει διαθέσιμο ένα τυποποιημένο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία και 
τα σεξουαλικά θέματα. 
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Είναι αναγκαίο να μειωθούν οι διακρίσεις και τα ταμπού όσον αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας. Είναι 
επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν η παραπληροφόρηση και οι μη επιστημονικές προσεγγίσεις. 
Επιπλέον, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι θεμελιώδους σημασίας για μια υγιή ζωή και 
κοινότητα και αποτρέπει προβλήματα όπως η εφηβική εγκυμοσύνη. 
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47. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει καλύτερο σύστημα επικοινωνίας για όλες τις 
πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψυχικής υγείας, και συγκεκριμένα τη διαδικτυακή πύλη για τη 
δημόσια υγεία σχετικά με τις ορθές πρακτικές, εντός των κρατών μελών και για όλους τους 
πολίτες. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις εν 
λόγω ορθές πρακτικές μεταξύ τους, προκειμένου να τις καταστήσουν ευρύτερα γνωστές σε όλα τα 
κράτη μέλη. 
 
Οι πολίτες δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
επιπλέον, με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. 
 
 
Υποάξονας 5.3 Ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία  
 
48. Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει και να προωθήσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιοτική 
οδοντιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής αγωγής, για όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη θα πρέπει να παρέχεται σε παιδιά, ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος και άλλες ευάλωτες ομάδες. Η ΕΕ θα πρέπει να εγγυηθεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση 
σε οικονομικά προσιτή οδοντιατρική περίθαλψη σε έναν ορίζοντα 15-20 ετών. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η οδοντιατρική περίθαλψη δεν είναι οικονομικά προσιτή 
για πολλούς ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ. Η έλλειψη οδοντιατρικής περίθαλψης και οδοντικής 
προληπτικής αγωγής βλάπτουν τις προοπτικές της υγείας και της ζωής τους. Η ΕΕ θα πρέπει να 
ξεκινήσει με τον καθορισμό ενός ελάχιστου προτύπου για την οδοντιατρική περίθαλψη και με την 
απαίτηση δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης για τα παιδιά και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος. Σε 
τελική ανάλυση, όλοι θα πρέπει να δικαιούνται ποιοτική οδοντιατρική περίθαλψη. 
 
 
49. Συνιστούμε να συμπεριληφθούν η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη στις συντρέχουσες 
αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ. Προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή 
η νέα συντρέχουσα αρμοδιότητα, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επαρκείς αρμοδιότητες 
ώστε να νομοθετεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η πανδημία COVID-19 έχει αποδείξει 
την ανάγκη ισχυρότερης παρουσίας της ΕΕ στις πολιτικές υγείας. Αυτή η τροποποίηση της Συνθήκης 
θα επιτρέψει στην ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθεί την υγειονομική 
περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και να εκδώσει δεσμευτικούς κανονισμούς και αποφάσεις. 
 
 
50. Συνιστούμε η ΕΕ να διαθέσει δωρεάν μαθήματα για την παροχή πρώτων βοηθειών σε όλους 
τους πολίτες της ΕΕ. Η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τα μαθήματα 
αυτά υποχρεωτικά για τους σπουδαστές και για τους χώρους εργασίας (τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα). Τα μαθήματα αυτά πρέπει επίσης να είναι πρακτικά, 
επαναλαμβανόμενα και προσαρμοσμένα στην ηλικία των σπουδαστών. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρχει ελάχιστος αριθμός απινιδωτών σε δημόσιους χώρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την ετοιμότητα να 
ενεργήσουν όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια και δεν γνωρίζουν τις τεχνικές πρώτων βοηθειών. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χάνονται πολλές ζωές. Σε ορισμένους δημόσιους χώρους δεν 
υπάρχουν απινιδωτές. 
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51. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης δεν επωφελούνται αθέμιτα από δημόσια κονδύλια και δεν αποστραγγίζουν πόρους 
από τα δημόσια συστήματα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκδώσει ισχυρές συστάσεις 
προς τα κράτη μέλη για την αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες τους. Επιπλέον, 
ένα ισχυρότερο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σημαίνει επίσης καλύτερη 
προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες.
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Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

A. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης 

 

· Καλωσόρισμα και ατζέντα 

· Συνεισφορές από την πλατφόρμα 

· Επεξήγηση των στόχων και της 
διαδικασίας 

· Μετασχηματισμός των 
προσανατολισμών σε συστάσεις 

· Επεξεργασία βασικών μηνυμάτων 

για την ολομέλεια της Διάσκεψης 

· Οι πολίτες διαβάζουν και 
ιεραρχούν τους προσανατολισμούς 

· Εμπειρογνώμονες και ελεγκτές 
γεγονότων είναι διαθέσιμοι για 

ερωτήσεις και απαντήσεις 

· Ανάδραση από άλλες ομάδες και 
ολοκλήρωση των συστάσεων 

· Ψηφοφορία επί των συστάσεων 

· Τελικές παρατηρήσεις 
· Ολοκλήρωση των βασικών 

μηνυμάτων 

· Οι πολίτες αρχίζουν να 
μετασχηματίζουν τους 

προσανατολισμούς σε συστάσεις 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΟΥΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 

— Επανασύνδεση και προετοιμασία 

— Ιεράρχηση των προσανατολισμών 

— Έναρξη μετατροπής των 
προσανατολισμών σε συστάσεις 

— Μετατροπή των προσανατολισμών 
σε συστάσεις 

— Ολοκλήρωση των συστάσεων 

— Επεξεργασία βασικών μηνυμάτων 

για την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

— Ψηφοφορία επί των συστάσεων 

   

 

  

 

3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

                ΗΜΕΡΑ 1                                 ΗΜΕΡΑ 2                                  
ΗΜΕΡΑ 3 
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Β. Τρόπος διατύπωσης συστάσεων  

 

 

 

 

 

 

  

ΒΗΜΑ 1 — ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
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ΒΗΜΑ 2 — ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΗΜΑ 4 — ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ 3 — ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 5 
ΟΜΑΔΕΣ 
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Γ. Λεπτομερής διαδικασία ανάπτυξης συστάσεων 

Παρασκευή 7/1/2022 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Ανασύνταξη της Ομάδας και προετοιμασία για την 3η συνεδρίαση 

Χαιρετισμός. Ο λόγος στους πολίτες. Επικαιροποίηση της πλατφόρμας. Ημερήσια διάταξη για το 
Σαββατοκύριακο. Παρουσίαση της μεθοδολογίας της συνεδρίασης. 

Ανοικτό φόρουμ 1 

Στόχος: Ιεράρχηση των προσανατολισμών 

Ανάγνωση των προσανατολισμών και άτυπη συζήτηση σε αίθουσες (χωρίς διερμηνεία). Ιεράρχηση 
προσανατολισμών με αυτοκόλλητα. Κάθε πολίτης έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα πράσινα για 
τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον άξονα 2, δέκα μπλε για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για τον άξονα 4, 
δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 5) και προέβη στην ιεράρχηση έως και δέκα προσανατολισμών ανά 
άξονα. Μαύρα αυτοκόλλητα κατανεμήθηκαν στους πολίτες, σύμφωνα με τον αριθμό των 
προσανατολισμών στον υποάξονά τους, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στους 
προσανατολισμούς που παράγονται από τη δική τους υποομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας 5 
Φροντίδα για 
όλους 

 
Υποάξονας 
5.3 Ισότιμη 
πρόσβαση 
όλων στην 
υγεία 

Άξονας 3 
Αναπροσανατολι
σμός της 
οικονομίας και 
της κατανάλωσης 

 
Υποάξονας 3.2 
Μείωση των 
αποβλήτων 

Άξονας 1 
Καλύτεροι 
τρόποι 
διαβίωσης 

 
Υποάξονας 
1.1 Υγιεινοί 
τρόποι ζωής 

Άξονας 4 Προς 
μια βιώσιμη 
κοινωνία 

 
Υποάξονας 4.1 
Ανανεώσιμες 
πηγές 
ενέργειας 
αμέσως 

Άξονας 2 
Προστασία του 
περιβάλλοντος 
και της υγείας 
μας 

 
Υποάξονας 2.3 
Ασφαλή και 
υγιεινά τρόφιμα 
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Εργασίες της υποομάδας 1 

Στόχος: Έναρξη της μετατροπής των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Σάββατο 8/1/2022 

Εργασίες της υποομάδας 2 

Στόχος 1: Μετατροπή των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στις εργασίες της υποομάδας 1. 

Στόχος 2: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από τον ίδιο άξονα. 

Στόχος 3: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από διαφορετικούς άξονες. 

Συνεχίστηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και πριν. 

Στόχος 4: Ολοκλήρωση των συστάσεων 

Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί η ανάδραση από τις άλλες υποομάδες 
και από τον έλεγχο των γεγονότων. Οι υποομάδες ολοκλήρωσαν τις συστάσεις τους. 

Κυριακή 9/1/2022 

Ανοικτό φόρουμ 2 

Στόχος: Εργασίες σχετικά με τα βασικά μηνύματα για την ολομέλεια της Διάσκεψης 

Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων, μια ομάδα 20 ατόμων, που εκπροσώπησαν την Ομάδα 
των πολιτών στην ολομέλεια της Διάσκεψης, ασχολήθηκε με τη διατύπωση των βασικών μηνυμάτων. 
Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με άλλους συμμετέχοντες, ώστε να 
προσπαθήσουν να αποτυπώσουν αυτά τα μηνύματα και να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα 
πορίσματα της Ομάδας με απλό τρόπο. Τα βασικά μηνύματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
συστάσεις και την αιτιολόγησή τους. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος: Ψηφοφορία επί των συστάσεων 

Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες: 

 

1. Πατήστε το συγκεκριμένο 

εικονίδιο στην ταμπλέτα 

 

2. Σαρώστε τον κωδικό QR για 

να μεταβείτε στον σύνδεσμο 

 

3. Ελέγξτε τον προσωπικό 

αριθμό αναγνώρισης (PIN) που 
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όπου αναγράφονται οι 

συστάσεις του άξονα 

βρίσκεται πίσω από την 

ταμπλέτα 

 

4. Εισαγάγετε το PIN στο πεδίο 

 

 

5. Ψηφίστε θετικά (αντίχειρας 

προς τα πάνω) ή αρνητικά 

(αντίχειρας προς τα κάτω) για 

καθεμία από τις συστάσεις 

κάθε άξονα και πατήστε 

«Αποστολή» 

 
 
 
 
 
 
6. Οι συστάσεις που 
υπερψηφίζονται από 
τουλάχιστον το 70 % των 
ψηφισάντων εγκρίνονται. 
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Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων στην υποστήριξη της σχετικής 

διαδικασίας 

Η συμβολή εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων συντονίστηκε από τη λεγόμενη «Γωνιά 
Γνώσης και Πληροφόρησης — KICK», η οποία αποτελείται από μέλη της κοινής γραμματείας και της 
ομάδας διαβούλευσης, με την υποστήριξη μεταδιδακτορικών φοιτητών του Κολεγίου της Ευρώπης. 
Όποτε συμμετέχοντες, διαμεσολαβητές, παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες έκριναν ότι χρειαζόταν 
πραγματολογική διευκρίνιση, ενημέρωναν την KICK, η οποία διαβίβαζε την ερώτηση στον αρμόδιο 
εμπειρογνώμονα και/ή ελεγκτή γεγονότων. 

Αρκετοί εμπειρογνώμονες παρακολούθησαν τις εργασίες των υποομάδων, τόσο διά ζώσης όσο και 
διαδικτυακά, προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσουν σε έλεγχο γεγονότων. Επιπλέον, 
εμπειρογνώμονες από τα τρία θεσμικά όργανα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ελέγχου 
γεγονότων στους αντίστοιχους τομείς εμπειρογνωσίας τους, ιδίως όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα 
κανονιστικά και άλλα μέσα πολιτικής.  

Οι εμπειρογνώμονες και οι ελεγκτές γεγονότων έπρεπε να απαντήσουν στα διάφορα ερωτήματα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, συντάσσοντας ένα όσο το δυνατόν σαφέστερο κείμενο που θα μπορούσε 
να διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες από τον διαμεσολαβητή κατόπιν έγκρισης της KICK. 

Κατάλογος εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν διά ζώσης και διαδικτυακά: 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 1 — Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης 

 

● Jeppe Læssøe, ομότιμος καθηγητής, Παιδαγωγική Σχολή της Δανίας 

● Norbert Steinhaus, ανώτερος διαχειριστής του έργου TeRRIFICA στο Wissenschaftsladen 

Bonn και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο Bonn Science Shop 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 2 — Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας 

 

● Sergiy Moroz, υπεύθυνος πολιτικής για τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα, Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Περιβάλλοντος 

● Marie Stenseke, αναπληρώτρια πρόεδρος της Σχολής Επιχειρήσεων, Οικονομικών και 

Δικαίου, τακτική καθηγήτρια Ανθρωπογεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ 

● Ivar Vågsholm, καθηγητής, επικεφαλής του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και 

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών 

● Nikolai Pushkarev, συντονιστής πολιτικής για το σύστημα τροφίμων και την πρόληψη των μη 

μεταδοτικών νοσημάτων, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 3 — Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 

 

● Jaroslaw Pietras, καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης (Νατόλιν), πρώην Γενικός Διευθυντής 

της ΓΔ Περιβάλλοντος, Παιδείας, Μεταφορών και Ενέργειας στη Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

● Almut Reichel, διαχειριστής έργου για τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη βιομηχανία, 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος  

● Igor Dizdarevic, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης — EIPA Luxembourg 

 

 

 

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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Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 4 — Προς μια βιώσιμη κοινωνία 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, διευθυντής του Ενεργειακού Κέντρου Jacques Delors, ανώτερος 

ερευνητής, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 

● Iga Lis, δικηγόρος με σχεδόν 20ετή πείρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

Πανεπιστήμιο Lazarski, Πολωνία  

● Christian Egenhofer, ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης, Σχολή Διακρατικής 

Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία & ανώτερος 

επιστημονικός συνεργάτης, CEPS, Βρυξέλλες και Κολέγιο της Ευρώπης (Νατόλιν) 

● Παντελής Κάπρος, καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 5 — Φροντίδα για όλους 

 

● Aleskandar Dzakula, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ 

● Francisco José Eiroa Orosa, ερευνητής Ramón y Cajal, Τμήμα Προσωπικότητας, Αξιολόγησης 

και Ψυχολογικής Θεραπείας, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης 

● Claudia Marinetti, διευθύντρια, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, διευθύντρια, 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/gr/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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Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την Ομάδα και δεν εγκρίθηκαν 

 
 

Άξονας 1: Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης 
 
Υποάξονας 1.1 Υγιεινοί τρόποι ζωής 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να εκδώσει σύσταση προς όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές 
για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διαφήμισης αλκοόλ και καπνού σε όλες τις μορφές 
μέσων ενημέρωσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά με έμφαση στο νεανικό κοινό. Η ΕΕ θα 
πρέπει να διασφαλίσει την επιβολή της νομοθεσίας που περιορίζει την πώληση των εν λόγω 
προϊόντων σε ανηλίκους. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν νόμους, με κυρώσεις, 
σχετικά με το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, ιδίως σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, και να 
δημιουργήσουν καθορισμένους χώρους καπνίσματος. 
 
Οι ανθυγιεινοί τρόποι ζωής δεν μπορούν να προβάλλονται στη διαφήμιση και θα πρέπει να είναι 
λιγότερο ορατοί στον δημόσιο βίο. Επιπλέον, το αλκοόλ και ο καπνός συγκαταλέγονται στις πλέον 
χρησιμοποιούμενες επιβλαβείς ουσίες και η παρούσα σύσταση θα αποτρέψει την καταχρηστική 
κατανάλωση αυτών των ουσιών. 
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν στα εθνικά προγράμματα 
σπουδών μαθήματα μαγειρικής με βιώσιμο, υγιεινό και εύγευστο τρόπο. Η ΕΕ μπορεί να στηρίξει 
αυτό το εγχείρημα μέσω οδηγών υγιεινής μαγειρικής τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε έντυπη 
μορφή. Αυτό θα πρέπει να διαφημιστεί προδραστικά στα παραδοσιακά μέσα και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προσέγγιση νεανικού κοινού. Θα πρέπει επίσης να 
εκπαιδευτούν οι γονείς, ώστε να μάθουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιούν τα 
τρόφιμα, προκειμένου να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές 
εποικοδομητικές και ενδελεχείς έρευνες. 
 
Τα σχολικά μαθήματα μαγειρικής και διατροφής θα βελτιώσουν την υγεία των νέων και θα 
αποθαρρύνουν την κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Η εκπαίδευση των παιδιών τούς επιτρέπει να 
μεταφέρουν στους γονείς τους όσα έμαθαν. Επιπλέον, η εκπαίδευση των γονέων σχετικά με τον 
υγιεινό τρόπο ζωής θα αποτελέσει καλό προηγούμενο για τα παιδιά. 
 
 
Συνιστούμε να εντατικοποιηθεί η δημόσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«HealthyLifestyle4All» σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και να προβληθούν τα οφέλη της 
κοινωνικής δραστηριότητας με συγκεκριμένα παραδείγματα και με τη χρήση μιας ολιστικής 
προσέγγισης. Οι ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους και θα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για καθεμία από τις 
ομάδες-στόχους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να παρέχονται ανταμοιβές και συστήματα κινήτρων 
για την προώθηση της θετικής συμπεριφοράς. Στις εκστρατείες θα πρέπει να συμμετέχουν 
επηρεαστές γνώμης (influencers), διασημότητες ή αρχές. Οι εκστρατείες θα πρέπει να τονίζουν τα 
διττά οφέλη τόσο για την υγεία, όσο και για το περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, επιδοτήσεις 
για τον δωρεάν δημόσιο αθλητισμό θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη. 
 
Ο υγιεινότερος τρόπος ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 
μειώνοντας τα προβλήματα υγείας. Η σωματική υγεία έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την 
ευτυχία. Οι τρέχουσες εκστρατείες δεν είναι ευρέως γνωστές. Η συμπερίληψη προτύπων ρόλων και 
επηρεαστών γνώμης θα καταστήσει την εκστρατεία πιο αποτελεσματική και ελκυστική. 
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Συνιστούμε μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα υγιεινά τρόφιμα και τη διατροφή. Η ΕΕ θα 
πρέπει να προωθήσει υψηλότερους φόρους για το κρέας και τη ζάχαρη, οι οποίοι θα εγκριθούν 
στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διερευνήσει επιλογές για τη διαφοροποίηση των υγιεινών από τα 
ανθυγιεινά τρόφιμα και να τα θέσει σε διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ. Συνιστούμε την 
τοποθέτηση πολύ σαφών προειδοποιητικών ενδείξεων στα πολύ ανθυγιεινά τρόφιμα (όπως τα 
προϊόντα καπνού). Επιπλέον, συνιστούμε μια πανευρωπαϊκή διατροφική βαθμολογία, με σχετικές 
πληροφορίες και έναν κωδικό QR, ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες 
αποφάσεις. Διερεύνηση επιλογών με σκοπό τα υγιεινά τρόφιμα να είναι φθηνότερα από τα 
ανθυγιεινά και οι αγρότες να θεωρούν ελκυστικότερη την παραγωγή υγιεινών προϊόντων. 
 
Τα υγιεινά τρόφιμα αποτελούν τη βάση της υγιεινής διαβίωσης. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο η 
πλευρά της παραγωγής όσο και η πλευρά της κατανάλωσης. Η παραγωγή υγιεινών προϊόντων επιδρά 
επίσης θετικά στο περιβάλλον και μπορεί να συμβάλει στη στήριξη των τοπικών αγροτών. Εάν 
υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, οι τιμές θα μειωθούν και η ζήτηση θα αυξηθεί. 
 
 
Υποάξονας 1.2 Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή κινήτρων για 
την ένταξη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ο εν λόγω μηχανισμός χρηματοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει κονδύλια που προορίζονται 
για γονείς που χρειάζονται οικονομική βοήθεια. 
 
Τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα δεν περιέχουν αρκετά πρακτικά στοιχεία που να προωθούν 
τις άμεσες και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών και του περιβάλλοντος. Τα 
υφιστάμενα προγράμματα, που εκπονούνται από βραχυπρόθεσμη σκοπιά, είναι ανομοιογενή και 
δεν προάγουν την αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας. Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν εξίσου από το πρόγραμμα και ότι 
κανένα παιδί δεν αποκλείεται για οικονομικούς λόγους. 
 
 
 

Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας 
 
Υποάξονας 2.1 Υγιές φυσικό περιβάλλον 
 
Συνιστούμε την άμεση εφαρμογή του υψηλότερου δυνατού προτύπου ποιότητας των υδάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Για την εξοικονόμηση νερού, προτείνουμε ένα σύστημα επιβράβευσης που θα 
βασίζεται στην τιμολόγηση του νερού κατά τρόπο που να ενθαρρύνει και να παρέχει κίνητρα για 
λιγότερη κατανάλωση, π.χ.: 1) με τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος που θα ενθαρρύνει 
τους καταναλωτές να παραμένουν κάτω από τη μέση ποσότητα κατανάλωσης νερού (δηλαδή, 
αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 10 % θα αυξάνει την τιμή κατά 11 %), 2) με τη δημιουργία 
ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων ρύπανσης του νερού από τις κατασκευαστικές εταιρείες, 
το οποίο θα είναι παρεμφερές με την ήδη ισχύουσα αγορά αδειών εκπομπής άνθρακα. 
 
Η σύσταση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί κίνητρο για όλους 
τους χρήστες να λαμβάνουν πιο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωσή τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες των χωρών της ΕΕ και με στόχο τη 
δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος, μπορούμε να στηρίξουμε τους φτωχότερους 
πληθυσμούς στη διαχείριση των υδάτων μέσω της συνεπένδυσης σε υποδομές ύδρευσης και σε 
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έρευνα. 
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Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
 
Υποάξονας 3.1 Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να επιβάλει πρόστιμα στις εταιρείες οι οποίες απορρίπτουν απούλητα προϊόντα 
λόγω υπερπαραγωγής. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες θεωρούν πιο επικερδή την απόρριψη απούλητων προϊόντων 
αντί της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησής τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
αποθαρρυνθεί η υπερπαραγωγή μέσω προστίμων, έτσι ώστε η πρακτική αυτή να μην είναι πλέον 
επικερδής για τους παραγωγούς. 
 
 
Υποάξονας 3.2 Μείωση των αποβλήτων 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτική διαχείρισης αποβλήτων για τα 
νοικοκυριά / τους πολίτες, η οποία θα εστιάζει στην πραγματική ποσότητα αποβλήτων που 
παράγουν και θα συμπληρώνεται από μέτρα αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με τα οφέλη της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και της χωριστής συλλογής 
αποβλήτων. Πρέπει επίσης να εφαρμοστούν μέτρα που στοχεύουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες 
οικογένειες (π.χ. νεαρές οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.), σύμφωνα με την αρχή 
«κανείς στο περιθώριο». 
 
Η σύσταση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενιαίας προσέγγισης για τη διαχείριση των αποβλήτων στα 
νοικοκυριά, διευκολύνει επίσης την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των 
αποβλήτων, τονώνει περαιτέρω την κυκλική οικονομία και αυξάνει την αποδοτικότητα της συλλογής 
αποβλήτων. Τέλος, αυξάνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και το αίσθημα περιβαλλοντικής 
ευθύνης τους. 
 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει τον ανταγωνισμό στην ελεύθερη αγορά και να ενθαρρύνει τον 
ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει πιο ενεργά στην επεξεργασία των αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και σε δραστηριότητες ανακύκλωσης και αναβαθμιστικής 
ανακύκλωσης. 
 
Η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης, διότι συμπληρώνει την 
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, η 
εφαρμογή της σύστασης θα αυξήσει τις καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων και θα 
βελτιώσει την ποιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και τον όγκο των επεξεργασμένων 
αποβλήτων, διότι σ’ αυτές τις δραστηριότητες θα συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση 
 
Συνιστούμε τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγονται με δίκαιο τρόπο και την αντιμετώπιση των 
κλιματικών ζητημάτων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τεχνογνωσία που πρέπει να προωθηθεί στη δική της αγορά. Λόγω της 
μετεγκατάστασης βιομηχανιών εκτός της ΕΕ, ιδίως στην Ασία, έχουν επίσης μετεγκατασταθεί 
ορισμένες επαγγελματικές ικανότητες. Η παρούσα σύσταση συνεπάγεται την επαγγελματική 
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κατάρτιση των Ευρωπαίων εργαζομένων. Εμμένουμε στην ανάγκη να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 
Παρατηρήσαμε ότι η μαζική μετεγκατάσταση βιομηχανιών σε ολόκληρο τον κόσμο επηρεάζει τις 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, η τοπική παραγωγή θα οδηγήσει σε υγιέστερους πολίτες και 
σε υγιέστερο περιβάλλον. 
 
 
 

Άξονας 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία 
 
Υποάξονας 4.3 Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές 
 
Συνιστούμε οι μεγάλες πόλεις να λαμβάνουν κυρώσεις ή επιδοτήσεις, ανάλογα με τις επιδόσεις 
τους στα δημόσια μέσα μεταφοράς τους όσον αφορά το περιβάλλον και τη ρύπανση (ηλεκτρικά 
οχήματα, πράσινες δημόσιες μεταφορές, πεζοδρομήσεις, ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων 
κ.λπ.). Οι κυρώσεις ή οι επιδοτήσεις που στοχεύουν στις τοπικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ιδίως με βάση τις αλλαγές που εφαρμόζουν οι πόλεις στις οικολογικές μεταφορές, λαμβάνοντας 
υπόψη το σημείο αφετηρίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της νομοθεσίας της, θα πρέπει να 
θεσπίσει ορισμένους δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τα μέτρα ρύπανσης και την αναλογική 
μείωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία αφετηρίας κάθε πόλης. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι πόλεις έχουν πληγεί από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία έχει 
προκαλέσει ορισμένα προβλήματα υγείας. Η ανάπτυξη πράσινων μεταφορών θα βελτιώσει τη ζωή 
και την υγεία των ανθρώπων και θα μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι επιδοτήσεις και οι 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση αλλαγών και τη συμβολή στην 
προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν σε διάφορες πόλεις. 
 
 
Συνιστούμε η νομοθεσία της ΕΕ να περιορίζει και να ρυθμίζει τη χρήση κρουαζιερόπλοιων και 
πτήσεων μικρών αποστάσεων. Όσον αφορά τις μεταφορές, πρέπει να παρέχονται στους πολίτες 
οικολογικές εναλλακτικές λύσεις. Μία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να είναι η 
τυποποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία θα επιτρέψει να συνδεθούν μεταξύ τους οι 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συνιστούμε επίσης η ΕΕ να επιδοτήσει την αλλαγή του μέσου 
μεταφοράς εμπορευμάτων, ώστε οι εν λόγω μεταφορές να καταστούν πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον, όπως η μεταφορά με τρένο και πλοίο (σε διαδρομές μικρών αποστάσεων). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι διαδρομές μικρών αποστάσεων είναι πολύ συχνές, ρυπογόνες και 
μπορούν εύκολα να υποκατασταθούν. Ο περιορισμός των κρουαζιερόπλοιων θα μειώσει τη 
θαλάσσια ρύπανση (ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό πρόβλημα) και τις αρνητικές επιπτώσεις στις 
παράκτιες πόλεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να δημιουργήσουμε πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε 
σύγκριση με τις πιο ρυπογόνες. Η ύπαρξη σιδηροδρομικών γραμμών ίδιου πλάτους θα βελτιώσει τις 
σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. 
 
 
 

Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 
 
Υποάξονας 5.2 Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας 
 
Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας «HealthyLife4All», να προωθήσει 
επίσης πρωτοβουλίες όπως αθλητικές κοινωνικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες στα 
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σχολεία, διετείς ολυμπιάδες ανοικτές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα αθλήματα [όχι 
για τους επαγγελματίες]. Συνιστούμε επίσης την ανάπτυξη δωρεάν ευρωπαϊκής αθλητικής 
εφαρμογής για την παροχή κινήτρων για συλλογικές αθλητικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή αυτή 
θα βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του αθλητισμού. Επιπλέον, οι 
πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να κοινοποιηθούν ευρέως. 
 
Προκειμένου ο ευρωπαϊκός πληθυσμός να γίνει υγιέστερος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προωθήσει τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Επιπλέον, πολύ συχνά ο πληθυσμός δεν 
γνωρίζει τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγιεινής ζωής. Η εφαρμογή είναι σημαντική, διότι οι 
άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη τάση να ασχοληθούν με τον αθλητισμό εάν αυτό γίνεται σε συλλογικό 
επίπεδο. 
Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί3 

 

Άξονας 1 — Καλύτεροι τρόποι διαβίωσης 

Υποάξονας 1.1 Υγιεινός τρόπος ζωής 

1. Ομαδοποίηση 6 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.1.1: Άνοιγμα σχολών μαγειρικής στα κράτη μέλη και προώθησή τους με 
επιδοτήσεις και διαφήμιση (δωρεάν μαθήματα για εφήβους και παιδιά), 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών μαθημάτων για την υγιεινή διατροφή που προσφέρονται 
ήδη στην πρώιμη παιδική ηλικία (νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο), λήψη των βέλτιστων 
πρακτικών / των καλύτερων συνταγών από όλη την Ευρώπη και συμπερίληψή τους σε μαθήματα 
μαγειρικής (ως σημείο αναφοράς για μια πλούσια ποικιλία ευρωπαϊκών διατροφικών 
συνηθειών), παράδειγμα στην Ιταλία: δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση σε δημόσια σχολεία, 
όπου τα παιδιά μαθαίνουν να μαγειρεύουν υγιεινό φαγητό 
Προσανατολισμός 1.1.3.3: Εισαγωγή μαθημάτων μαγειρικής στο σχολικό σύστημα, π.χ. 
εργαστήρια μαγειρικής. 
Προσανατολισμός 1.1.8.4: Προώθηση καλών μαθημάτων και πληροφοριών για σχολεία και 
νηπιαγωγεία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  
Προσανατολισμός 1.1.16.1.: Μη κατανάλωση προϊόντων από επεξεργασμένες πρώτες ύλες και 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προώθηση της κουζίνας που βασίζεται σε υγιεινές τροφές. Τα 
επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν μαθήματα διατροφής.  
Προσανατολισμός 1.2.3.3: Αύξηση της ευαισθητοποίησης στα σχολεία σχετικά με αυτά τα 
θέματα και διδασκαλία για το πώς μαγειρεύονται οι τροφές και πώς γίνεται η επεξεργασία των 
τροφίμων χωρίς να παράγονται πολλά σκουπίδια. Θα πρέπει να συσχετιστεί με τη 
συναισθηματική πτυχή.  
Προσανατολισμός 5.3.2.2.: Σχολικά προγράμματα για την υγιεινή διατροφή. Διαχωρισμός του 
τι είναι υγιές και τι όχι. 

 
2. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.1.2: Διαφημιστικά κλιπ στην τηλεόραση, σε διαφορετικές πλατφόρμες 
και σε συνεργασία με επηρεαστές γνώμης (π.χ. YouTube), παράλληλα με προγράμματα για νέους 
και στατιστικές πληροφορίες που, κατ’ επέκταση, απευθύνονται άμεσα στην ομάδα-στόχο, 
παρέχοντας πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή, την υγιεινή μαγειρική και το υγιεινό φαγητό 

                                                
3  Κατά τη διαδικασία ομαδοποίησης, εκ παραδρομής τρεις προσανατολισμοί δεν συμπεριλήφθηκαν στον 
κατάλογο: Προσανατολισμός 5.3.1.1: Να προωθηθεί η εκπαίδευση στη συμμετοχή (σε επίπεδο ΕΕ). Προσανατολισμός 
1.2.2.4: Η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην επανεξέταση των στερεοτύπων της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας. 
Προσανατολισμός 1.2.2.1: Πόλεμος αξιών, αναγνώριση και κατανόηση των προνομίων του ανδρικού φύλου ώστε να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες του να ανήκεις στο γυναικείο φύλο. Οι πολίτες ενημερώθηκαν 
σχετικά.  
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Προσανατολισμός 1.1.8.3: Απαιτούνται αυστηρότεροι κανονισμοί για την παραπληροφόρηση 
στις διαφημίσεις, καθώς και απαγόρευση των διαφημίσεων για πολύ ανθυγιεινά τρόφιμα 

 
3. Προσανατολισμός 1.1.1.3: Ολιστική προσέγγιση: αθλητισμός, υγεία και διατροφή, π.χ. δίνοντας 

επίσης προσοχή σε ασθένειες που μπορεί να προκύψουν εάν δεν τρώτε σωστά (π.χ. καρδιαγγειακά 
προβλήματα) 
 

4. Ομαδοποίηση 10 προσανατολισμών  

Προσανατολισμός 1.1.4.2: Περισσότερο περπάτημα — αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω της 
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των εφημερίδων και 
περιοδικών σχετικά με την αξία του για την υγεία 
Προσανατολισμός 1.1.8.1: Περισσότερες πληροφορίες και εκστρατεία για τους υγιεινούς 
τρόπους ζωής με συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητές και προσβάσιμες. Χρήση διαφορετικών διαύλων ενημέρωσης για διαφορετικές 
ομάδες-στόχους. 
Προσανατολισμός 1.1.8.2: Χρειαζόμαστε καλά πρότυπα ρόλων, με παρουσία στα μέσα 
ενημέρωσης 
Προσανατολισμός 1.1.8.5: Ενθάρρυνση της θετικής συμπεριφοράς μέσω ανταμοιβών και 
συστημάτων παροχής κινήτρων. 
Προσανατολισμός 1.2.1.3: Επένδυση σε εκδηλώσεις δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ρεπορτάζ 
σε πανευρωπαϊκά κανάλια. Χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 
στόχευση των νεότερων. 
Προσανατολισμός 1.1.17.1: Οι ενημερωτικές εκστρατείες θα πρέπει να είναι δομημένες σε 
σαφώς καθορισμένες ομάδες-στόχους και θα πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα μέσα 
επικοινωνίας για καθεμία από τις ομάδες-στόχους. Σε κάθε ευκαιρία, οι γιατροί πρέπει να 
τονίζουν την ανάγκη να ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπος ζωής 
Προσανατολισμός 1.2.3.2.: Συντονισμένες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης σε όλη την ΕΕ με 
επηρεαστές γνώμης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Ανάπτυξη συνεργασίας με μεγάλες 
διαφημιστικές εταιρείες για την παραγωγή κλιπ που γίνονται viral και κοινοποιούνται. 
Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρα, και με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών ή επηρεαστών γνώμης, 
κάτι που «μιλάει» στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων και χαράσσεται στη μνήμη τους 
Προσανατολισμός 3.3.1.4: Προώθηση καλύτερης ρυθμιστικής διαχείρισης των διαφημιστικών 
εκστρατειών που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Μεγαλύτερη προβολή των φορέων που 
παράγουν βιώσιμα προϊόντα, με μετάδοση των διαφημιστικών εκστρατειών τους σε τηλεοπτικά 
κανάλια. 
Προσανατολισμός 5.2.1.1: Ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής μέσω τηλεοπτικών και 
διαδικτυακών εκστρατειών (π.χ. podcasts για την υγεία).  
Προσανατολισμός 5.2.1.3: Θα πρέπει να καθιερωθεί η Εβδομάδα Υγείας, και τα σχολεία, οι 
εταιρείες και τα ιδρύματα θα μπορούσαν να προωθήσουν δραστηριότητες που αφορούν την 
υγεία — πρόληψη, ενημέρωση. Χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου.  

 
5. Προσανατολισμός 1.1.1.4: Επιπλέον, προσθήκη στη διδακτέα ύλη θεμάτων όπως η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση για την οδική κυκλοφορία. 
 

6. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών  

Προσανατολισμός 1.1.1.5: Τα σχολικά κυλικεία πρέπει να προσφέρουν πιο υγιεινά γεύματα, π.χ. 
να αυξήσουν επίσης την επιλογή (χορτοφαγικά, λαχανικά ως συνοδευτικά, φρούτα και λαχανικά 
εποχής) και να παρέχουν πιο ισορροπημένη διατροφή, υψηλής ποιότητας, π.χ. βιολογικά 
προϊόντα 
Προσανατολισμός 1.1.12.1: Να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία και σε άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς να προσφέρουν υγιεινά και βιώσιμα σχολικά γεύματα, π.χ. μέσω οικονομικής 
υποστήριξης (υψηλότεροι προϋπολογισμοί), πρόσβασης σε και ενημέρωσης σχετικά με καλούς 
προμηθευτές. 
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7. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.2.1: Να διανεμηθούν στα σχολεία φυλλάδια που προωθούν 
εκπαιδευτικές ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και προγράμματα μετά το σχολείο κ.λπ., π.χ. 
άτομα που γνωρίζουν από διατροφή και αθλητισμό, να διδάξουν στα παιδιά αυτά τα θέματα 
Προσανατολισμός 1.1.7.1: Μεγαλύτερη προώθηση των ΜΚΟ που ασχολούνται με την υγιεινή 
διατροφή. 

 
8. Προσανατολισμός 1.1.2.2: Να περιοριστούν οι διαφημίσεις αλκοόλ και καπνού, ιδίως όταν 

πρόκειται για νεανικό κοινό, π.χ. σε αθλητικές εκδηλώσεις. 
 

9. Προσανατολισμός 1.1.2.3: Εντός των επιχειρήσεων: για παράδειγμα, συμπερίληψη χρόνου 
αναψυχής κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό, και χώρων γυμναστικής, 
προώθηση σωματικών δραστηριοτήτων στις εταιρείες, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έρχονται σε 
επαφή με συναδέλφους ενώ αθλούνται, κατασκευή αθλητικών γηπέδων, για παράδειγμα, 
ποδοσφαίρου. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας: παροχή στους εργαζόμενους της 
δυνατότητας να ασκούν σωματική δραστηριότητα, π.χ. μπάλες γυμναστικής, να σηκώνονται ενώ 
εργάζονται, να κάνουν ασκήσεις κοντά στο γραφείο, να αλλάζουν στάση. 
 

10. Προσανατολισμός 1.1.3.1: Δημιουργία μικρών κήπων στα σχολεία, δημιουργία αστικών κήπων και 
ενδεχομένως ακόμα και επιδότησή τους. 
 

11. Προσανατολισμός 1.1.3.4: Προώθηση καλών συνταγών για χορτοφαγικό φαγητό. 
 

12. Ομαδοποίηση 8 προσανατολισμών:  

Προσανατολισμός 1.1.3.5: Παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε μικρότερες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που παράγουν και πωλούν σε περιφερειακό επίπεδο· παροχή μεγαλύτερης 
υποστήριξης σε βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
παράγουν φθηνότερα τρόφιμα (αντί να δίνεται επιδότηση ανά περιοχή, να ληφθεί υπόψη η 
βιωσιμότητα).  
Προσανατολισμός 1.1.3.2: Προσαρμογή τιμών: τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να είναι 
φθηνότερα 
Προσανατολισμός 1.1.9.1: Να δίνονται επιδοτήσεις και προγράμματα επιβράβευσης σε μικρούς 
και βιώσιμους παραγωγούς για την παραγωγή βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων. Μείωση των 
επιδοτήσεων για άλλους παραγωγούς 
Προσανατολισμός 1.2.1.2: Εφαρμογή/ Προώθηση βιώσιμης και αναγεννητικής γεωργίας 
Προσανατολισμός 2.2.6.3: Ενθάρρυνση μη εντατικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και 
πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διασφαλίζουν τη διατήρηση παλαιών φυλών 
ζώων. 
Προσανατολισμός 2.2.7.2: Ενθάρρυνση της χρήσης τοπικών ποικιλιών φυτών από μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ποικιλιών φυτών, που 
απαιτούν λιγότερα φυτοφάρμακα 
Προσανατολισμός 2.3.1.3: Μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να δημιουργήσουμε βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, που θα είναι φθηνότερες και προσβάσιμες 
Προσανατολισμός 3.1.3.3: Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την παραγωγή πιο βιώσιμων προϊόντων 
μέσω οικονομικών κινήτρων. 

 
13. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.3.6: Κάθετη γεωργία: καλλιέργεια σε επίπεδα κάθετης διάταξης σε 
μεγάλες αποθήκες. Δεν απαιτείται η χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς δεν υπάρχουν έντομα. 
Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον αυτοματισμό, διότι καθιστά την καλλιέργεια πολύ 
αποδοτική από οικονομική άποψη και προσιτή  
Προσανατολισμός 1.1.6.1: Παρακολούθηση του τρόπου κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ και 
επένδυση περισσότερων χρημάτων για καινοτομίες στη γεωργία, π.χ. κάθετη γεωργία 
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14. Προσανατολισμός 1.1.4.1: Αύξηση των επιδοτήσεων των τοπικών συλλόγων, ώστε τα παιδιά να 

έχουν την ευκαιρία να κάνουν αθλήματα εκτός σχολείου (δοκιμάζοντας διαφορετικά αθλήματα σε 
συλλόγους). 
 

15. Προσανατολισμός 1.1.4.3: Διοργάνωση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Νέων: νέοι από όλη την 
Ευρώπη συγκεντρώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό διαφορετικών αθλημάτων 
 

16. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.5.1: Σημειώσεις στη συσκευασία: Τι είναι υγιεινό / τι είναι ανθυγιεινό 
(π.χ. «φωτεινός σηματοδότης» τροφίμων, σύστημα διατροφικής επισήμανσης Nutri-score). 
Προσανατολισμός 1.1.11.1: Δημιουργία κοινού προτύπου για καλύτερες και κατανοητές 
πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα στην ΕΕ.  
Προσανατολισμός 5.2.5.2: Η επισήμανση είναι σημαντική και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
μοιραστούν τα συστήματά τους (για παράδειγμα, η Γερμανία διαθέτει ένα σύστημα τριών 
χρωμάτων που φαίνεται ελκυστικό) [ανθυγιεινά τρόφιμα]. 

 
17. Προσανατολισμός 1.1.7.2: Μαζικές εκστρατείες ενημέρωσης από την ΕΕ ότι τα εμβόλια mRNA 

είναι ασφαλή και τι σημαίνει o εμβολιασμός με αυτά τα εμβόλια.  
 

18. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.9.2: Απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος για τον περιορισμό της παραγωγής 
ανθυγιεινών τροφίμων  
Προσανατολισμός 1.1.10.1: Οι πολιτικοί θα πρέπει να εξετάζουν και να προωθούν απόψεις για 
τη μείωση της κατανάλωσης [ανθυγιεινά τρόφιμα]  
Προσανατολισμός 1.1.10.2: Περισσότερες δυνατότητες και χώροι για εβδομαδιαίες λαϊκές 
αγορές και για άμεσο μάρκετινγκ, με προσφορά υγιεινών και τοπικών τροφίμων και προώθηση 
και κοινοποίηση πληροφοριών 
Προσανατολισμός 1.1.6.3: Μείωση της κατανάλωσης κρέατος 

 
19. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.12.2: Προώθηση της ποδηλασίας μέσω της επέκτασης ποδηλατικών 
διαδρομών, δυνατοτήτων ποδηλασίας και επιμορφώσεων στα σχολεία 
Προσανατολισμός 4.3.4.1: Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ποδηλασία, ιδίως στις αστικές 
περιοχές, βελτιώνοντας τις υποδομές και τις ποδηλατολωρίδες. Όσον αφορά τις αγροτικές 
περιοχές, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από τόπο σε τόπο: υπάρχουν 
περιοχές όπου θα απαιτούνταν μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές, και άλλες όπου αυτή η 
δαπάνη δεν είναι απαραίτητη. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν πεζοδρομημένες ζώνες στα 
κέντρα των πόλεων και ο αριθμός τους πρέπει να αυξηθεί.  

 
20. Προσανατολισμός 1.1.13.1: Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη 

ποιότητα και πιο υγιεινά προϊόντα 
 

21. Προσανατολισμός 1.1.15.1: Αλλαγή του ιατρικού συστήματος ώστε να είναι πιο αποδοτικό στην 
εφαρμογή της συνεχιζόμενης πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ιατρικών 
εξετάσεων 
 

22. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.18.1: Ο ρόλος των παθολόγων πρέπει να είναι πιο σημαντικός· πρέπει να 
ενεργούν προληπτικά και όχι απλώς να αντιδρούν εκ των υστέρων. Τα γραφεία των 
οικογενειακών ιατρών πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένα. 
Προσανατολισμός 5.3.5.2: Να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον οικογενειακό ιατρό, ιδίως σε 
αγροτικές περιοχές 
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23. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.19.1: Τα θέματα υγείας που έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο, σε κοινωνικό 
επίπεδο, πρέπει να κοινοποιούνται με διαφανή τρόπο και μόνο από αμερόληπτους και 
επαγγελματικά αναγνωρισμένους ειδικούς. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από αξιόπιστα δεδομένα, διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. 
Προσανατολισμός 1.2.1.1: Παροχή περισσότερων στατιστικών στοιχείων, γεγονότων και 
αριθμών για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού για αυτά τα θέματα και τον αντίκτυπό τους. 

 

Υποάξονας 1.2 — Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

24. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.2.2.1: Τα παιδιά που ζουν σε αστικές περιοχές πρέπει να έρθουν σε 
στενότερη επαφή με τη φύση: σχεδιασμός μαθημάτων σε υπαίθριους χώρους· προγράμματα 
χρηματοδότησης για σχολικούς κήπους, π.χ. κήπο λουλουδιών, νηπιαγωγείο του δάσους, 
ευαισθητοποίηση από κηπουρούς 
Προσανατολισμός 1.2.7.2: Οργάνωση εκδρομών στη φύση και δράσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος (π.χ. συλλογή σκουπιδιών) για την καλλιέργεια της αγάπης για τη φύση. 
Προσανατολισμός 1.2.14.2: Τα παιδιά πρέπει να παροτρύνονται να περνούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο χρόνο στη φύση —μέσω σχολικών προγραμμάτων— και οι οικογένειες πρέπει να 
παροτρύνονται να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους σε επαφή με τη φύση. 

 
25. Προσανατολισμός 1.2.2.2: Να γίνουν οι πόλεις πιο πράσινες, π.χ. περισσότερα δέντρα στην πόλη 

 
26. Ομαδοποίηση 16 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.2.3.1: Προγράμματα κατάρτισης μεγάλης κλίμακας που βασίζονται στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα οποία απευθύνονται τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. 
Προσανατολισμός 1.2.4.1: Περισσότερες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα στα σχολεία: 
όχι μόνο θεωρητικές πληροφορίες, αλλά εφαρμογή παραδειγμάτων όπως πρακτικές γνώσεις.  
Προσανατολισμός 1.2.4.2: Εισαγωγή του υποχρεωτικού μαθήματος «περιβάλλον» στο σχολείο. 
Αύξηση ημερών περιβάλλοντος στο σχολείο (π.χ. συλλογή σκουπιδιών). 
Προσανατολισμός 1.2.4.7: Η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει στα σχολεία προτάσεις, συμβουλές και 
συστάσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά μαθήματα.  
Προσανατολισμός 1.2.5.1: Οι επηρεαστές γνώμης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν γένει 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότερο στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση.  
Προσανατολισμός 1.2.5.4: Εκτός από τη διαφήμιση ή την εκπαίδευση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πρέπει επίσης να παρέχονται στα παιδιά ενημερωτικά φυλλάδια, προφορική 
διαμεσολάβηση και διαπαιδαγώγηση. 
Προσανατολισμός 1.2.6.1: Η εκπαίδευση για το θέμα της προστασίας του κλίματος και του 
περιβάλλοντος πρέπει να είναι το πρωταρχικό θέμα και ο υπ’ αριθμόν 1 στόχος  
Προσανατολισμός 1.2.7.1: Προώθηση εξωσχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως 
σύλλογοι, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες. Επίσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν τα σχολεία. 
Όλοι οι σύλλογοι (καθώς και οι αθλητικοί σύλλογοι, για παράδειγμα) και όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα συμβάλλουν στην προώθηση του θέματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
Προσανατολισμός 1.2.8.1: Προώθηση και διανομή ψηφιακών εκπαιδευτικών προσφορών (για 
παράδειγμα, η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα τις υπάρχουσες προσφορές).  
Προσανατολισμός 1.2.11.1: Ένας κοινός ευρωπαϊκός χάρτης για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση για όλα τα κράτη μέλη, ο οποίος παρέχεται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα 
σχολεία. 
Προσανατολισμός 1.2.12.1: Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί θα 



 

2η Ομάδα, 3η συνεδρίαση - 46 

3η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / Υγεία» 

 

μπορούσαν να προέρχονται και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. από ΜΚΟ/έρευνα) 
και θα πρέπει να αμείβονται καλά.  
Προσανατολισμός 1.2.13.1: Μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων, με αύξηση της 
προβολής και της ευαισθητοποίησης για τον ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στη ζωή 
μας.  
Προσανατολισμός 1.2.15.1: Συμπερίληψη στο σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων αφιερωμένων 
στο περιβάλλον και την προστασία του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τη 
νομοθεσία για την προστασία της φύσης (ξεκινώντας από το πρώτο έτος του γυμνασίου). Τα 
μαθήματα πρέπει να πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς σημειώσεις.  
Προσανατολισμός 2.2.8.1: Εκπαίδευση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα και την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας ταπεινοφροσύνης των ανθρώπων απέναντι 
στη φύση. 
Προσανατολισμός 3.2.2.3: Οι διαφημίσεις πρέπει να έχουν εκπαιδευτικούς στόχους, π.χ. να 
εξηγούν τα οφέλη για τους ανθρώπους από την κατανάλωση ενός προϊόντος, εστιάζοντας σε 
προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 
Προσανατολισμός 4.2.2.2: Ενημέρωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία 
και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. 

 
27. Προσανατολισμός 1.2.10.1: Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες και γονείς και 

ενσωμάτωσή τους στα μέτρα για τα παιδιά. 
 

28. Προσανατολισμός 1.2.3.4: Εκπόνηση ανεξάρτητων και άρτιων επιστημονικών μελετών σχετικά με 
το κλίμα, τα τρόφιμα και τη διατροφή. 
 

29. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.2.3.5: Επιπλέον, αύξηση της ευαισθητοποίησης / παροχή πληροφοριών για 
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις τοπικές μεταφορές (λεωφορείο, 
μετρό, τραμ). 
Προσανατολισμός 2.1.2.1: Μείωση των ατομικών μεταφορών, προτίμηση στις συλλογικές / 
δημόσιες μεταφορές. Δημόσιες μεταφορές που εστιάζουν στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στα 
κέρδη.  
Προσανατολισμός 4.2.2.4: Να καταστούν οι δημόσιες μεταφορές προσιτές σε εθνικό ή αστικό 
επίπεδο, ώστε να οδεύσουμε προς την απαγόρευση των αυτοκινήτων. Σε συνδυασμό με 
ασφαλείς υποδομές. 
Προσανατολισμός 4.3.3.1: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρόμων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στη βελτίωση των σιδηροδρομικών 
υποδομών και του αριθμού των συνδέσεων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητα. Θα χρειαζόμασταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία που θα μπορούσε να 
ελέγχει τις σιδηροδρομικές συνδέσεις για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. 
Αύξηση των σημείων ανταπόκρισης των τρένων με άλλα μέσα μεταφοράς.  

 
30. Προσανατολισμός 1.2.4.3: Προώθηση νέων διαδικασιών παρασκευής που δεν παράγουν 

υπολείμματα / απορρίμματα, π.χ. για αρτοποιεία. Να δείξουμε στους ανθρώπους πώς να ψωνίζουν 
με σύνεση, ώστε να παράγονται λιγότερα απορρίμματα. 
 

31. Προσανατολισμός 1.2.4.4: Υποστήριξη των εταιρειών που κατασκευάζουν παιδικά παιχνίδια. 
Παρουσίαση αυτών των θεμάτων στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και επεξήγηση του τι σημαίνει 
η προστασία του περιβάλλοντος. Κατασκευή παιχνιδιών που διδάσκουν στα παιδιά αυτά τα 
θέματα. Τα παιχνίδια αυτά πρέπει να είναι προσιτά. Επομένως, στενή συνεργασία με τους 
κατασκευαστές παιχνιδιών. 
 

32. Προσανατολισμός 1.2.4.6: Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ χωρών: Κοινά έργα και ανταλλαγές 
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ διαφόρων σχολείων μεταξύ χωρών: Τι κάνουν τα σχολεία 
σε άλλα κράτη μέλη όσον αφορά το περιβάλλον. 
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33. Προσανατολισμός 1.2.14.1: Η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση για το περιβάλλον και 
τις συνέπειες των ενεργειών μας θα πρέπει να διέπονται από συστηματικότητα. Πρέπει να δοθεί 
σημαντική έμφαση στην αλλαγή στάσης, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη διατήρηση της 
ανεκτίμητης αξίας του περιβάλλοντος. 
 

34. Προσανατολισμός 1.2.16.1: Αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την εκπαίδευση και 
την επικοινωνία —τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 
 

35. Προσανατολισμός 1.2.5.2: Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε δημόσια και ανεξάρτητα 
μέσα ενημέρωσης. 
 
 

36. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.2.5.3: Δημιουργία πλατφόρμας της ΕΕ στην οποία μπορεί κανείς να θέτει 
ερωτήσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα και να κοινοποιεί συνεπείς πληροφορίες για όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με επιστήμονες.  
Προσανατολισμός 1.2.9.1: Παροχή ευρείας πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Οι πληροφορίες και το υλικό πρέπει να είναι επιστημονικά 
ορθά. Θα πρέπει να ζητηθεί από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης να τις διαδίδουν. Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
37. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.2.17.1: Οι μελλοντικές ενημερωτικές εκστρατείες πρέπει να επιδεικνύουν 
μεγαλύτερο βαθμό συνοχής και να έχουν πολύ σαφή περιοδικότητα. Οι δίαυλοι ενημέρωσης 
πρέπει να ποικίλλουν αρκετά, ούτως ώστε οι πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο 
προσβάσιμες για όλους. 
Προσανατολισμός 1.2.16.2: Οι εκστρατείες προώθησης της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο για περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να είναι συντονισμένες, μέσω μιας καλής 
συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών συντελεστών. Η 
αποδοτικότητά τους πρέπει να αξιολογείται περιοδικά. 

 

Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας 

Υποάξονας 2.1 — Υγιές φυσικό περιβάλλον 

38. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.1.1.1: Κατάλληλοι περιορισμοί της ρύπανσης των υδάτων για μεγάλες 
εταιρείες παρασκευής και βιομηχανικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Περιορισμοί και για τους 
πολίτες· αλλαγή του τρόπου ζωής τους και έμπρακτη εφαρμογή της κατανόησης του κύκλου του 
νερού και του αντικτύπου που έχουμε σ’ αυτόν.  
Προσανατολισμός 2.2.1.1: Έλεγχος της ρύπανσης με παρακολούθηση όλων των παραποτάμιων 
εταιρειών, όχι μόνο εκείνων που είναι γνωστό ότι εκλύουν απόβλητα στα ποτάμια. 

 
39. Προσανατολισμός 2.1.1.2: Μείωση της σπατάλης νερού, ιδίως σε περιοχές που απειλούνται από 

λειψυδρία. Αύξηση του κόστους του νερού — δημιουργία πινάκων τιμολόγησης όπως για την 
ηλεκτρική ενέργεια 
 

40. Προσανατολισμός 2.1.1.3: Οι ερευνητές θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τι ακριβώς σημαίνει 
«καθαρό νερό». Επικαιροποίηση των προτύπων. 
 

41. Προσανατολισμός 2.1.2.2: Μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την 
επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της ανασυγκρότησης των υποδομών. Περισσότερος χρόνος 
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για τη χρήση των κεφαλαίων με σύνεση 
 

42. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.1.2.3: Ανάγκη περιβαλλοντικού σήματος. Ενοποιημένη ένδειξη ετικέτας αν 
κάτι είναι «πράσινο» (όχημα, κτίριο, προϊόν). Επισήμανση με κατάλληλα χρώματα, σαφής 
κλίμακα. Ενοποιημένες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργασία με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη. 
Προσανατολισμός 2.3.4.1: Τα ποιοτικά προϊόντα θα μπορούσαν να επισημαίνονται με ετικέτα 
που καταδεικνύει τις καλές παραγωγικές μεθόδους. 
Προσανατολισμός 3.1.1.1: Θα πρέπει να εισαγάγουμε μια ετικέτα καταναλωτή που να δείχνει 
ξεκάθαρα αν ένα προϊόν είναι βιώσιμο ή όχι (θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν 
χρώματα, ώστε να είναι ευδιάκριτη από όλους). Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα καλό και 
αξιόπιστο σύστημα βαθμολόγησης, που θα λαμβάνει υπόψη το αποτύπωμα CO2, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά και τη χρήση χημικών ουσιών που βλάπτουν το περιβάλλον. Το 
προϊόν παρήχθη με «θεμιτό» τρόπο; Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζεται στην τιμή των 
προϊόντων: τα προϊόντα με καλές βαθμολογίες (πράσινα) επιδοτούνται και στη συνέχεια 
επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι σε προϊόντα με χειρότερη βαθμολογία.  
Προσανατολισμός 3.1.1.2: Δίπλα στην ετικέτα, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η λήψη 
αναλυτικών πληροφοριών για το προϊόν, μέσω ενός «πιστοποιητικού». Θα πρέπει να υπάρχει 
ένας κωδικός QR στα προϊόντα, τον οποίον οι καταναλωτές μπορούν να σαρώσουν και να βρουν 
αναλυτικές πληροφορίες. Η ετικέτα και ο κωδικός QR πρέπει να συνδυαστούν για να παρέχουν 
το υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης. Ανάδραση σχετικά με την εφαρμογή: αυτοί οι κωδικοί 
QR θα πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα προϊόντα και θα πρέπει να υπάρχουν συσκευές 
ανάγνωσης κωδικών QR στα καταστήματα για όσους δεν χρησιμοποιούν έξυπνο τηλέφωνο 

 
43. Προσανατολισμός 2.1.3.1: Μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Προσαρμογή της κατανάλωσης 

ενέργειας. 
 

44. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.1.3.2: Διάθεση περισσότερων κονδυλίων για έρευνα σχετικά με το αν η 
πυρηνική ενέργεια είναι πράγματι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή, για τον τρόπο αποθήκευσης 
των πυρηνικών αποβλήτων (τώρα και στο μέλλον) και τον τρόπο επαναχρησιμοποίησής τους για 
την παραγωγή νέας ενέργειας. 
Προσανατολισμός 2.1.3.3: Περισσότεροι οικονομικοί πόροι για έρευνα σχετικά με το τι μπορεί 
να αντικαταστήσει την πυρηνική ενέργεια. 

 

Υποάξονας 2.2 — Προστασία της βιοποικιλότητάς μας 

45. Προσανατολισμός 2.2.1.2: Υποστήριξη της υλοποίησης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
 

46. Προσανατολισμός 2.2.2.1: Εκτεταμένη υιοθέτηση τεχνολογιών για τη μείωση της διασποράς 
τροφών υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
 

47. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.2.3.1: Ανακατεύθυνση των γεωργικών επιδοτήσεων στη γεωργία που 
υποστηρίζει τα οικοσυστήματα Προσανατολισμός 2.3.1.1: Προτείνουμε τη χρήση του 
χρηματοδοτικού εργαλείου και την επανεξέταση της κατανομής των επιχορηγήσεων της ΕΕ για 
την επίτευξη των στόχων μας: επιδότηση παραγωγών φιλικών προς το περιβάλλον και μη 
περαιτέρω επιδότηση εταιρειών που υπερπαράγουν (ή φορολόγηση αυτών). 
Προσανατολισμός 3.1.4.1: Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να επιβάλουν 
φόρους σε προϊόντα που δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να επιδοτούν τα φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα. 
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48. Προσανατολισμός 2.2.3.2: Εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για γεωργικά προϊόντα φιλικά προς 
το περιβάλλον 
 

49. Ομαδοποίηση 6 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.2.3.3: Ενθάρρυνση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων — θερμική 
επεξεργασία σπόρων.  
Προσανατολισμός 2.2.7.1: Ανάπτυξη περιοχών με βιολογικές καλλιέργειες χωρίς 
φυτοφάρμακα. 
Προσανατολισμός 2.2.7.4: Εναλλακτικές μέθοδοι φυτοπροστασίας (παράδειγμα: θερμική 
επεξεργασία σπόρων).  
Προσανατολισμός 2.3.7.1: Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους αγρότες όσον αφορά την 
υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, ούτως ώστε να κατανοήσουν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι 
εκμετάλλευσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Προσανατολισμός 2.3.7.2: Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα, εάν θέλουμε να 
μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τα φυτοφάρμακα. 
Προσανατολισμός 2.3.7.3: Θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η χρήση πιο φυσικών 
φυτοφαρμάκων και εναλλακτικών τεχνικών, για παράδειγμα η χρήση άλλων εντόμων που 
τρώνε επιβλαβείς οργανισμούς. Οι αγρότες που χρησιμοποιούν αυτές τις πιο φυσικές 
μεθόδους θα μπορούσαν επίσης να ανταμειφθούν, προκειμένου να προωθηθούν αυτές οι 
μέθοδοι, ή να υπάρξει φορολόγηση των φυτοφαρμάκων, έτσι ώστε να είναι πιο ακριβά στη 
χρήση τους απ’ ό,τι οι φυσικές μέθοδοι.  

 
50. Προσανατολισμός 2.2.4.1: Περιορισμός των δραστηριοτήτων εξόρυξης που επηρεάζουν τα δάση. 

 
51. Προσανατολισμός 2.2.4.2: Μέγιστη χρήση υφιστάμενων εκτάσεων για δασοκόμους. 

 
52. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.2.4.3: Αποθάρρυνση δασικών φυτειών για καυσόξυλα.  
Προσανατολισμός 2.2.4.4: Προγράμματα αναδάσωσης σε συνδυασμό με ελεγχόμενες κοπές 
δέντρων.  
Προσανατολισμός 2.2.4.5: Εντατική δενδροφύτευση για περιοχές με υποβαθμισμένο έδαφος. 

 
 

53. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.2.5.1: Πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση νέων χωροκατακτητικών ειδών, 
με τη βοήθεια των πολιτών. 
Προσανατολισμός 2.2.5.2: Αναλύσεις των επιπτώσεων που σχετίζονται με νέα είδη (από 
ειδικούς). 

 
54. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 2.2.6.1: Παρακολούθηση τοπικών ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 
συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φυλών ζώων.  
Προσανατολισμός 2.2.6.2: Προγράμματα διατήρησης για απειλούμενα είδη, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εκτροφής σε αιχμαλωσία και παρακολούθησης της 
αποκατάστασης. 

 
55. Προσανατολισμός 2.2.7.3: Μείωση του μονοπωλίου στους σπόρους. 

Υποάξονας 2.3 Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα (υποομάδα 8) 

56. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών  

Προσανατολισμός 2.3.1.2: Προτείνουμε να μειωθεί η παραγωγή και η χρήση πλαστικών και να 
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ενισχυθεί η ανακύκλωσή τους, προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα πλαστικών που 
απορρίπτεται στη φύση, τα οποία θα επηρεάσουν τις τροφές μας. Προτείνουμε επίσης την 
ανάπτυξη έρευνας για εναλλακτικές συσκευασίες με πλαστικό ή με χρήση πλήρως 
ανακυκλωμένων πλαστικών υλών.  
Προσανατολισμός 3.1.2.2: Οι παρασκευαστές πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο συσκευασίας των 
προϊόντων. Πρέπει να χρησιμοποιούμε βιώσιμα υλικά για τη συσκευασία, για παράδειγμα 
βιοαποδομήσιμα προϊόντα. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον 
αφορά τη συσκευασία. Όταν πρόκειται για μαζικές παραγγελίες, οι παρασκευαστές δεν πρέπει 
να συσκευάζουν είδη μεμονωμένα. 

 
57. Προσανατολισμός 2.3.1.4: Η ουσιαστική χρήση των επιδοτήσεων θα πρέπει να αξιολογείται πιο 

τακτικά και οι στόχοι να έχουν επιτευχθεί, εάν τα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση των 
τροφίμων έχουν ολοκληρωθεί. Προτείνουμε ένα εργαλείο αξιολόγησης (δημόσιες πολιτικές, 
υιοθέτηση νέων κανονισμών, σχέδια δράσης ...).  
 

58. Προσανατολισμός 2.3.2.1: Προτείνουμε τη στήριξη της μετατροπής των μεθόδων εκτροφής στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια. Είναι απαραίτητο να καταργηθεί σταδιακά (λίγο-λίγο) η εντατική εκτροφή.  
 

59. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.6.2: Απαγόρευση της προληπτικής χρήσης αντιβιοτικών ως πρόσθετων 
υλών στις ζωοτροφές  
Προσανατολισμός 2.3.3.1: Προτείνουμε την επανεξέταση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
πολιτικών, ώστε να μην χρησιμοποιούνται πλέον αντιβιοτικά. Πρέπει να φανταστούμε τη 
γεωργία χωρίς την περαιτέρω χρήση αντιβιοτικών. Εάν δεν υπάρχει πια εντατική εκτροφή, τότε 
τα αντιβιοτικά δεν είναι πλέον απαραίτητα. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Είναι επομένως 
απαραίτητη η υποστήριξη της σταδιακής στροφής προς τη γεωργία χωρίς αντιβιοτικά.  
Προσανατολισμός 2.3.3.2: Προτείνουμε τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών. Όσον αφορά 
εκείνα που πρέπει ακόμα να χρησιμοποιούμε, προτείνουμε την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Είναι απαραίτητο να επιδοτηθεί και να στηριχθεί η 
έρευνα. 

 
60. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 1.1.12.3: Φόρος ζάχαρης (υψηλότερος φόρος στη ζάχαρη). 
Προσανατολισμός 1.1.14.1: Υψηλότερος ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) σε μη υγιεινά 
προϊόντα· προώθηση νέων ειδών διατροφής και μείωση του ΦΠΑ σε υγιεινά είδη διατροφής 
Προσανατολισμός 2.3.5.1: Μπορούμε να θεσπίσουμε κανονισμούς τιμών με στόχο να δοθεί 
πλεονέκτημα στα «υγιεινά τρόφιμα».  
Προσανατολισμός 5.2.5.2: Αύξηση της πρόσβασης σε πιο υγιεινά τρόφιμα, με τη φορολόγηση 
των ανθυγιεινών τροφίμων και την ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής. 

 
61. Προσανατολισμός 2.3.4.2: Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να 

προσφέρουμε εκπαίδευση σχετικά με θέματα τροφίμων και διατροφικών ασθενειών: προς τον 
σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε πρόσθετη επιστημονική έρευνα σ’ αυτόν τον τομέα, ώστε να 
μελετήσουμε σε βάθος το εν λόγω ζήτημα.  
 

62. Προσανατολισμός 2.3.4.3: Προτείνουμε αλλαγή της δομής του «διατροφικού περιβάλλοντος» που 
μας περιβάλλει: αλλαγή των μεθόδων εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ που θα καθοδηγούν 
τις ατομικές καταναλωτικές επιλογές μας. 
 

63. Προσανατολισμός 2.3.5.2: Προτείνουμε να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τους δήμους και τις 
γειτονιές να δημιουργήσουν συλλογικούς κήπους όπου θα καλλιεργούν εποχιακά και υγιεινά 
προϊόντα. 
 

64. Προσανατολισμός 2.3.6.1: Οι παραγωγοί πρέπει να ενθαρρύνονται να υιοθετούν τεχνικές για τη 
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διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων. 

65. Προσανατολισμός 2.3.8.1: Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για κτηνοτροφικά 

προϊόντα που χρησιμοποιούν ορμόνες ή προϊόντα που περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

 

66. Προσανατολισμός 2.3.8.2: Θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ΓΤΟ 

 

67. Προσανατολισμός 2.3.8.3: Πρέπει να υπάρξει μια καλά σχεδιασμένη φορολογική πολιτική για τη 
διαφορά μεταξύ του κόστους εκτροφής βοοειδών με τρόπο που εστιάζεται στην καλή διαβίωσή 
τους, χωρίς χρήση ορμονών, και της εκτροφής τους με τρόπο που δεν εστιάζεται στην καλή 
διαβίωση.  

 

Άξονας 3: Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης 
(υποομάδες 3-11-12) 

Υποάξονας 3.1 — Ρύθμιση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης (υποομάδα 3) 

68. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 3.1.1.3: Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους για 
μεγαλύτερο διάστημα. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος πρέπει να 
διαφημίζονται στα προϊόντα ή στα καταστήματα. 
Προσανατολισμός 3.1.2.3: Πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά και στις προσδοκίες των 
καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει γενικά να καταναλώνουν λιγότερο. Οι καταναλωτές 
πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι καταναλωτές πρέπει 
να επισκευάζουν τα προϊόντα. Οι καταναλωτές πρέπει να ανακυκλώνουν σωστά τα προϊόντα. 
Χρήση και εφαρμογή της πυραμίδας ανακύκλωσης. Δεν χρειάζεται να είναι τα πάντα διαθέσιμα 
ανά πάσα στιγμή. 

 
69. Προσανατολισμός 3.1.2.1: Οι παρασκευαστές θα πρέπει να προσαρμόσουν την παραγωγή τους 

ώστε οι ποσότητες που παράγουν να βασίζονται στη ζήτηση των καταναλωτών. Αυτό δεν πρέπει 
να ισχύσει για τα βασικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμα. Οι 
παρασκευαστές πρέπει να σταματήσουν την προγραμματισμένη αχρήστευση των προϊόντων. 
 

70. Προσανατολισμός 3.1.2.4: Εισαγωγή ενός συστήματος επιστροφής εγγύησης ώστε να είναι δυνατή 
η επαναχρησιμοποίηση των φιαλών ξανά και ξανά. Πρέπει επίσης να επαναχρησιμοποιούμε τα 
πλαστικά που έχουμε ήδη παραγάγει. 
 

71. Προσανατολισμός 3.1.3.1: Πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για να 
περιορίσουμε το μάρκετινγκ προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον. Οι ίδιες απαιτήσεις θα 
πρέπει να ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. 
 

72. Προσανατολισμός 3.1.3.2: Θα πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας προϊόντα, να έχουμε 
αυτόνομο τρόπο παραγωγής στην Ευρώπη. Κάθε περιφέρεια/χώρα στην Ευρώπη θα πρέπει να 
εξειδικεύεται στον τομέα στον οποίο αριστεύει, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε την τοπική 
παραγωγή και να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε αν 
οι παραγωγοί συμμορφώνονται καλύτερα με τα πρότυπα βιωσιμότητας. Έτσι θα μειώνονταν οι 
εκπομπές που προκαλούνται από τις μεταφορές και τη ναυτιλία που συνήθως προκύπτουν από τις 
εισαγωγές από όλο τον κόσμο. 
 

73. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 3.1.4.2: Ομοιόμορφα περιβαλλοντικά πρότυπα παρασκευής στην Ευρώπη, 
έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι παρασκευαστές να υποχρεούνται να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Βιώσιμοι 
κανόνες, οικολογικοί κανόνες στην αγορά => δοκιμές στα προϊόντα για να διαπιστωθεί αν 
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συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Επιπλέον, δεν πρέπει να εισάγουμε προϊόντα που 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. 
Προσανατολισμός 3.2.3.1: Θα πρέπει να βελτιωθούν η παρακολούθηση και ο αυστηρός 
έλεγχος, με κυρώσεις για τους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και την 
εθνική νομοθεσία. Ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι σημαντικός για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των ευρωπαϊκών και εθνικών περιβαλλοντικών προτύπων για τις βιομηχανίες 
Προσανατολισμός 3.3.1.6: Η ΕΕ πρέπει να νομοθετήσει για να καθορίσει καλύτερα τι αποτελεί 
απαραίτητο, ουσιώδες και βιώσιμο προϊόν και τι όχι. 
Προσανατολισμός 4.2.2.3: Αλλαγή της συμπεριφοράς των εταιρειών και διακοπή των μοντέλων 
παραγωγής μέσω προσαρμοσμένης νομοθεσίας. 

 
74. Προσανατολισμός 3.1.4.3: Μείωση του χρόνου μεταφοράς: Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται από 

τον παρασκευαστή στον καταναλωτή με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι αποφεύγουμε επίσης 
την πρόσθετη συσκευασία. 

 

Υποάξονας 3.2 — Μείωση των αποβλήτων 

75. Προσανατολισμός 3.2.1.1: Όλοι πρέπει να πληρώνουν για την ποσότητα των απορριμμάτων που 
παράγουν. Οι κατασκευαστές πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν λιγότερες 
συσκευασίες, ώστε να μην μετακυλίουν ολόκληρη την επιβάρυνση στον τελικό χρήστη. 
 

76. Προσανατολισμός 3.2.1.2: Η επεξεργασία και η ανακύκλωση των απορριμμάτων θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται ως δραστηριότητες που μπορούν να αποφέρουν έσοδα για τις επιχειρήσεις 
 

77. Προσανατολισμός 3.2.2.1: Για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, το 
πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας 
μέσω μέτρων επανειδίκευσης. Η κυκλική οικονομία είναι μια καλή λύση για τις επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από τη μείωση της παραγωγής. 
 

78. Προσανατολισμός 3.2.2.2: Θα πρέπει να θεσπιστούν κανονισμοί σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
για την ενθάρρυνση της χρήσης μικρότερων και περιβαλλοντικά ασφαλών συσκευασιών. Η 
συσκευασία πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας των 
απορριμμάτων μετά τη χρήση του προϊόντος και με τρόπο που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. 

Υποάξονας 3.3 — Δίκαια προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση 

79. Προσανατολισμός 3.3.1.1: Παρότρυνση και προώθηση της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών για 
την προσφορά ποιοτικών προϊόντων. 
 

80. Προσανατολισμός 3.3.1.2: Αύξηση των φόρων σε εισαγόμενα προϊόντα και σε προϊόντα μόδας 
χαμηλού κόστους για την αποφυγή απορριμμάτων. 
 

81. Προσανατολισμός 3.3.1.3: Απαγόρευση της πώλησης προϊόντων που μολύνουν υπερβολικά (π.χ. 
πλαστικά προϊόντα). 
 

82. Προσανατολισμός 3.3.1.5: Προώθηση και προτίμηση των τοπικών προϊόντων. 
 

83. Προσανατολισμός 3.3.2.1: Η ΕΕ πρέπει να προάγει τη χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, ώστε να καταστεί δυνατό το μάρκετινγκ πιο βιώσιμων προϊόντων. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία 
 

84. Προσανατολισμός 3.3.2.2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει διαβουλεύσεις με τους 
πολίτες για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας. 
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85. Προσανατολισμός 3.3.3.1: Προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών και συμμετοχικών διαδικασιών 
για τις επιχειρήσεις και για τα βιώσιμα προϊόντα 

 

Άξονας 4: Προς ένα βιώσιμο μέλλον 

Υποάξονας 4.1 — Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμέσως 

86. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 4.1.1.1: Η ΕΕ θα πρέπει να βρει νέους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας προκειμένου να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες μας.   
Προσανατολισμός 4.1.4.1: Η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από άνθρακα. 
Προσανατολισμός 4.1.2.1: Η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τη χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
άνθρακα. 

 
87. Προσανατολισμός 4.1.1.3: Η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση της «καλής πράσινης ενέργειας» 

που ήδη παράγουμε, π.χ. αιολική ενέργεια. 
 

88. Προσανατολισμός 4.1.2.2: Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο, το όζον κ.λπ. 
 

89. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών:  

Προσανατολισμός 1.2.4.5: Προώθηση δωρεάν προσφορών για την εκπαίδευση ενηλίκων 
σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την κλιματική αλλαγή κ.λπ. — εάν δεν είναι δημόσια, 
τότε προώθηση των ΜΚΟ που προσφέρουν τέτοια μαθήματα δωρεάν 
Προσανατολισμός 4.1.1.2: Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη όσον αφορά την 
εκπαίδευση, καθώς και νέα εργασιακά καθήκοντα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε 
παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας. 
Προσανατολισμός 4.1.3.1: Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην αλλαγή των 
συνηθειών και της νοοτροπίας των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση 
ενέργειας. 

 
90. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών:  

Προσανατολισμός 4.1.5.1: Μια λύση θα μπορούσε να είναι η παραγωγή ενέργειας από 
υδρογόνο 
Προσανατολισμός 4.1.6.1: Θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες και επενδύσεις για το υδρογόνο 
ως εναλλακτική, ώστε να εφαρμοστεί ως νέα ενεργειακή λύση. 

 
91. Προσανατολισμός 4.1.6.2: Η επένδυση σε πολλά μικρότερα έργα θα μπορούσε να λύσει το 

μεγάλης κλίμακας ενεργειακό πρόβλημα. Επενδύσεις τόσο στη βιομηχανία όσο και σε ιδιωτικές 
κατοικίες 

Υποάξονας 4.2 — Υποστήριξη της αλλαγής 

92. Προσανατολισμός 4.2.1.1: Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να 
συσκέπτονται σε τακτική βάση και να ακούν ενεργά ο ένας τον άλλον, για να κατανοήσουν τις 
διαφορετικές ανάγκες τους όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να 
ληφθούν ήπια και/ή σκληρά μέτρα για να ασκηθεί πίεση στις ηπείρους, ώστε να συμμετάσχουν σε 
ουσιαστικό διάλογο και να προσπαθήσουν να βρουν κοινό έδαφος για ένα κοινό όραμα για το 
κλίμα. 
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93. Προσανατολισμός 4.2.1.2: Πρέπει να μειώσουμε την εισαγωγή αγαθών από την Κίνα και τις ΗΠΑ, 
καθιερώνοντας παράλληλα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες. 
 

94. Προσανατολισμός 4.2.2.1: Εξαναγκασμός και ανταμοιβή: σ’ αυτούς που ρυπαίνουν πολύ πρέπει 
να επιβάλλονται σημαντικά πρόστιμα και να επιδοτούνται μέσω συνεπούς πολιτικής για το κλίμα. 
Μπορούν να διατεθούν δωρεάν πρώτες ύλες (ως ανταμοιβή) στις εταιρείες που συμπεριφέρονται 
με βιώσιμο τρόπο και έχουν τη σωστή ηθική στάση απέναντι στη βιωσιμότητα. 
 

95. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 4.2.3.1: Οι πληροφορίες (για το κλίμα, το περιβάλλον, τη γη) πρέπει να είναι 
διαφανείς και επαληθευμένες για τους πολίτες. Όλοι στην Ευρώπη πρέπει να ενημερώνονται με 
τον ίδιο τρόπο, χωρίς λογοκρισία από τους πολιτικούς. 
Προσανατολισμός 4.2.3.2: Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονται και παρακινούνται όσο το 
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Πρέπει να χρησιμοποιούνται διάφορα κανάλια για να 
προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, να τους ενημερώσουμε και να τους 
ευαισθητοποιήσουμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω μη λογοκριμένων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, διαφήμισης σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά και μέσω θρησκευτικών διαύλων ή 
οποιωνδήποτε άλλων γενικών οργανισμών για τους πολίτες. 

 

Υποάξονας 4.3 — Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές 

96. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 4.3.1.1: Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει και να βελτιστοποιήσει τη χρήση των 
δημόσιων μεταφορών στις αγροτικές περιοχές, επενδύοντας σε υποδομές και βελτιώνοντας τη 
συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών με τις αστικές περιοχές (έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
μπορούν να μεταβούν στη δουλειά τους). Θα πρέπει να υπάρχουν επιδοτήσεις για τις 
απαραίτητες υποδομές, καθώς και επιδοτήσεις για τους επιβάτες (για να καταστούν οι 
μεταφορές λιγότερο δαπανηρές, ιδίως για τους ασθενέστερους). Απαιτείται επίσης 
προϋπολογισμός για την ισότιμη κατανομή των πόρων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. 
Προσανατολισμός 4.3.1.3: Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο στις 
αγροτικές περιοχές για να μειώσει την ανάγκη μεταφορών, ώστε να αποτρέψει τους ανθρώπους 
που ζουν σε αυτές τις περιοχές από το να αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά στην πόλη 
για να εργαστούν ή να πάνε στο σχολείο.  

 
97. Προσανατολισμός 4.3.1.2: Πριν από την κατασκευή νέων υποδομών μεταφορών, οι παλαιές 

υποδομές που βρίσκονται σε αχρηστία θα πρέπει να προσαρμοστούν και να τεθούν σε νέες χρήσεις 
(π.χ. να δοθεί νέα ζωή στις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές). Προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 
υποδομές επικοινωνίας και μεταφορών για τις αγροτικές περιοχές, είναι πολύ σημαντικό να 
ληφθούν υπόψη οι προστατευόμενες περιοχές (προστατευόμενοι φυσικοί χώροι). Οι νέες 
υποδομές δεν πρέπει να είναι επιζήμιες για αυτές τις προστατευόμενες περιοχές 
 

98. Προσανατολισμός 4.3.1.4: Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία κοινών κέντρων εργασίας 
(συνεργασίες) για αγροτικές περιοχές, όπου οι άνθρωποι μπορούν να πάνε για να εργαστούν κοντά 
στα σπίτια τους και να έχουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. 
 

99. Προσανατολισμός 4.3.2.1: Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μέσω 
παροχής κινήτρων και βελτίωσης των ηλεκτρικών υποδομών. Η διάρκεια ζωής αυτών των νέων 
οχημάτων (ηλεκτρικά, υδρογόνου...) θα πρέπει να είναι μακρά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των πόρων και να αποφευχθούν τα υπερβολικά απορρίμματα κατά την αλλαγή παλαιών 
οχημάτων με καινούργια. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να ενθαρρύνονται στις περιπτώσεις που 
τα προϊόντα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Πρέπει επίσης να προαχθεί η χρήση παλαιών οχημάτων 
με νέα συνθετικά καύσιμα που είναι λιγότερο ρυπογόνα (καθότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι 
πάντα η καλύτερη οικολογική επιλογή). Πρέπει να ενθαρρυνθούν η ανακύκλωση παλαιών 
οχημάτων και η επισκευή και αναβάθμιση νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.  
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100. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών: 

Προσανατολισμός 4.3.2.2: Η ΕΕ θα πρέπει να αντικαταστήσει τις οδικές μεταφορές με άλλους 
τύπους μεταφορών [μεγαλύτερη χρήση τρένων, μεταφορές με πλοίο σε ποτάμια και θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων και άλλα μέσα, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone)].  
Προσανατολισμός 4.3.5.1: Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση 
αεροπλάνων, καθώς και τη χρήση κρουαζιερόπλοιων. 
 Προσανατολισμός 4.3.2.3: Η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο ρυπογόνες πηγές 
ενέργειας για τα κρουαζιερόπλοια (χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων). 

 
101.  Προσανατολισμός 4.3.2.4: Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τις συνεργατικές προσεγγίσεις, όπως η 

κοινή χρήση ιδιωτικών οχημάτων, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 

102. Προσανατολισμός 4.3.4.2: Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει τον εξηλεκτρισμό των δημόσιων 
συγκοινωνιών στις πόλεις (π.χ. προωθώντας τη χρήση του τραμ). 

 

Άξονας 5: Φροντίδα για όλους 

Υποάξονας 5.1 — Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης 

103. Προσανατολισμός 5.1.1.1: Η ΕΕ θα πρέπει να δαπανήσει μεγαλύτερο μέρος του γενικού 
προϋπολογισμού της για κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας, ιδίως όσον 
αφορά την προληπτική ιατρική 
 

104.  Προσανατολισμός 5.1.1.2: Υπάρχει ανάγκη συγχρονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων της 
ΕΕ και διάθεσης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων μας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
(πανευρωπαϊκή ανοικτή πρόσβαση). 
 

105.  Προσανατολισμός 5.1.2.1: Η ποσόστωση του ιατρικού προσωπικού πρέπει να αυξηθεί. 
Ταυτόχρονα, οι μισθοί του ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να αυξηθούν (προοδευτικά, ανάλογα 
με την εμπειρία κ.λπ.), ενώ οι ώρες εργασίας τους θα πρέπει να μειωθούν. 
 

106. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 5.1.2.2: Η εργασία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι ευκολότερη 
— τα προσόντα θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμα (αναγνώριση προσόντων) για όλο το 
προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και όχι μόνο για τους 
γιατρούς. Απαιτούνται συγχρονισμός και βέλτιστες πρακτικές στις μεθόδους κατάρτισης  
Προσανατολισμός 5.1.3.1: Οι ιατρικές σχολές θα πρέπει να έχουν όλες την ίδια διδακτέα ύλη / 
προγράμματα σπουδών.  
Προσανατολισμός 5.1.2.3: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών της 
ΕΕ δεν αποδημούν στις ΗΠΑ λόγω διαφορών στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας 
Προσανατολισμός 5.2.2.2: Υπάρχει ανάγκη εκτίμησης (καλύτερες συνθήκες εργασίας, εξέλιξη 
σταδιοδρομίας, κοινωνική αναγνώριση) των επαγγελματιών υγείας. Ισότιμοι κανόνες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ώρες εργασίας). 

 
107. Προσανατολισμός 5.1.3.2: Υπάρχει ανάγκη για θεραπείες εφάμιλλης ποιότητας σε ολόκληρη την 

ΕΕ· επίσης, τα φάρμακα θα πρέπει να έχουν το ίδιο κόστος. 
 

108. Προσανατολισμός 5.1.4.1: Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει περισσότερες αρμοδιότητες για την 
επίτευξη ενός κοινού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε η εξεύρεση λύσεων να είναι 
οικονομικά αποδοτικότερη, φθηνότερη και ευκολότερη. 
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109. Προσανατολισμός 5.1.5.1: Τα ιατρικά αρχεία των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα στο ιατρικό προσωπικό άλλων κρατών μελών της ΕΕ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Η ιατρική κάρτα υγείας της ΕΕ πρέπει να είναι κοινή. 
 

110. Προσανατολισμός 5.1.6.1: Η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη και να παράσχει πρόσθετα κίνητρα σε όσους ήδη εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα, ώστε η βασική υγειονομική περίθαλψη να είναι επίσης ανταγωνιστική. 
 

111. Προσανατολισμός 5.1.7.1: Θα πρέπει να οργανώνονται ειδικά προσαρμοσμένα σεμινάρια 
κατάρτισης ανά τακτά διαστήματα για διάφορους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το ιατρικό προσωπικό έχει επικαιροποιημένες γνώσεις. 
 

112. Προσανατολισμός 5.1.8.1: Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία και συμφωνία ως προς 
αυτό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. (σύστημα πληρωμών) 

Υποάξονας 5.2 — Μια ευρύτερη κατανόηση της υγείας 

113. Προσανατολισμός 5.2.1.2: Τα άτομα με προβλήματα σωματικής υγείας θα πρέπει να έχουν 
περισσότερες δυνατότητες να μιλήσουν με επαγγελματίες για το θέμα. 
 

114. Ομαδοποίηση 5 προσανατολισμών:  

Προσανατολισμός 5.2.1.4: Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη γνώση και ευαισθητοποίηση των 
εταιρειών σχετικά με τον ρόλο τους στην ψυχική υγεία. Οι εταιρείες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
και να υποστηριχθούν για να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, χρήση 
της Εβδομάδας Υγείας (από τον προσανατολισμό 5.2.1.3).  
Προσανατολισμός 5.2.3.1: Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση της κοινωνίας για την 
κατάρριψη των ταμπού. 
Προσανατολισμός 5.2.3.2: Χρήση της εκπαίδευσης για να αποσαφηνιστεί ότι τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας είναι παρόμοια με άλλα προβλήματα υγείας. 
Προσανατολισμός 5.2.6.1: Εμβάθυνση των γνώσεων ψυχικής υγείας για όλους όσοι 
ασχολούνται με ασθενείς και εργάζονται στην κοινότητα (σχολεία, αστυνομικές αρχές, 
προσωπικό του τομέα υγείας, επιχειρήσεις, δήμοι). 
Προσανατολισμός 5.3.2.1: Φυσιολογικότερη αντιμετώπιση της ψυχολογικής θεραπείας (π.χ., οι 
ψυχολογικές παθολογίες και η ανάγκη για θεραπεία δεν συζητούνται ανοιχτά). Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε ότι η επίσκεψη σε ψυχολόγο αποτελεί ανάγκη όλων των ανθρώπων. 
Διδασκαλία φιλοσοφίας, λογικής και κριτικής σκέψης στα σχολεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
την καλύτερη ψυχική υγεία των ανθρώπων. 

 
115.  Προσανατολισμός 5.2.2.1: Παροχή πόρων σε ιδρύματα που υποστηρίζουν άτομα με προβλήματα 

υγείας. 
 

116.  Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών  

Προσανατολισμός 5.2.4.1: Μείωση των φόρων για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.  
Προσανατολισμός 5.3.3.1: Κατάργηση ΦΠΑ από προϊόντα γυναικείας υγιεινής. 

 
117. Προσανατολισμός 5.2.4.2: Ευαισθητοποίηση των νέων και των παιδιών σχετικά με τη βιολογική, 

ψυχική και σεξουαλική υγεία. 
 

118. Προσανατολισμός 5.2.4.3: Οι καλές ιδέες/λύσεις/πρακτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν σε άλλα 
κράτη μέλη. Πώς θα καταστεί λειτουργική η διερεύνηση αυτών των αναγκών κοινής χρήσης. 
(διακρίσεις στον τομέα της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και γυναικείας υγείας)  
 

119. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών:  

Προσανατολισμός 5.2.5.1: Ενεργή προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων μέσω κρατικών 
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κινήτρων. 
Προσανατολισμός 5.3.2.4: Αύξηση του χρόνου φυσικής αγωγής στα σχολεία, ώστε να καταστούν 
οι άνθρωποι πιο δραστήριοι (π.χ. προώθηση καλύτερης ψυχικής υγείας, μείωση της 
παχυσαρκίας κ.λπ.). Παρότρυνση των γονέων να βγαίνουν στην ύπαιθρο πιο συχνά με τα παιδιά 
τους. Η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί επίσης να ενθαρρυνθεί μέσω 
προγραμμάτων βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. στην Πορτογαλία υπάρχουν κίνητρα για πιο 
βιώσιμη κινητικότητα που ενθαρρύνουν τη χρήση ποδηλάτων και το περπάτημα). 

 
120. Προσανατολισμός 5.2.7.1: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαγωνισμού όπου θα παρουσιάζονται 

οι εθνικές βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ψυχική υγεία (παρουσίαση από υπουργούς ή 
βουλευτές). 

Υποάξονας 5.3 — Ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία 

121. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

Προσανατολισμός 5.3.1.1: Επέκταση της κάλυψης του δημόσιου συστήματος στοματικής υγείας 
(π.χ. στην Ισπανία, η δημόσια υγειονομική περίθαλψη είναι πολύ περιορισμένη στον τομέα της 
στοματικής υγείας). 
Προσανατολισμός 5.3.1.2: Δημιουργία οικονομικών ενισχύσεων για την πρόσβαση στη 
στοματική υγειονομική περίθαλψη και χαμηλότερο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. 
Προώθηση επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση καλής οδοντιατρικής 
περίθαλψης, ιδίως έως την ηλικία των 18 ετών (για παράδειγμα, στην Αυστρία η ορθοδοντική 
χρηματοδοτείται για άτομα έως 18 ετών). 
Προσανατολισμός 5.3.1.3: Βελτίωση των πολιτικών πρόληψης στον τομέα της οδοντικής υγείας. 
Καθιέρωση ελάχιστων προτύπων στην οδοντική υγεία σε όλη την ΕΕ. Η προληπτική οδοντιατρική 
περίθαλψη στα σχολεία πρέπει να είναι δωρεάν. (Για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχουν 
προγράμματα πρόληψης: 1) ο οδοντίατρος επισκέπτεται τα σχολεία και 2) υπάρχει σύσταση για 
επίσκεψη σε οδοντίατρο μία φορά τον χρόνο. Ωστόσο, αυτή η επίσκεψη στον οδοντίατρο 
κοστίζει 80€ και ως εκ τούτου υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
οικονομικά. ) 

 
122. Προσανατολισμός 5.3.2.3: Επεξήγηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων 

χωρίς συνταγή γιατρού στα σχολεία και τον ενήλικο πληθυσμό 
 

123. Προσανατολισμός 5.3.2.5: Κατάρτιση τόσο των ενηλίκων όσο και των μαθητών στις πρώτες 
βοήθειες και την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. Εκτός από την κατάρτιση, είναι σημαντικό να 
υπάρχουν διαθέσιμοι απινιδωτές σε δημόσιους χώρους. 
 

124. Προσανατολισμός 5.3.3.2: Οι πολιτικές για την υγεία πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι γυναίκες και 
οι άνδρες, λόγω των βιολογικών διαφορών τους και των ρόλων των φύλων, έχουν διαφορετικές 
ανάγκες, εμπόδια και δυνατότητες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Είναι επίσης 
απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις ανάγκες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ (ειδικά της νεανικής κοινότητας 
ΛΟΑΤΚΙ, καθώς βρίσκονται στη διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητάς τους και χρειάζονται 
περισσότερη υποστήριξη). Προώθηση συγκεκριμένων νόμων για τους ΛΟΑΤΚΙ (π.χ. νόμος της 
Αραγονίας για τους τρανς: έχει δημιουργηθεί μια μονάδα φροντίδας ταυτότητας φύλου, η οποία 
παρέχει ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μετάβασης· στην Αραγονία 
υπάρχει επίσης ένας νόμος για τους ΛΟΑΤΚΙ. Αμφότεροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν αναφορά 
για άλλες περιοχές). 

 
125. Προσανατολισμός 5.3.4.1: Βελτίωση της κατάρτισης και παροχή περισσότερων πόρων σε φορείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες του τρίτου τομέα που έρχονται σε επαφή με άτομα που διαθέτουν 
λιγότερους πόρους (π.χ. υπάρχουν άτομα με πολύ κακή υγιεινή ή πολύ κακές διατροφικές 
συνήθειες, επειδή δεν διαθέτουν πληροφορίες ή πόρους για τη βελτίωσή της/τους). Οι άστεγοι δεν 
έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, ενώ πολλοί ντρέπονται να επισκεφθούν τον γιατρό. Οι 
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ΜΚΟ μπορούν να προσεγγίσουν αυτούς τους άστεγους και να παρέχουν ιατρικές επισκέψεις σε 
ευάλωτες ομάδες.  
 

126. Προσανατολισμός 5.3.4.2: Συμπερίληψη των οικογενειών στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
σχολείων, έτσι ώστε οι οικογένειες να συμμετέχουν επίσης στα μαθήματα εκπαίδευσης για τις 
υγιεινές συνήθειες που προωθούνται στα σχολεία. 
 

127. Προσανατολισμός 5.3.5.1: Ανάπτυξη εργαλείων που μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε το 
νοσηλευτικό προσωπικό για τη βελτίωση του έργου του (π.χ. φωνητικές εφαρμογές: μπορείτε να 
μιλήσετε στην εφαρμογή και το μήνυμα διαβιβάζεται σε ένα σύστημα μέσω του οποίου το 
νοσηλευτικό προσωπικό λαμβάνει τη γραπτή γνωμάτευση, επομένως δεν χρειάζεται να γράφει). 
 

128. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών  

Προσανατολισμός 5.3.6.1: Η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει βασική δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη (λειτουργικές πτυχές και όχι αισθητικές) σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Πρόσβαση δεν θα 
πρέπει να έχουν μόνο οι κάτοικοι της εκάστοτε χώρας, αλλά και οι μετανάστες ή άτομα από 
άλλες χώρες. 
Προσανατολισμός 5.3.7.1: Εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για τους άστεγους και τους 
μετανάστες (π.χ. υπάρχουν ορισμένες ΜΚΟ που παρέχουν ιδιωτική περίθαλψη· τέτοιες 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται) 

 
129. Προσανατολισμός 5.3.7.2: Ενσωμάτωση της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

δικαιώματος στην ακεραιότητα στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια αποτελεί μέρος της υγείας των ανθρώπων (για παράδειγμα, το άρθρο 15 του 
ισπανικού Συντάγματος περιλαμβάνει «το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική και ηθική 
ακεραιότητα, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να επιβάλλονται βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική τιμωρία ή μεταχείριση»). 
 

130. Προσανατολισμός 5.3.8.1: Ανάλυση των οφελών και των μειονεκτημάτων του ιδιωτικού 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. να εξεταστεί σε ποιον βαθμό η προώθηση ενός 
ιδιωτικού συστήματος προκαλεί μείωση των επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, να εξεταστεί σε 
ποιον βαθμό εισάγονται διακρίσεις κ.λπ.) (π.χ. στη Γερμανία υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση και 
δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη δεν είναι πάντα καλύτερη. 
Οι ιδιωτικοί ασθενείς πληρώνουν για εξετάσεις που δεν χρειάζονται πραγματικά).  
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