
 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 1 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

  

Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης 
 

Photo © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

Έκθεση: 3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική 
αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 2 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης  

Έκθεση: 3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία»  

2η συνεδρίαση, 19-21 Νοεμβρίου 2021, Διαδικτυακά  

Οι ομάδες 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 συντάχθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από τη 

Missions Publiques, το Δανικό Συμβούλιο Τεχνολογίας, τη Deliberativa, την ifok και την Kantar και 

είναι υπεύθυνη για τη μεθοδολογία και την ανάπτυξη των ομάδων. 3η ομάδα: «Κλιματική αλλαγή, 

περιβάλλον / υγεία» Η 2η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της Missions Publiques, 

με την υποστήριξη του Δανικού Συμβουλίου Τεχνολογίας (Danish Board of Technology).  

 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Περίληψη της 2η συνεδρίασης 

2. Πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης στη διαδικασία των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: ζητήματα και προσανατολισμοί 

 

● Παράρτημα Ι: Πώς προέκυψαν οι προσανατολισμοί; 

● Παράρτημα II: Συνεισφορά εμπειρογνωμόνων και έλεγχος γεγονότων 

● Παράρτημα III: Αναλυτικά ζητήματα, προσανατολισμοί και αιτιολογήσεις 

● Παράρτημα IV: Σχόλια από την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

 

  

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

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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1. Περίληψη της 2η συνεδρίασης 

Στις 19-21 Νοεμβρίου 2021, περίπου 200 τυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι πολίτες από διαφορετικό 

υπόβαθρο και προερχόμενοι από όλη την ΕΕ, συναντήθηκαν για δεύτερη φορά – αυτή τη φορά σε 

ένα εικονικό περιβάλλον – για να συζητήσουν τα θέματα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία», 

συνεχίζοντας έτσι τις διαβουλεύσεις της πρώτης συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της 1ης 

συνεδρίασης, οι πολίτες είχαν θέσει περίπου 75 θέματα που συνδέονταν με το πρωταρχικό θέμα 

της ομάδας τους. Τα θέματα αυτά οργανώθηκαν σε πέντε θεματικές ενότητες εργασίας που 

αποτελούνταν από διάφορες επιμέρους θεματικές ενότητες[βλ. έκθεση της 1ης συνεδρίασης]. Τα 

θέματα που έθεσε η ομάδα λειτούργησαν ως βάση των εργασιών των πολιτών κατά τη διάρκεια της 

2ης συνεδρίασης.  

 

● Θεματική ενότητα 1: Καλύτεροι τρόποι ζωής 

● Θεματική ενότητα 2: Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας 

● Θεματική ενότητα 3: Επαναπροσδιορισμός της οικονομίας μας και της κατανάλωσής μας  

● Θεματική ενότητα 4: Προς μια βιώσιμη κοινωνία 

● Θεματική ενότητα 5: Μέριμνα για όλους  

 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης συνεδρίασης, συνέταξαν «προσανατολισμούς» για την 

κατάρτιση συγκεκριμένων εισηγήσεων (στην τρίτη συνεδρίασή τους), για κάθε μία από τις πέντε 

θεματικές ενότητες που είχαν προσδιορίσει στην πρώτη συνεδρίαση. 

 

Με την υποστήριξη και τη συνεισφορά εμπειρογνωμόνων, με τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες, 

και μέσω συζητήσεων κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης, οι πολίτες συζήτησαν πρώτα και 

εντόπισαν ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα που τους ανατέθηκαν. Ως ζητήματα νοούνται τα 

προβλήματα που χρειάζονται λύσεις, ή καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν (παράδειγμα 

ζητήματος από την ομάδα 3: «Δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα και απαιτήσεις προκειμένου οι 

παραγωγοί να παράγουν βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα.»).  

 

Στη συνέχεια, οι πολίτες ασχολήθηκαν με αυτά τα ζητήματα συντάσσοντας προσανατολισμούς. Οι 

προσανατολισμοί είναι το πρώτο βήμα για την κατάρτιση εισηγήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν 

τον στόχο της 3ης συνεδρίασης (παράδειγμα προσανατολισμού από την 3η ομάδα: «Θα πρέπει να 

δίνονται επιδοτήσεις και προγράμματα επιβράβευσης σε μικρούς και βιώσιμους παραγωγούς για 

την παραγωγή βιώσιμων και υγιεινών προϊόντων. Οι επιδοτήσεις πρέπει να μειωθούν για άλλους 

παραγωγούς.»). 

 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους πολίτες να διατυπώσουν αιτιολογήσεις για τους προσανατολισμούς, 

προκειμένου να εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι αυτοί οι προσανατολισμοί μπορούν να αποτελέσουν 

σωστό τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων (παράδειγμα αιτιολόγησης από την 3η ομάδα: 

«Επειδή η παραγωγή υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων είναι ακριβότερη, ιδίως αν δεν πρόκειται για 

μαζική παραγωγή.»). 

Οι συζητήσεις και η συλλογική εργασία διεξήχθησαν σε τρεις μορφές: 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e4joleeo3kgfa3mqgffrdkb7j1kx?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211123/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211123T085426Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea56551b1a85ecb0c54ea6bcae0c6bc0b0796bcff1ef25baa2678e7e33922a32
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● Σε επιμέρους ομάδες. Κάθε μία από τις 15 επιμέρους ομάδες απαρτίζεται από δώδεκα έως 

δεκατέσσερις πολίτες. Τέσσερις έως πέντε γλώσσες ομιλούνταν σε κάθε επιμέρους ομάδα. 

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

αισθανόταν άνετα. Κάθε επιμέρους ομάδα είχε έναν ειδικό, επαγγελματία διαμεσολαβητή 

από την ομάδα διαβούλευσης. 

● Στις θεματικές ολομέλειες. Οι θεματικές ολομέλειες συγκέντρωσαν τις τρεις επιμέρους 

ομάδες που εργάζονταν στην ίδια θεματική ενότητα. Επαγγελματίες διαμεσολαβητές 

συντόνιζαν τις πέντε θεματικές ολομέλειες. 

● Στην Ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες πολίτες. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας 

διεξήχθησαν υπό την καθοδήγηση δύο κύριων συντονιστών της ομάδας διαβούλευσης. 

 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων της Ολομέλειας είναι διαθέσιμες εδώ: 

● Συνεδρίαση Ολομέλειας  

 

2. Πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης στη διαδικασία των ομάδων Ευρωπαίων 

πολιτών 

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης. Οργανώνονται τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών για να επιτρέψουν στους πολίτες να 

σκεφτούν συλλογικά το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

● 4 ομάδες αποτελούμενες από 200 Ευρωπαίους πολίτες που επιλέχθηκαν τυχαία, από τα 27 

κράτη μέλη·  

● Οι ομάδες αντικατοπτρίζοντας την 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). Έχει 

δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής 

Εκδήλωσης για τη Νεολαία. 

Κάθε ομάδα θα συνεδριάσει τρεις φορές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η 1η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η 2η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι πολίτες, οι συντονιστές, οι 

διαμεσολαβητές και οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν το Interactio, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 

που επιτρέπει πολυγλωσσικές συσκέψεις με ταυτόχρονη διερμηνεία σε 24 γλώσσες.  

Παρότι η 1η συνεδρίαση ήταν εισαγωγική με στόχο την οικοδόμηση οράματος, τον καθορισμό των 

θεμάτων προς συζήτηση και την προτεραιοποίηση των ζητημάτων στα οποία θέλουν να εστιάσουν 

οι πολίτες, η 2η συνεδρίαση είχε ως στόχο τη θεματική εμβάθυνση και την κατάρτιση 

προσανατολισμών. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ολομέλειας της 2ης συνεδρίασης, οι 20 

εκπρόσωποι των αντίστοιχων ομάδων της Ολομέλειας της Διάσκεψης κλήθηκαν να λάβουν τον λόγο 

και να παράσχουν ανατροφοδότηση στους συμπολίτες τους σχετικά με την πρώτη Ολομέλεια της 

Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2021 [βλ. Παράρτημα IV Σχόλια από 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19
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την Ολομέλεια της Διάσκεψης]. Μετά τις παρουσιάσεις τους ακολούθησε μια συνεδρία Ερωτήσεων 

και Απαντήσεων. 

 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: ζητήματα και προσανατολισμοί 

Στο τέλος της 2ης συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες της 3ης ομάδας κατέληξαν στα ακόλουθα 

ζητήματα και προσανατολισμούς2: 

Οι θεματικές ενότητες, οι επιμέρους θεματικές ενότητες, τα ζητήματα και οι προσανατολισμοί 

αριθμούνται με τον εξής τρόπο: Θεματική ενότητα.Επιμέρους θεματική ενότητα. 

Ζήτημα.Προσανατολισμός (π.χ. 1.1.1.1). 

1. Καλύτεροι τρόποι ζωής 

1.1. Υγιεινός τρόπος ζωής  

Ζήτημα 1.1.1 - Οι νέοι δεν λαμβάνουν αρκετή εκπαίδευση και πληροφορίες σχετικά με τον υγιεινό 

τρόπο ζωής (π.χ. υγιεινή μαγειρική). 

● 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. 

● 1.1.1.2 Διαφημιστικά κλιπ στην τηλεόραση, σε διαφορετικές πλατφόρμες και σε 

συνεργασία με διαμορφωτές 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. 

● 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). 

● 1.1.1.4 Επιπλέον, προσθήκη θεμάτων όπως η σεξουαλική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για 

την οδική κυκλοφορία στα μαθήματα. 

● 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. 

 
2 Μεταφράστηκαν με τη βοήθεια μηχανικής μετάφρασης 
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Ζήτημα 1.1.2 - Η διαφήμιση προωθεί τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής (π.χ., το αλκοόλ και τα τσιγάρα). 

● 1.1.2.1 Να διανεμηθούν φυλλάδια στα σχολεία 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 για αυτά τα θέματα. 

● 1.1.2.2 Να περιοριστούν οι διαφημίσεις αλκοόλ και προϊόντων καπνού, ιδίως όταν 

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

● 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. 

 

Ζήτημα 1.1.3 - Τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν επιτρέπουν 

ενιαίους κανόνες, τα βιολογικά τρόφιμα είναι ακριβά, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο τι είναι 

υγιεινό (π.χ. φυτική διατροφή), καταναλώνονται πολύ μεγάλες ποσότητες. 

● 1.1.3.1 Δημιουργία μικρών κήπων στα σχολεία, δημιουργία αστικών κήπων και 

ενδεχομένως ακόμα και επιδότησή τους. 

● 1.1.3.2 Προσαρμογή τιμών: τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να είναι φθηνότερα. 

● 1.1.3.3 Εισαγωγή μαθημάτων μαγειρικής στο σχολικό σύστημα, π.χ. αίθουσες μαγειρικής. 

● 1.1.3.4 Προώθηση καλών συνταγών για χορτοφαγικό φαγητό. 

● 1.1.3.5 Παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 

παράγουν και πωλούν σε περιφερειακό επίπεδο και παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε 

βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 

φθηνότερα τρόφιμα (αντί να δίνεται επιδότηση ανά περιοχή, να ληφθεί υπ’ όψιν η 

βιωσιμότητα). 

● 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, καθώς η καλλιέργεια καθίσταται πολύ οικονομικά 

αποδοτική και προσιτή. 
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Ζήτημα 1.1.4 - Καθώς οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στα βιολογικά προϊόντα και λόγω 

έλλειψης σωματικής δραστηριότητας / απουσίας αθλημάτων στα σχολεία και στις εταιρείες, 

υπάρχουν πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις. 

● 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). 

● 1.1.4.2 Περισσότερο περπάτημα - αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την αξία του για την 

υγεία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφημερίδες και 

περιοδικά. 

● 1.1.4.3 Διοργάνωση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Νέων: νέοι από όλη την Ευρώπη 

συγκεντρώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό διαφορετικών αθλημάτων. 

Ζήτημα 1.1.5 - Έχουμε έλλειψη βασικών γνώσεων σχετικά με τις υγιεινές τροφές και την υγιεινή 

διατροφή. 

● 1.1.5.1 Σημειώσεις στη συσκευασία: Τι είναι υγιεινό / τι είναι ανθυγιεινό (π.χ. «φωτεινός 

σηματοδότης» τροφίμων, σύστημα διατροφικής επισήμανσης Nutri-score). 

 

Ζήτημα 1.1.6 - Μεγάλο μέρος των κονδυλίων της ΕΕ διατίθεται στη μη βιώσιμη γεωργία (π.χ. 

ανθυγιεινά πρόσθετα τροφίμων και συντηρητικά στα τρόφιμα, χρήση φυτοφαρμάκων, χημικές 

ουσίες και αντιβιοτικά στη γεωργία). 

● 1.1.6.1 Παρακολούθηση του τρόπου κατανομής των κονδυλίων της ΕΕ και επένδυση 

περισσότερων χρημάτων για καινοτομίες στη γεωργία, π.χ. κάθετη γεωργία. 

● 1.1.6.2 Απαγόρευση της χρήσης προληπτικών αντιβιοτικών ως πρόσθετων ζωοτροφών για 

ζώα. 

● 1.1.6.3 Μείωση της κατανάλωσης κρέατος. 

Ζήτημα 1.1.7 - Η βιομηχανία τροφίμων επιδοτείται υπερβολικά, έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με 

τους εμβολιασμούς και έλλειψη εκπαίδευσης του πληθυσμού, έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική 

περίθαλψη κατά τη διάρκεια πανδημίας (π.χ. συμφόρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας), πολύ 

λίγοι γιατροί και νοσηλευτές. 

● 1.1.7.1 Περισσότερη προώθηση των ΜΚΟ που ασχολούνται με την υγιεινή διατροφή. 

● 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. 
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Ζήτημα 1.1.8 - Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης σχετικά με τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες 

που προκαλούνται από τη δική μας συμπεριφορά. 

● 1.1.8.1 Περισσότερες πληροφορίες και μια 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. 

● 1.1.8.2 Χρειαζόμαστε καλά πρότυπα με παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. 

● 1.1.8.3 Απαιτείται ισχυρότερος έλεγχος για την παραπληροφόρηση στις διαφημίσεις καθώς 

και απαγόρευση των διαφημίσεων για πολύ ανθυγιεινά τρόφιμα. 

● 1.1.8.4 Προώθηση καλών μαθημάτων και ενημέρωσης για σχολεία και νηπιαγωγεία μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

● 1.1.8.5 Ενθάρρυνση της θετικής συμπεριφοράς μέσω ανταμοιβών και συστημάτων παροχής 

κινήτρων. 

 

Ζήτημα 1.1.9 - Δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα και απαιτήσεις προκειμένου οι παραγωγοί να 

παράγουν βιώσιμα και υγιεινά τρόφιμα. 

● 1.1.9.1 Να δίνονται επιδοτήσεις και προγράμματα επιβράβευσης σε μικρούς και βιώσιμους 

παραγωγούς για την παραγωγή βιώσιμων και υγιεινών προϊόντων. Μείωση των 

επιδοτήσεων για άλλους παραγωγούς 

● 1.1.9.2 Απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος για τον περιορισμό της παραγωγής ανθυγιεινών 

τροφίμων. 

 

Ζήτημα 1.1.10 - Τα υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα δεν είναι διαθέσιμα παντού και για όλους (τιμή). Οι 

ανθυγιεινές τροφές είναι άμεσα διαθέσιμες. 

● 1.1.10.1 Οι πολιτικοί θα πρέπει να εξετάζουν και να προωθούν απόψεις για τη μείωση της 

κατανάλωσης. 

● 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. 

 

Ζήτημα 1.1.11 - Έλλειψη εκπαίδευσης και παραπληροφόρηση, πολύ λίγη προσοχή σε επιστημονικά 

ευρήματα. Οι πολίτες δεν βρίσκουν τις σωστές πληροφορίες ή δεν μπορούν να τις ερμηνεύσουν 

σωστά. 
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● 1.1.11.1 Δημιουργία ενός κοινού προτύπου για καλύτερες και κατανοητές πληροφορίες 

σχετικά με τα τρόφιμα στην ΕΕ. 

 

Ζήτημα 1.1.12 - Τα μέτρα πρόληψης, όπως ο αθλητισμός και τα υγιεινά γεύματα είναι πολύ 

δαπανηρά και δεν είναι ευρέως διαθέσιμα, π.χ. στα σχολεία. 

● 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. 

● 1.1.12.2 Προώθηση της ποδηλασίας μέσω της επέκτασης ποδηλατικών διαδρομών, 

δυνατοτήτων ποδηλασίας και εκπαιδεύσεων στα σχολεία. 

● 1.1.12.3 Φόρος ζάχαρης (υψηλότερος φόρος στη ζάχαρη). 

 

Ζήτημα 1.1.13 - Πολλές από τις συνταγές τροφίμων περιλαμβάνουν τη χρήση ανθυγιεινών 

συστατικών. 

● 1.1.13.1 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα και 

πιο υγιεινά προϊόντα. 

 

Ζήτημα 1.1.14 - Περιορισμένη πρόσβαση σε υγιεινά είδη διατροφής, λόγω οικονομικών 

περιορισμών. 

● 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.  

 

Ζήτημα 1.1.15 - Η συνεχής πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών ιατρικών εξετάσεων, δεν 

είναι επαρκώς ανεπτυγμένη και δεν εφαρμόζεται πάντα σωστά. 

● 1.1.15.1 Αλλαγή του ιατρικού συστήματος ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό στην 

εφαρμογή της συνεχιζόμενης πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών 

ιατρικών εξετάσεων. 

 

Ζήτημα 1.1.16 - Έλλειψη εκπαίδευσης και γνώσης για το τι σημαίνει υγιεινή διατροφή και ποια είναι 

τα οφέλη της. 
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● 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. 

 

Ζήτημα 1.1.17 - Οι πληροφορίες σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής πρέπει να είναι πληρέστερες· οι 

συστάσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τις λύσεις. 

● 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 κάθε μία από τις ομάδες - στόχους. Οι γιατροί πρέπει να επικοινωνούν - 

σε κάθε περίσταση - την ανάγκη να ακολουθείται ένας υγιεινός τρόπο ζωής. 

 

Ζήτημα 1.1.18 - Καταναλώνονται πολλά φάρμακα, ιδίως επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες 

προωθούν την κατανάλωση ορισμένων φαρμάκων. Η πρόληψη (συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των νέων) δεν θεωρείται σχέδιο δράσης για την υποστήριξη ενός 

υγιεινότερου τρόπου ζωής. 

● 1.1.18.1 Ο ρόλος των παθολόγων πρέπει να είναι πιο σημαντικός· πρέπει να ενεργούν 

προληπτικά και όχι μόνο αντιδραστικά εκ των υστέρων. Τα γραφεία των οικογενειακών 

ιατρών πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένα. 

 

Ζήτημα 1.1.19 - Οι πληροφορίες για ιατρικά προβλήματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία δεν 

παρουσιάζονται πάντοτε επαρκώς και με διαφάνεια. 

● 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. 
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1.2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Ζήτημα 1.2.1 - Γιατί δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης 

κρέατος / της μαζικής εκτροφής και των διατροφικών συνηθειών μας; Υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι 

πίσω από τη γεωργία. Ανεπαρκής ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα. 

● 1.2.1.1 Παροχή περισσότερων στατιστικών στοιχείων, γεγονότων και αριθμών για σκοπούς 

ενημέρωσης του κοινού για αυτά τα θέματα και τον αντίκτυπό τους. 

● 1.2.1.2 Εφαρμογή/ Προώθηση βιώσιμης και αναγεννητικής γεωργίας 

● 1.2.1.3 Επένδυση σε εκδηλώσεις δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και υποβολή εκθέσεων για 

πανευρωπαϊκά κανάλια. Χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

στόχευση των νεότερων ανθρώπων. 

 

Ζήτημα 1.2.2 - Δεν υπάρχει επαρκής επαφή με τη φύση, ιδίως στις πόλεις. 

● 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 δασών, παροχή ενημέρωσης 

από κηπουρούς  

● 1.2.2.2 Να γίνουν οι πόλεις πιο πράσινες, π.χ. περισσότερα δέντρα στην πόλη 

 

Ζήτημα 1.2.3 - Οι ενήλικες λαμβάνουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και οι ενήλικες και τα παιδιά σπανίως ανταλλάσσουν ιδέες για αυτά τα θέματα. Δεν 

υπάρχει τρόπος να εφαρμοστούν οι θεωρητικές γνώσεις. Έλλειψη εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 

● 1.2.3.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας που βασίζονται στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, τα οποία απευθύνονται τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. 

● 1.2.3.2 Συντονισμένες εκστρατείες διαπαιδαγώγησης σε όλη την ΕΕ με διαμορφωτές 

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 μαζί με γνωστούς ηθοποιούς ή διαμορφωτές γνώμης, 

κάτι που «μιλάει» στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων και χαράσσεται στη μνήμη 

τους 

● 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 αφορά τη συναισθηματική 

πτυχή. 

● 1.2.3.4 Εκπόνηση ανεξάρτητων και καλών επιστημονικών μελετών σχετικά με το κλίμα, τα 

τρόφιμα και τη διατροφή. 
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● 1.2.3.5 Επιπλέον, αύξηση της ευαισθητοποίησης / παροχή πληροφοριών για σημαντικά 

περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις τοπικές μεταφορές (λεωφορείο, μετρό, 

τραμ). 

 

Ζήτημα 1.2.4 - Έλλειψη ενημέρωσης στις εταιρείες και τα σχολεία για την ενημέρωση των γονέων 

και των παλαιότερων γενεών. Δεν υπάρχει σχολικό θέμα αφιερωμένο στο «Περιβάλλον». 

● 1.2.4.1 Περισσότερες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα στα σχολεία: όχι μόνο 

θεωρητικές πληροφορίες, αλλά εφαρμογή παραδειγμάτων όπως πρακτικές γνώσεις. 

● 1.2.4.2 Εισαγωγή του υποχρεωτικού μαθήματος «περιβάλλον» στο σχολείο. Αύξηση 

ημερών περιβάλλοντος στο σχολείο (π.χ. συλλογή σκουπιδιών). 

● 1.2.4.3 Προώθηση νέων διαδικασιών παραγωγής που δεν παράγουν υπολείμματα / 

απορρίμματα, π.χ. για αρτοποιεία. Να δείξουμε στους ανθρώπους πώς να ψωνίζουν με 

σύνεση, ώστε να παράγονται λιγότερα απορρίμματα. 

● 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. 

● 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. 

● 1.2.4.6 Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ χωρών: Κοινά σχέδια 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. 

● 1.2.4.7 Η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις, συμβουλές και συστάσεις στα σχολεία 

σχετικά με τα περιβαλλοντικά μαθήματα. 

 

Ζήτημα 1.2.5 - Δεν υπάρχει επαρκής διαφήμιση ή εκπαίδευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν αμιγώς κερδοσκοπικό 

προσανατολισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δεν είναι αληθείς και είναι περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένες απ’ ό,τι 

πραγματικές. Οι μη επαληθευμένες δηλώσεις είναι πιο επιτυχημένες από τα ουσιαστικά γεγονότα 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά. 

● 1.2.5.1 Οι διαμορφωτές γνώμης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν γένει θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν περισσότερο στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
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● 1.2.5.2 Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε δημόσια και ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης. 

● 1.2.5.3 Δημιουργία μιας 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. 

● 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. 

 

 

Ζήτημα 1.2.6 - Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν αποτελεί πραγματική αξία για πολλούς 

ανθρώπους στην Ευρώπη. Η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης αποτελεί πρόβλημα. 

● 1.2.6.1 Η εκπαίδευση για το θέμα της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος 

πρέπει να είναι το πρωταρχικό θέμα και ο νούμερο 1 στόχος. 

 

Ζήτημα 1.2.7 - Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις κατάλληλες ομάδες 

ανθρώπων. Υπάρχει πολύ μικρή διαφοροποίηση των προσφορών στους διάφορους τομείς της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

● 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. 

● 1.2.7.2 Οργάνωση εκδρομών στη φύση και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 

(π.χ. συλλογή σκουπιδιών) για την προώθηση της αγάπης για τη φύση. 

 

Ζήτημα 1.2.8 - Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η ΕΕ δεν 

διαθέτει μέσα για να βοηθήσει τα σχολεία. 

● 1.2.8.1 Προώθηση και διανομή ψηφιακών εκπαιδευτικών προσφορών (για παράδειγμα, η 

ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα τις υπάρχουσες προσφορές). 

 

Ζήτημα 1.2.9 - Πολλές σχετικές πληροφορίες και πολλά εκπαιδευτικά υλικά δεν είναι διαθέσιμα σε 

όλες τις γλώσσες. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση (ψευδείς ειδήσεις). 

● 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 
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ζητηθεί από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης να τις διαδώσουν. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Ζήτημα 1.2.10 - Οι γονείς συχνά δεν αποτελούν πρότυπο και δεν συμμετέχουν / δεν αποτελούν 

στόχο του συστήματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

● 1.2.10.1 Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες και γονείς και ενσωμάτωσή 

τους στα μέτρα για τα παιδιά. 

 

Ζήτημα 1.2.11 - Η ΕΕ έχει περιορισμένες ευκαιρίες να επηρεάσει την εκπαιδευτική πολιτική. 

● 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. 

 

Ζήτημα 1.2.12 - Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών και ευκαιριών τεχνικής κατάρτισης στον τομέα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

● 1.2.12.1 Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μάθημα στη διδακτέα ύλη του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί 

θα μπορούσαν να προέρχονται και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. από 

ΜΚΟ/έρευνα) και θα πρέπει να είναι καλά αμειβόμενοι. 

 

Ζήτημα 1.2.13 - Η οικολογική εκπαίδευση δεν λαμβάνει αρκετή προβολή και υποστήριξη. 

● 1.2.13.1 Μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων αυξάνοντας την προβολή και τη 

συνειδητοποίηση για τον ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στη ζωή μας. 

 

Ζήτημα 1.2.14 - Τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλογιστούν το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν και να συνειδητοποιήσουν την επιρροή που έχουν οι ενέργειές τους στο 

περιβάλλον. 

● 1.2.14.1 Η επίσημη και η άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση για το περιβάλλον και οι 

συνέπειες των ενεργειών μας θα πρέπει να γίνονται συστηματικά και τακτικά. Πρέπει να 

δοθεί σημαντική έμφαση στην αλλαγή στάσης, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη 

διατήρηση της ανεκτίμητης αξίας του περιβάλλοντος. 

● 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. 
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Ζήτημα 1.2.15 - Λείπει η σύνδεση με το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της σωματικής επαφής 

με τη φύση). 

● 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. 

 

Ζήτημα 1.2.16 - Ανεπαρκής χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανεπαρκείς 

οικονομικοί πόροι για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. 

● 1.2.16.1 Αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για την εκπαίδευση και την 

επικοινωνία - τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά κεφάλαια. 

● 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 ευρωπαϊκών παραγόντων. Η 

αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αξιολογείται περιοδικά. 

 

Ζήτημα 1.2.17 - Επί του παρόντος, οι πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι 

προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες είναι ανεπαρκείς. 

● 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. 

 

2. Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  

2.1. Υγιές φυσικό περιβάλλον 

 

Ζήτημα 2.1.1 - Ο τρόπος ζωής μας απειλεί τα υπόγεια ύδατα. 

● 2.1.1.1 Κατάλληλοι περιορισμοί της ρύπανσης των υδάτων για μεγάλες παραγωγικές 

εταιρείες και βιομηχανικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Περιορισμοί και για τους πολίτες, 

αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους, κατανοώντας τι είναι ο κύκλος του νερού και τι αντίκτυπο 

έχουμε σε αυτόν και πράττοντας ανάλογα. 

● 2.1.1.2 Μείωση της σπατάλης νερού, ιδίως σε περιοχές που απειλούνται από έλλειψη 

νερού. Αύξηση του κόστους του νερού - δημιουργία πινάκων τιμολόγησης όπως για την 

ηλεκτρική ενέργεια.  
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● 2.1.1.3 Οι ερευνητές θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τι ακριβώς σημαίνει «καθαρό 

νερό». Επικαιροποίηση των προτύπων. 

 

Ζήτημα 2.1.2 - Οι χώροι ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι κατασκευασμένοι με οικολογικά 

βιώσιμο τρόπο και δεν είναι προσαρμοσμένοι στην κλιματική αλλαγή. 

● 2.1.2.1 Μείωση των ατομικών μεταφορών, στηριζόμενοι (;) στις συλλογικές - δημόσιες 

συγκοινωνίες. Δημόσιες συγκοινωνίες που εστιάζουν στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στα 

κέρδη.  

● 2.1.2.2 Μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την επιτάχυνση 

του μετασχηματισμού και της ανασυγκρότησης των υποδομών. Περισσότερος χρόνος για τη 

χρήση των κεφαλαίων με σύνεση. 

● 2.1.2.3 Ανάγκη περιβαλλοντικής σήμανσης. Μια ενοποιημένη ένδειξη ετικέτας εάν κάτι 

είναι «πράσινο» (όχημα, κτίριο, προϊόν). Σήμανση με κατάλληλα χρώματα, σαφής κλίμακα. 

Ενοποιημένες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη. 

 

Ζήτημα 2.1.3 - Λόγω του τρέχοντος οικονομικού συστήματος, που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, 

έχουμε πολύ υψηλή κατανάλωση ενέργειας και πολύ υψηλές εκπομπές.  

● 2.1.3.1 Μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας. 

● 2.1.3.2 Διάθεση περισσότερων κονδυλίων για έρευνα σχετικά με το εάν 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. 

● 2.1.3.3 Περισσότεροι οικονομικοί πόροι για έρευνα σχετικά με το τι μπορεί να 

αντικαταστήσει την πυρηνική ενέργεια. 

2.2. Προστασία της βιοποικιλότητάς μας 

 

Ζήτημα 2.2.1 - Η ρύπανση των ποταμών επηρεάζει τα υδρόβια είδη. 

● 2.2.1.1 Έλεγχος της ρύπανσης με παρακολούθηση όλων των παραποτάμιων εταιρειών, όχι 
μόνο εκείνων που είναι γνωστό ότι εκλύουν απόβλητα στα ποτάμια. 

● 2.2.1.2 Υποστήριξη της υλοποίησης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. 

 

Ζήτημα 2.2.2 - Μερικές φορές οι ιχθυοτροφές στην υδατοκαλλιέργεια (εκτροφή σε κλωβούς / 
δεξαμενές) βλάπτει τη ζωή άλλων ψαριών. 
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● 2.2.2.1 Εκτεταμένη υιοθέτηση τεχνολογιών για τη μείωση της διασποράς τροφών 
υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 

 

Ζήτημα 2.2.3 - Η εντατική γεωργία επηρεάζει τα οικοσυστήματα. 

● 2.2.3.1 Ανακατεύθυνση των γεωργικών επιδοτήσεων στη γεωργία που υποστηρίζει τα 
οικοσυστήματα. 

● 2.2.3.2 Εξασφάλιση πιστού ανταγωνισμού για αγροτικά προϊόντα φιλικά προς το 
περιβάλλον. 

● 2.2.3.3 Ενθάρρυνση της χρήσης φυσικών λιπασμάτων. 

 

Ζήτημα 2.2.4 - Η αποψίλωση των δασών επηρεάζει τη ζωή των εντόμων και των ζώων. 

● 2.2.4.1 Περιορισμός των δραστηριοτήτων εξόρυξης που επηρεάζουν τα δάση. 

● 2.2.4.2 Μέγιστη χρήση υφιστάμενων εκτάσεων για δασοκόμους. 

● 2.2.4.3 Αποθάρρυνση δασικών φυτειών για καυσόξυλα. 

● 2.2.4.4 Προγράμματα αναδάσωσης σε συνδυασμό με ελεγχόμενες κοπές δέντρων. 

● 2.2.4.5 Εντατική δάσωση για περιοχές με υποβαθμισμένο έδαφος. 

 

Ζήτημα 2.2.5 - Τα χωροκατακτητικά είδη που εισήγαγε ο άνθρωπος (ζώα, φυτά, ακόμη και 
θαλάσσια φύκια) καταστρέφουν τα οικοσυστήματα. 

● 2.2.5.1 Πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση νέων χωροκατακτητικών ειδών, με τη βοήθεια 
των πολιτών. 

● 2.2.5.2 Αναλύσεις των επιπτώσεων που σχετίζονται με νέα είδη (από ειδικούς). 

 

Ζήτημα 2.2.6 Η εξαφάνιση τοπικών ειδών ζώων (άγριων και κατοικίδιων). 

● 2.2.6.1 Παρακολούθηση τοπικών ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδημικών φυλών ζώων. 

● 2.2.6.2 Προγράμματα διατήρησης για απειλούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και παρακολούθησης της αποκατάστασης. 

● 2.2.6.3 Ενθάρρυνση μη εντατικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που διασφαλίζουν τη διατήρηση παλαιών φυλών ζώων. 

 

Ζήτημα 2.2.7 - Η χρήση φυτοφαρμάκων επηρεάζει τη ζωή των εντόμων. 

● 2.2.7.1 Ανάπτυξη περιοχών με βιολογικές καλλιέργειες χωρίς φυτοφάρμακα. 
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● 2.2.7.2 Ενθάρρυνση της χρήσης τοπικών ποικιλιών φυτών από μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδημικών φυτών, που απαιτούν λιγότερα 
φυτοφάρμακα. 

● 2.2.7.3 Μείωση του μονοπωλίου στους σπόρους. 

● 2.2.7.4 Εναλλακτικές μέθοδοι φυτοπροστασίας (παράδειγμα - θερμική επεξεργασία 
σπόρων). 

 

Ζήτημα 2.2.8 - Οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους κύριους της φύσης. 

● 2.2.8.1 Εκπαίδευση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και 
την προώθηση μιας πιο ταπεινής νοοτροπίας εκ μέρους των ανθρώπων. 

 

2.3. Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα  

 

Ζήτημα 2.3.1 - Το πρόβλημα είναι το σύστημα: ζούμε σε μια κοινωνία υπερκατανάλωσης και σε μια 

κοινωνία υπερπαραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων. Παράγουμε και καταναλώνουμε πάνω από τις 

ανάγκες μας. Οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ενθαρρύνουν αυτή την 

υπερπαραγωγή, ενώ υπάρχουν λιμοί σε άλλα μέρη του κόσμου. 

● 2.3.1.1 Προτείνουμε τη χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου και την επανεξέταση της 

κατανομής των επιδοτήσεων της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων μας: επιδότηση 

παραγωγών φιλικών προς το περιβάλλον και μη περαιτέρω επιδότηση εταιρειών που 

υπερπαράγουν (ή φορολόγηση αυτών). 

● 2.3.1.2 Προτείνουμε να μειωθεί η παραγωγή και η χρήση πλαστικών και να 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. 

● 2.3.1.3 Μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να δημιουργήσουμε μικρές αλυσίδες εφοδιασμού 

τροφίμων ώστε να είναι φθηνότερες και προσβάσιμες. 

● 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 ...). 

 

Ζήτημα 2.3.2 - Η εντατική εκτροφή αποτελεί πρόβλημα, διότι τα ζώα αναγκάζονται να «επιβιώσουν» 

σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον (που περιλαμβάνει ορισμένες ασθένειες και τη χρήση 

αντιβιοτικών). 
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● 2.3.2.1 Προτείνουμε να βοηθήσουμε στη μετατροπή των μεθόδων αναπαραγωγής στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια. Είναι απαραίτητο να καταργηθεί σταδιακά (λίγο - λίγο) η εντατική 

αναπαραγωγή. 

 

Ζήτημα 2.3.3 - Χρησιμοποιούνται πάρα πολλά αντιβιοτικά στην παραγωγή τροφίμων χωρίς να 

γνωρίζουμε τις πραγματικές επιπτώσεις τους για την υγεία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίοτε 

χρηματοδοτεί αυτήν την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών. Επιπλέον, τα αντιβιοτικά που 

χρησιμοποιούμε είναι μερικές φορές πολύ παλιά (έλλειψη έρευνας για νέα αντιβιοτικά). 

● 2.3.3.1 Προτείνουμε την αναθεώρηση 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. 

● 2.3.3.2 Προτείνουμε τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών. Όσον αφορά εκείνα που πρέπει 

ακόμα να χρησιμοποιούμε, προτείνουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία για να 

βελτιώσουμε την ποιότητά τους. Είναι απαραίτητο να επιδοτηθεί και να βοηθηθεί η 

έρευνα. 

 

Ζήτημα 2.3.4 - Υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κόσμου σχετικά με τα διάφορα 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων (παράδειγμα: πρόσθετα τροφίμων). 

Γενικότερα, υπάρχει έλλειψη επιστημονικής έρευνας για τα διάφορα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται, επειδή αυτή η επιστημονική έρευνα δεν θεωρείται οικονομικά κερδοφόρα. 

● 2.3.4.1 Τα ποιοτικά προϊόντα θα μπορούσαν να επισημαίνονται με ετικέτα που 

καταδεικνύει τις καλές παραγωγικές μεθόδους. 

● 2.3.4.2 Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να εκπαιδεύσουμε σχετικά 

με θέματα τροφίμων και διατροφικών ασθενειών: για αυτό, χρειαζόμαστε πρόσθετη 

επιστημονική έρευνα σε αυτόν τον τομέα για να μελετήσουμε εις βάθος το εν λόγω ζήτημα. 

● 2.3.4.3 Προτείνουμε αλλαγή της δομής του «διατροφικού περιβάλλοντος» που μας 

περιβάλλει: πρέπει να αλλάξετε τις μεθόδους εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ που θα 

καθοδηγούν τις ατομικές καταναλωτικές μας επιλογές. 

 

Ζήτημα 2.3.5 - Το κεντρικό πρόβλημα είναι η απουσία ευρωπαϊκού κανονισμού για τα τρόφιμα: 

φαίνεται να μην υπάρχει σαφής κανονισμός που να περιορίζει τη χρήση προϊόντων επιζήμιων για 

την υγεία (φυτοφάρμακα, πρόσθετα τροφίμων. ..). Επιπλέον, δεν έχουμε γενικούς κανονισμούς για 

τα τρόφιμα, με αποτέλεσμα ορισμένα «υγιεινά προϊόντα» να κοστίζουν περισσότερο από τα 

ανθυγιεινά προϊόντα. 
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● 2.3.5.1 Μπορούμε να θεσπίσουμε κανονισμούς τιμών με στόχο να δοθεί πλεονέκτημα στα 

«υγιεινά τρόφιμα». 

● 2.3.5.2 Προτείνουμε να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε τους δήμους και τις γειτονιές να 

δημιουργήσουν συλλογικούς κήπους όπου θα καλλιεργούν εποχικά και υγιεινά προϊόντα. 

 

Ζήτημα 2.3.6 - Η ευημερία των ζώων δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν στους τρόπους κτηνοτροφίας και 

σφαγής των ζώων που αποτελούν σήμερα τη διατροφή μας. 

● 2.3.6.1 Οι παραγωγοί πρέπει να ενθαρρύνονται να υιοθετούν τεχνικές για τη διασφάλιση 

της ευημερίας των ζώων. 

 

Ζήτημα 2.3.7 - Τα φυτοφάρμακα είναι επιβλαβή για την υγεία. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται σε 

φυτά, και τα ζώα τρέφονται με αυτά τα φυτά. 

● 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 αγροκτημάτων τους. 

● 2.3.7.2 Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα εάν θέλουμε να μπορέσουμε να 

απαλλαγούμε από τα φυτοφάρμακα. 

● 2.3.7.3 Η χρήση περισσότερων φυσικών φυτοφαρμάκων και εναλλακτικών τεχνικών θα 

μπορούσε να ενθαρρυνθεί, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας άλλα έντομα που τρώνε 

παράσιτα. Οι αγρότες που χρησιμοποιούν αυτές τις πιο φυσικές μεθόδους θα μπορούσαν 

επίσης να ανταμειφθούν για να προωθήσουν αυτές τις μεθόδους, ή να υπάρξει 

φορολόγηση των φυτοφαρμάκων έτσι ώστε να είναι πιο ακριβά στη χρήση τους απ’ ό,τι οι 

φυσικές μέθοδοι. 

 

Ζήτημα 2.3.8 - Η έγχυση ορμονών στα ζώα πιθανότατα δεν είναι καλή για την υγεία τους και κατ’ 

επέκταση για τη δική μας, αφού τρώμε το κρέας τους. Οι αγελάδες δεν μπορούν πλέον να 

γεννήσουν φυσικά (πρέπει να τις βοηθάμε στη γέννα). Ως εκ τούτου, οι ορμόνες απαντώνται σε 

πολλές από τις τροφές μας. Όμως οι πολίτες στερούνται γνώσεων για το ζήτημα αυτό. Γενικότερα, 

υπάρχει ένα πρόβλημα γύρω από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που μπορούν να παρέμβουν στις 

ορμόνες μας. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες βρίσκονται σε πολλά προϊόντα, όχι μόνο στην εκτροφή 

ζώων. Με τον ίδιο τρόπο, είναι αμφισβητήσιμο εάν οι ΓΤΟ έχουν ή όχι αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία μας. 

● 2.3.8.1 Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για κτηνοτροφικά προϊόντα που 

χρησιμοποιούν ορμόνες, ή προϊόντα που περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

● 2.3.8.2 Θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ΓΤΟ. 
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● 2.3.8.3 Πρέπει να υπάρξει μια καλά σχεδιασμένη φορολογική πολιτική για τη διαφορά 

μεταξύ του κόστους εκτροφής αγελάδων με τρόπο που εστιάζει στην ευημερία, χωρίς 

χρήση ορμονών, και της εκτροφής τους με τρόπο που δεν εστιάζει στην ευημερία. 

 

 

3. Επαναπροσδιορισμός της οικονομίας μας και της κατανάλωσης  

3.1. Έλεγχος της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης 

 

Ζήτημα 3.1.1 - Οι καταναλωτές αγοράζουν πάρα πολλά προϊόντα που δεν είναι βιώσιμα. Αυτό 

οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας και στη μη πρόσβαση των καταναλωτών σε δεδομένα. Οι 

καταναλωτές δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι για να γνωρίζουν εάν ένα προϊόν είναι βιώσιμο. Δεν 

έχουν όλοι οι καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν βιώσιμες επιλογές, επειδή οι υψηλές τιμές 

σημαίνουν ότι δεν μπορούν όλοι να αντεπεξέλθουν οικονομικά στα πάντα. 

● 3.1.1.1 Θα πρέπει να εισαγάγουμε μια ετικέτα καταναλωτή που να δείχνει ξεκάθαρα εάν 

ένα προϊόν είναι βιώσιμο ή όχι (θα μπορούσατε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε χρώματα 

ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμη από όλους). Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα καλό και 

αξιόπιστο σύστημα βαθμολόγησης που θα λαμβάνει υπ’ όψιν 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) λαμβάνουν επιδοτήσεις και στη 

συνέχεια επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι σε προϊόντα με χειρότερη βαθμολογία. 

● 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. Εφαρμογή σχολίων: 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 smartphone. 

● 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. 

 

Ζήτημα 3.1.2 Οι εταιρείες χρησιμοποιούν υπερβολική συσκευασία (πλαστικά και άλλα μη βιώσιμα 

υλικά). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη συσκευασία για σκοπούς 

διαφήμισης. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η υπερπαραγωγή: οι κατασκευαστές παράγουν περισσότερα 

προϊόντα από αυτά που χρειάζονται, τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στα απορρίμματα. Υπάρχει 

πρόβλημα με τη συμπεριφορά των καταναλωτών: οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει σε πολύ μεγάλο 
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βαθμό να έχουν πολλές επιλογές και πρέπει να έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. 

Αυτό οδηγεί σε υπερκατανάλωση. 

● 3.1.2.1 Οι κατασκευαστές 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 

κατασκευαστές πρέπει να σταματήσουν την προγραμματισμένη πρόωρη απαξίωση των 

προϊόντων. 

● 3.1.2.2 Οι κατασκευαστές πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο συσκευασίας των προϊόντων. 

Πρέπει να χρησιμοποιούμε βιώσιμα υλικά για τη συσκευασία, για παράδειγμα 

βιοδιασπώμενα προϊόντα. Πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον 

αφορά τη συσκευασία. Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να συσκευάζουν είδη μεμονωμένα 

όταν πρόκειται για μαζική παραγγελία. 

● 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. 

● 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. 

 

Ζήτημα 3.1.3 - Οι εταιρείες προκαλούν την υπερκατανάλωση, καθώς η διαφήμιση μπορεί να είναι 

παραπλανητική και μας οδηγεί να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα πραγματικά 

χρειαζόμαστε. Υπάρχει εγγενές πρόβλημα στο σύστημά μας: οι εταιρείες παράγουν σε μεγάλη 

κλίμακα επειδή έχουν σταθερό κόστος, ανάλογα με την αρχή που λέει ότι όσο περισσότερα 

παράγουν, τόσο λιγότερα πληρώνουν ανά μεμονωμένο παραγόμενο είδος. Με αυτόν τον τρόπο 

παράγουν ένα φτηνό προϊόν και γι’ αυτό οι άνθρωποι θέλουν να το αγοράσουν. 

● 3.1.3.1 Πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για να περιορίσουμε 

την εμπορική προώθηση προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον. Οι ίδιες απαιτήσεις θα 

πρέπει να ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. 

● 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 συνεργασίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε εάν 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. 
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● 3.1.3.3 Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την παραγωγή πιο βιώσιμων προϊόντων μέσω 

οικονομικών κινήτρων. 

 

Ζήτημα 3.1.4 - Επί του παρόντος, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν εάν ένα προϊόν είναι βιώσιμο ή όχι. 

Τα βιώσιμα προϊόντα είναι συχνά ακριβά και συνεπώς οι φτωχότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να 

αντεπεξέλθουν οικονομικά. 

● 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. 

● 3.1.4.2 Ομοιογενή περιβαλλοντικά πρότυπα κατασκευής στην Ευρώπη, έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι 

κατασκευαστές να υποχρεούνται να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Βιώσιμοι κανόνες, 

οικολογικοί κανόνες στην αγορά => δοκιμές στα προϊόντα για να διαπιστωθεί εάν 

συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Επιπλέον, δεν πρέπει να εισάγουμε προϊόντα 

που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. 

● 3.1.4.3 Μείωση του χρόνου μεταφοράς: Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται από τον 

κατασκευαστή στον καταναλωτή με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι αποφεύγουμε επίσης 

την πρόσθετη συσκευασία. 

 

3.2. Μείωση των απορριμμάτων  

 

Ζήτημα 3.2.1 - Η διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων είναι ένα επίμονο πρόβλημα, όπως και οι 

τρόποι συλλογής των απορριμμάτων που απορρίπτονται από τα νοικοκυριά. 

● 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 

για να μην μεταφέρουν ολόκληρο το βάρος στον τελικό χρήστη. 

● 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. 

 

Ζήτημα 3.2.2 - Έλλειψη μιας συστημικής προσέγγισης επειδή δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

κοινωνικές πτυχές - η μείωση της κατανάλωσης θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής, η οποία με 

τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας. 

● 3.2.2.1 Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία για τους 

ανθρώπους εκείνους που έχουν χάσει τη δουλειά τους για να βρουν καλύτερες θέσεις 

εργασίας μέσω μέτρων εκμάθησης νέων δεξιοτήτων. Η κυκλική οικονομία είναι μια καλή 

λύση για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τη μείωση της παραγωγής. 
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● 3.2.2.2 Θα πρέπει να θεσπιστούν κανονισμοί σε επίπεδο ΕΕ και σε 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 μολύνει το περιβάλλον. 

● 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. 

 

Ζήτημα 3.2.3 - Τα λύματα από τις βιομηχανίες δεν υποβάλλονται πάντοτε σε επεξεργασία προτού 

απορριφθούν σε ποτάμια και θάλασσες, με αποτέλεσμα να τα ρυπαίνουν. Οι μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες χρησιμοποιούν πολλά έλαια και χημικά, τα οποία επίσης δεν υποβάλλονται σε επαρκή 

επεξεργασία πριν απορριφθούν. Πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μολύνουν επίσης τον αέρα. 

● 3.2.3.1 Θα πρέπει να βελτιωθεί 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. 

 

3.3. Θεμιτά προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση 

 

Ζήτημα 3.3.1 - Το οικονομικό μας μοντέλο μάς παροτρύνει να καταναλώνουμε προϊόντα που είναι 

επιβλαβή για την υγεία μας και το περιβάλλον, σε χαμηλό κόστος. Υπάρχει οικονομική ανισότητα 

στην πρόσβαση σε βιώσιμα προϊόντα. Σήμερα, οι ισχύοντες κανονισμοί και οι φορολογικές πολιτικές 

δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες και τις οικονομικές δυνατότητες των 

πολιτών και άλλους παράγοντες. 

● 3.3.1.1 Παρότρυνση και προώθηση της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών για την 

προσφορά ποιοτικών προϊόντων. 

● 3.3.1.2 Αύξηση των φόρων σε εισαγόμενα προϊόντα και σε προϊόντα ρουχισμού χαμηλού 

κόστους για την αποφυγή απορριμμάτων. 

● 3.3.1.3 Απαγόρευση της πώλησης προϊόντων που μολύνουν υπερβολικά (π.χ. πλαστικά 

προϊόντα). 

● 3.3.1.4 Προώθηση καλύτερης ρυθμιστικής διαχείρισης των διαφημιστικών εκστρατειών που 

σχετίζονται με τους πολίτες. Μεγαλύτερη προβολή στους φορείς που παράγουν βιώσιμα 

προϊόντα μεταδίδοντας τις διαφημιστικές εκστρατείες τους σε τηλεοπτικά κανάλια. 

● 3.3.1.5 Προώθηση και προτίμηση των τοπικών προϊόντων. 

● 3.3.1.6 Η ΕΕ πρέπει να νομοθετήσει για να καθορίσει καλύτερα τι αποτελεί απαραίτητο, 

ουσιώδες και βιώσιμο προϊόν και τι όχι. 
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Ζήτημα 3.3.2 - Η καινοτομία καθώς και η έρευνα και η ανάπτυξη για βιώσιμα προϊόντα δεν είναι 

επαρκώς αναπτυγμένες. Γενικά, δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις στην έρευνα. 

● 3.3.2.1 Η ΕΕ πρέπει να προάγει τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας ώστε να 

καταστεί δυνατή η εμπορία πιο βιώσιμων προϊόντων. Ως εκ τούτου, πρέπει να 

ενθαρρύνουμε τη συνεργασία. 

● 3.3.2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανώσει διαβουλεύσεις με τους πολίτες για το 

θέμα της έρευνας και της καινοτομίας. 

 

Ζήτημα 3.3.3 - Είναι δύσκολο για τους πολίτες και την κοινωνία να αλλάξουν την καταναλωτική τους 

συμπεριφορά ώστε να απαλλαγούν από το μοντέλο της υπερκατανάλωσης 

● 3.3.3.1 Προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών και συμμετοχικών διαδικασιών για τις 

επιχειρήσεις και για βιώσιμα προϊόντα 

 

 

 

4. Προς ένα βιώσιμο μέλλον 

4.1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τώρα 

Ζήτημα 4.1.1 - Δεν λαμβάνουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε με βιώσιμο τρόπο. 

● 4.1.1.1 Η ΕΕ θα πρέπει να βρει νέους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μας στο μέλλον. 

● 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 στις 
παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας. 

● 4.1.1.3 Η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση της «καλής πράσινης ενέργειας» που ήδη 
παράγουμε, π.χ. αιολική ενέργεια. 

 

Ζήτημα 4.1.2 - Παράγουμε πάρα πολύ CO2. 

● 4.1.2.1 Η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τη χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. 

● 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. 

 

Ζήτημα 4.1.3 - Οι συνήθειες και η στάση των πολιτών απέναντι στην ιδιωτική κατανάλωση 
ενέργειας είναι προβληματικές σε σχέση με την πράσινη αναδιάρθρωση της παραγωγής ενέργειας. 
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● 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. 

 

Ζήτημα 4.1.4 - Δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις στη βιώσιμη παραγωγή δευτερογενούς ενέργειας 
χωρίς CO2. 

● 4.1.4.1 Η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. 

 

Ζήτημα 4.1.5 - Πρέπει να είμαστε σε θέση να στραφούμε σε μια δευτερογενή, πράσινη ενέργεια, 
δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των πολιτών. 

● 4.1.5.1 Μια λύση θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη ενέργειας από υδρογόνο. 

 

Ζήτημα 4.1.6 - Αποτελεσματική αποθήκευση και χρήση πλεονάζουσας ενέργειας. 

● 4.1.6.1 Θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες και επενδύσεις στην εναλλακτική του υδρογόνου, 
ώστε να εφαρμοστεί ως νέα ενεργειακή λύση. 

● 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. 

 

 

4.2. Υποστήριξη της αλλαγής 

Ζήτημα 4.2.1 - Ο αντίκτυπος της Κίνας και των ΗΠΑ στο κλίμα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν 

της ΕΕ. Υπάρχουν πολύ λίγα κοινά σημεία στον τρόπο προσέγγισης της κλιματικής αλλαγής μεταξύ 

των ηπείρων.  

● 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 ή/και σκληρά μέτρα για να ασκηθεί πίεση στις ηπείρους ώστε να συμμετάσχουν 

ουσιαστικά σε διάλογο και να προσπαθήσουν να βρουν κοινό έδαφος για ένα κοινό όραμα 

για το κλίμα. 

● 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. 

 

Ζήτημα 4.2.2 - Η προθυμία ενασχόλησης με περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αρκεί. Πώς μπορούμε 

να το αλλάξουμε αυτό; 

● 4.2.2.1 Εξαναγκασμός και ανταμοιβή: οι μεγάλοι ρυπαντές πρέπει να λαμβάνουν σημαντικά 

πρόστιμα και επιδοτήσεις μέσω συνεπούς πολιτικής για το κλίμα. Μπορούν να διατεθούν 
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δωρεάν πρώτες ύλες (ως ανταμοιβή) στις εταιρείες που συμπεριφέρονται με βιώσιμο 

τρόπο και έχουν τη σωστή ηθική στάση απέναντι στη βιωσιμότητα. 

● 4.2.2.2 Ενημέρωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία και 

ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. 

● 4.2.2.3 Αλλαγή της συμπεριφοράς των εταιρειών και διακοπή των μοντέλων παραγωγής 

μέσω προσαρμοσμένης νομοθεσίας. 

● 4.2.2.4 Να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες προσιτές σε εθνικό ή αστικό επίπεδο για να 

προχωρήσουμε προς την απαγόρευση των αυτοκινήτων. Σε συνδυασμό με ασφαλείς 

υποδομές. 

 

Ζήτημα 4.2.3 - Το χάσμα μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των πολιτών είναι πολύ 

μεγάλο για να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη κοινωνία 

● 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. 

● 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, της διαφήμισης σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά και μέσω 

θρησκευτικών διαύλων ή οποιωνδήποτε άλλων γενικών οργανισμών για τους πολίτες. 

 

4.3. Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον 

 

Ζήτημα 4.3.1 - Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι υποανάπτυκτες στις αγροτικές περιοχές. Παρά το 

γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητες, συχνά δεν είναι ελκυστικές για τους χρήστες λόγω 

κόστους, απόστασης προς τους προορισμούς, χαμηλής συχνότητας/ελάχιστων επιλογών μεταφοράς. 

Επιπλέον, συνεχίζουν να λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Τα δρομολόγια δεν έχουν καλή 

συχνότητα και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές που πρέπει να 

διατηρηθούν και να μην χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών. 

● 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.  
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● 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. 

δίνοντας νέα ζωή στις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές). Προκειμένου να δημιουργηθούν 

νέες υποδομές επικοινωνίας και μεταφορών για τις αγροτικές περιοχές, είναι πολύ 

σημαντικό να ληφθούν υπ’ όψιν οι προστατευόμενες περιοχές (προστατευόμενοι φυσικοί 

χώροι). Οι νέες υποδομές δεν πρέπει να είναι επιζήμιες για αυτές τις προστατευόμενες 

περιοχές. 

● 4.3.1.3 Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα Διαδικτύου 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. 

● 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. 

 

Ζήτημα 4.3.2 - Οι ιδιωτικές μεταφορές και οι χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές είναι υπερβολικά 

υψηλές και ιδιαίτερα εστιασμένες στην καύση ορυκτών καυσίμων. 

● 4.3.2.1 Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μέσω παροχής 

κινήτρων και βελτίωσης των ηλεκτρικών υποδομών. Ο κύκλος ζωής αυτών των νέων 

οχημάτων (ηλεκτρικά, υδρογόνου...) θα πρέπει να είναι μακρύς, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων και να αποφευχθούν τα υπερβολικά απορρίμματα 

κατά την αλλαγή παλαιών οχημάτων με καινούργια. Η έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να 

ενθαρρύνονται σε αυτούς τους μακριούς κύκλους ζωής προϊόντων. Πρέπει επίσης να 

προωθήσουμε τη χρήση παλαιών οχημάτων με νέα συνθετικά καύσιμα που είναι λιγότερο 

ρυπογόνα (καθότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι πάντα η καλύτερη οικολογική 

επιλογή). Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση παλαιών οχημάτων και η επισκευή και 

αναβάθμιση των νέων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. 

● 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)].  

● 4.3.2.3 Η ΕΕ θα πρέπει να αλλάξει τις πηγές ενέργειας των κρουαζιερόπλοιων με λιγότερο 

ρυπογόνες πηγές (χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων). 

● 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. 

 

Ζήτημα 4.3.3 - Το δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ελλιπέστατα ανεπτυγμένο· το 

υφιστάμενο δίκτυο είναι ανεπαρκώς συντηρημένο και πολύ ανομοιογενές στις διάφορες περιοχές 

και στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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● 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 ανταλλαγής των τρένων με άλλα μέσα μεταφοράς.  

 

Ζήτημα 4.3.4 - Οι πόλεις δεν διαθέτουν καλές υποδομές για βιώσιμη κινητικότητα, έχουν ελάχιστους 

ποδηλατοδρόμους και δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις ηλεκτρικές μεταφορές και τις σχετικές 

απαραίτητες υποδομές. 

● 4.3.4.1 Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ποδηλασία, ιδίως στις αστικές περιοχές, 

βελτιώνοντας τις υποδομές και τους ποδηλατοδρόμους. 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. 

● 4.3.4.2 Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει την ηλεκτροδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών στις 

πόλεις (π.χ. προωθώντας τη χρήση του τραμ). 

 

Ζήτημα 4.3.5 - Υπάρχει υπερβολική χρήση των αεροπορικών μεταφορών που είναι πολύ ρυπογόνες 

και δύσκολο να ηλεκτροδοτηθούν. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση τόσων πολλών αεροπλάνων. 

● 4.3.5.1 Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση αεροπλάνων καθώς 

και τη χρήση κρουαζιερόπλοιων. 

 

 

5. Μέριμνα για όλους  

5.1. Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης 

 

Ζήτημα 5.1.1 - Η ΕΕ δεν επενδύει αρκετά στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. 

● 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. 

● 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). 

 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 30 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

Ζήτημα 5.1.2 - Οι συνθήκες εργασίας του ιατρικού προσωπικού είναι απογοητευτικές. Το ιατρικό 

προσωπικό δεν αμείβεται αρκετά καλά· είναι υπερβολικά επιβαρυμένο από τον φόρτο εργασίας. 

● 5.1.2.1 Η ποσόστωση του ιατρικού προσωπικού πρέπει να αυξηθεί. Ταυτόχρονα, οι μισθοί 

και οι ώρες εργασίας του ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να αυξηθούν (προοδευτικά, 

ανάλογα με την εμπειρία κ.λπ.) και να μειωθούν αντίστοιχα. 

● 5.1.2.2 Θα πρέπει να είναι ευκολότερη η εργασία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ – 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. 

Απαιτείται συγχρονισμός και βέλτιστες πρακτικές στις μεθόδους κατάρτισης. 

● 5.1.2.3 Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών της ΕΕ δεν 

φεύγουν για τις ΗΠΑ λόγω διαφορών στους μισθούς και στις συνθήκες εργασίας. 

 

Ζήτημα 5.1.3 - Έλλειψη ενοποιημένων προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις διάφορες 

λειτουργίες και διαδικασίες θεραπείας που σχετίζονται με την υγεία (ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες 

χώρες η εμπιστοσύνη προς το σύστημα υγείας είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες). 

● 5.1.3.1 Οι ιατρικές σχολές θα πρέπει να έχουν όλες την ίδια διδακτέα ύλη/προγράμματα 

σπουδών. 

● 5.1.3.2 Υπάρχει ανάγκη για θεραπείες ίδιας ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και τα φάρμακα 

θα πρέπει να έχουν την ίδια τιμή. 

 

Ζήτημα 5.1.4 - Ανεπαρκής διακρατική συνεργασία σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, 

ήτοι έλλειψη κοινών κέντρων αριστείας που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των τομεακών βελτιώσεων ή διαδικασιών (π.χ. ψηφιοποίηση). 

● 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. 

 

Ζήτημα 5.1.5 Έλλειψη συγχρονισμένης ασφάλισης υγείας για τους πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν σε 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

● 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. 

 

Ζήτημα 5.1.6 - Στη δημόσια βασική υγειονομική περίθαλψη η επιχειρηματική πτυχή συχνά τίθεται 

πάνω από την περίθαλψη που εστιάζει στον ασθενή. Η διασφάλιση της βασικής υγειονομικής 

περίθαλψης είναι μια υπηρεσία και όχι επιχείρηση (σε ορισμένες χώρες, το σύστημα σάς ωθεί προς 

την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη). Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της 
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διασφάλισης της υγειονομικής περίθαλψης που δεν εστιάζει στο επιχειρηματικό σκέλος, και της 

έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας (εμβόλια κ.λπ.). 

● 5.1.6.1 Η ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στη δημόσια περίθαλψη 

και να παράσχει πρόσθετα κίνητρα σε όσους ήδη εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ώστε η 

βασική υγειονομική περίθαλψη να είναι επίσης ανταγωνιστική. 

 

Ζήτημα 5.1.7 - Έλλειψη μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης για το ιατρικό προσωπικό 

(συχνά εργάζονται με παλιές τεχνολογίες/απαρχαιωμένες γνώσεις). 

● 5.1.7.1 Θα πρέπει να οργανώνονται ειδικά προσαρμοσμένα σεμινάρια εκπαίδευσης ανά 

τακτά διαστήματα για διάφορους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι το ιατρικό προσωπικό είναι ενημερωμένο. 

 

Ζήτημα 5.1.8 - Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα πληρωμών για υπηρεσίες υγείας σε όλη την ΕΕ. 

● 5.1.8.1 Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία και συμφωνία ως προς αυτό μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ.  

 

 

5.2. Ευρύτερη κατανόηση της υγείας 

 

Ζήτημα 5.2.1 - Υπάρχει έλλειψη γνώσης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ψυχικής και σωματικής 

υγείας. 

● 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). 

● 5.2.1.2 Τα άτομα με προβλήματα σωματικής υγείας θα πρέπει να έχουν περισσότερες 

δυνατότητες να μιλήσουν με επαγγελματίες για το θέμα. 

● 5.2.1.3 Θα πρέπει να καθιερωθεί η Εβδομάδα Υγείας, και τα σχολεία, οι εταιρείες, τα 

ιδρύματα θα μπορούσαν να προωθήσουν δραστηριότητες που αφορούν την υγεία - 

πρόληψη, ενημέρωση. Χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης και Διαδικτύου. 

● 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 λάβουν πιο σοβαρά το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, χρήση της 

Εβδομάδας Υγείας (από τον προηγούμενο προσανατολισμό). 

 

Ζήτημα 5.2.2 - Υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης και επαγγελματιών υγείας. 
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● 5.2.2.1 Παροχή πόρων σε ιδρύματα που υποστηρίζουν άτομα με προβλήματα υγείας.  

● 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). 

 

Ζήτημα 5.2.3 - Η ψυχική υγεία δεν γίνεται αποδεκτή ή κατανοητή από όλους και επιπλέον 

αντιμετωπίζεται αρνητικά από την κοινωνία εν γένει. 

● 5.2.3.1 Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση της κοινωνίας για την κατάρριψη των 

ταμπού. 

● 5.2.3.2 Χρήση της εκπαίδευσης για να απομυθοποιηθεί ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

είναι παρόμοια με άλλα προβλήματα υγείας. 

 

Ζήτημα 5.2.4 - Υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία, την αναπαραγωγική υγεία 

και στην υγεία των γυναικών. 

● 5.2.4.1 Μείωση των φόρων για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής. 

● 5.2.4.2 Ευαισθητοποίηση των νέων και των παιδιών σχετικά με τη βιολογική, ψυχική και 

σεξουαλική υγεία. 

● 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.  

 

Ζήτημα 5.2.5 - Οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του 

ενεργητικού τρόπου ζωής (σωματική δραστηριότητα) και της υγείας. Υπάρχει έλλειψη πρόληψης σε 

θέματα υγείας εν γένει.  

● 5.2.5.1 Ενεργή προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων μέσω κρατικών κινήτρων. 

● 5.2.5.2 Αύξηση της πρόσβασης σε πιο υγιεινά τρόφιμα φορολογώντας το πρόχειρο φαγητό 

και ενθαρρύνοντας την υγιεινή διατροφή. Η σήμανση 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). 

 

Ζήτημα 5.2.6 - Δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των 

παρόχων φροντίδας για θέματα ψυχικής υγείας. 

● 5.2.6.1 Εμβάθυνση των γνώσεων ψυχικής υγείας για όλους όσους ασχολούνται με ασθενείς 

και εργάζονται στην κοινότητα (σχολεία, αστυνομικές αρχές, προσωπικό του τομέα υγείας, 

επιχειρήσεις, δήμοι). 
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Ζήτημα 5.2.7 - Υπάρχει έλλειψη τυποποίησης των υπηρεσιών υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

● 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). 

 

 

5.3. Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους 

 

Ζήτημα 5.3.1 - Υπάρχει έλλειψη κάλυψης της στοματικής υγειονομικής περίθαλψης. Για να λάβει 

κάποιος ειδική βοήθεια, χρειάζεται μερικές φορές να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Το δημόσιο 

οδοντιατρικό σύστημα υγείας δεν καλύπτει πολλές από τις ανάγκες των ασθενών. (π.χ. το 21% του 

ισπανικού πληθυσμού δεν επισκέπτεται τον οδοντίατρο για οικονομικούς λόγους). 

● 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).  

● 5.3.1.2 Δημιουργία οικονομικών ενισχύσεων για την πρόσβαση στην στοματική υγειονομική 

περίθαλψη και χαμηλότερο κόστος υγειονομικής περίθαλψης. Προώθηση επιδοτήσεων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση καλής οδοντιατρικής περίθαλψης, ιδίως έως 18 

ετών (για παράδειγμα, στην Αυστρία, η ορθοδοντική χρηματοδοτείται για άτομα έως 18 

ετών). 

● 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. ) 

 

Ζήτημα 5.3.2 - Υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης για την υγεία στα σχολεία. Πολλές φορές, τόσο τα 

δικαιώματα και οι ευθύνες, όσο και οι υγιεινές συνήθειες διαβίωσης δεν είναι γνωστά. Απαιτείται 

ειδική εκπαίδευση για καλύτερη ψυχική υγεία. Έλλειψη διαλόγου και σύνδεσης μεταξύ 

εκπαίδευσης και οικογενειών.  

● 5.3.2.1 Κανονικοποίηση 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. 

● 5.3.2.2 Σχολικά προγράμματα για την υγιεινή διατροφή. Διαχωρισμός του τι είναι υγιές και 

τι όχι. 
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● 5.3.2.3 Επεξήγηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη φαρμάκων χωρίς συνταγή 

γιατρού στα σχολεία και τον ενήλικο πληθυσμό. 

● 5.3.2.4 Αύξηση του χρόνου φυσικής αγωγής στα σχολεία για να καταστούν οι άνθρωποι πιο 

δραστήριοι (π.χ. προώθηση καλύτερης ψυχικής υγείας, μείωση της παχυσαρκίας κ.λπ.). 

Παρότρυνση των γονέων να βγαίνουν έξω 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). 

● 5.3.2.5 Εκπαίδευση τόσο των ενηλίκων όσο και των μαθητών στις πρώτες βοήθειες και την 

καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. Εκτός από την εκπαίδευση, είναι σημαντικό να υπάρχουν 

διαθέσιμοι απινιδωτές σε δημόσιους χώρους.  

 

Ζήτημα 5.3.3 - Δεν υπάρχει επαρκής ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου στις 

πολιτικές για την υγεία (γεγονός που οδηγεί σε δυσκολίες πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες, 

πρόληψη, θεραπεία, διακρίσεις κ.λπ.) και παράβλεψη των βιολογικών διαφορών (π.χ. μεγαλύτερη 

ευπάθεια των γυναικών σε ορισμένες ασθένειες).  

● 5.3.3.1 Κατάργηση ΦΠΑ από προϊόντα γυναικείας υγιεινής. 

● 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 των ΛΟΑΤ (ειδικά της νεανικής 

κοινότητας των ΛΟΑΤ, καθώς βρίσκονται στη διαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητάς τους 

και χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη). Προώθηση συγκεκριμένων νόμων για τους ΛΟΑΤ 

(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 ΛΟΑΤ. 

Αμφότεροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν αναφορά για άλλες περιοχές). 

 

Ζήτημα 5.3.4 - Ανισότητα πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με τους 

διαθέσιμους πόρους. 

● 5.3.4.1 Βελτίωση της εκπαίδευσης και παροχή περισσότερων πόρων σε τρίτους φορείς και 

κοινωνικές υπηρεσίες 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 στην ιατρική περίθαλψη, ενώ πολλοί ντρέπονται να επισκεφθούν τον γιατρό. Οι 

ΜΚΟ μπορούν να προσεγγίσουν αυτούς τους άστεγους και να παρέχουν ιατρικές 

επισκέψεις σε ευάλωτες ομάδες.  

● 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. 
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Ζήτημα 5.3.5 - Υπάρχει άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με βάση τον τόπο κατοικίας. 

Ισχυρός συγκεντρωτισμός των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (π.χ., μερικές φορές, σε 

αγροτικές περιοχές, μικρά νοσοκομεία κλείνουν λόγω έλλειψης οικονομικής βιωσιμότητας· άλλες 

φορές, σε αστικές περιοχές, υπάρχουν μικρά νοσοκομεία που πρέπει να ενταχθούν σε συμπράξεις 

με μεγαλύτερα νοσοκομεία που βρίσκονται πάρα πολύ μακριά), γεγονός που συνεπάγεται κόστος 

τόσο για τους ασθενείς που πρέπει να ταξιδέψουν εκεί, όσο και για το ίδιο το σύστημα υγείας. 

Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο ασθενής. 

● 5.3.5.1 Ανάπτυξη εργαλείων που μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε το νοσηλευτικό 

προσωπικό για να βελτιώσουμε το έργο 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 σύσταση και το απαλλάσσει από την ανάγκη 

γραφής). 

● 5.3.5.2 Να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον οικογενειακό ιατρό, ιδίως σε αγροτικές 

περιοχές. 

 

Ζήτημα 5.3.6 - Δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ χωρών, τόσο εντός Ευρώπης όσο 

και διεθνώς. 

● 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 εν λόγω χώρας, αλλά και οι μετανάστες ή άτομα από άλλες 

χώρες. 

 

Ζήτημα 5.3.7 - Υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη εντός της ίδιας 

χώρας. Οι άστεγοι και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης λόγω 

πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων επικοινωνίας, νομικών καταστάσεων, αμηχανίας κ.λπ.  

● 5.3.7.1 Εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για τους άστεγους και τους μετανάστες (π.χ. 

υπάρχουν ορισμένες ΜΚΟ που παρέχουν ιδιωτική περίθαλψη, και οι πρωτοβουλίες αυτές 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται). 

● 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, σε κάθε περίπτωση χωρίς να υφίσταται βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική τιμωρία ή αντιμετώπιση»). 

 

Ζήτημα 5.3.8 - Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη του ιδιωτικού συστήματος 

υγείας. Η δημιουργία ενός ιδιωτικού συστήματος υγείας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις για 

άτομα με λιγότερους πόρους και μείωση της ποιότητας της δημόσιας υπηρεσίας. 
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5.3.8.1 Ανάλυση των οφελών και των μειονεκτημάτων του ιδιωτικού συστήματος υγείας (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. Εάν είστε ιδιώτης ασθενής πρέπει να 

πληρώσετε για εξετάσεις που δεν χρειάζεστε πραγματικά).   
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Παράρτημα I: Πώς προέκυψαν οι προσανατολισμοί; 

A. Επισκόπηση της 2η συνεδρίασης 

 

Παρασκευή, 19/11/2021 

1η Ολομέλεια 

Στόχος: Επανασύνδεση ως ομάδα και προετοιμασία για τη δεύτερη συνεδρίαση 

Καλωσόρισμα. Ο λόγος στους πολίτες. Έκθεση από τους Πρεσβευτές της Ολομέλειας της 

Διάσκεψης. Ενημέρωση της πλατφόρμας. Ημερήσια διάταξη του σαββατοκύριακου. 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της συνεδρίασης. 

Σάββατο, 20/11/2021 

Θεματική Ολομέλεια 1 

Στόχος: εμπειρογνώμονες διατύπωσαν τις απόψεις τους για τις επιμέρους θεματικές 

ενότητες 

Επιμέρους ομάδα εργασίας 1 
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Στόχος 1: οι πολίτες εντόπισαν ζητήματα σε μια συγκεκριμένη επιμέρους θεματική ενότητα 

με βάση τα επιμέρους θέματα, τη συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων, τις δικές τους 

γνώσεις και τις διαβουλεύσεις 

Στόχος 2: οι πολίτες κατέληξαν σε προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις3 για κάθε ζήτημα 

 

Κυριακή, 21/11/2021 

Θεματική Ολομέλεια 2 

Στόχος: εμπειρογνώμονες διατύπωσαν περαιτέρω απόψεις για τις επιμέρους θεματικές 

ενότητες 

Επιμέρους ομάδα εργασίας 2 

Στόχος 1: Ανάλογα με τη θεματική ενότητα, οι πολίτες είτε διατύπωσαν νέα ζητήματα, 

προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις, είτε ανέλυσαν περαιτέρω τις εργασίες του 

Σαββάτου.  

Στόχος 2: οι πολίτες οριστικοποίησαν τους προσανατολισμούς και τις αιτιολογήσεις. 

2η Ολομέλεια  

Στόχος 1: οι εισηγητές της ομάδας υπέβαλαν αναφορά για τις συζητήσεις των επιμέρους 

ομάδων 

Στόχος 2: οι πολίτες υπέβαλαν σχόλια για τη 2η συνεδρίαση 

Στόχος 3: ο κύριος συντονιστής παρείχε μια επισκόπηση για την 3η συνεδρίαση 

 

Σημείωση: Η θεματική ενότητα 1 είχε 2 επιμέρους θεματικές ενότητες, ενώ οι θεματικές 

ενότητες 2,3,4 και 5 είχαν όλες από τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες). Για να 

αποφευχθεί η ανισορροπία στην αντιμετώπιση των επιμέρους θεμάτων της θεματικής 

ενότητας 1 την Κυριακή (η οποία είχε λιγότερο χρόνο για τις εργασίες της επιμέρους 

ομάδας λόγω της τελευταίας συνεδρίασης της Ολομέλειας), δύο ομάδες εστίασαν τις 

εργασίες τους στην επιμέρους θεματική ενότητα των Υγιεινών τρόπων ζωής το Σάββατο, 

 
3 Περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Αναλυτικών ζητημάτων, προσανατολισμών και αιτιολογήσεων 
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ενώ οι εργασίες της τρίτης ομάδας αφορούσαν την επιμέρους θεματική ενότητα της 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, την Κυριακή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. 

 

Αίθουσα Θεματική ενότητα 

Επιμέρους θεματική ενότητα 

Σαββάτου 

Επιμέρους θεματική 

ενότητα Κυριακής 

Αίθουσα 1 Καλύτεροι τρόποι ζωής Υγιεινοί τρόποι ζωής 

Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Αίθουσα 6 Καλύτεροι τρόποι ζωής Υγιεινοί τρόποι ζωής 

Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Αίθουσα 15 Καλύτεροι τρόποι ζωής 

Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση Υγιεινοί τρόποι ζωής 

  

Με αυτή τη ρύθμιση αποφεύχθηκε ο διαχωρισμός των εργασιών καθώς επέτρεψε στις 

τρεις επιμέρους ομάδες να ασχοληθούν και με τα δύο θέματα. Επιπλέον, αποφεύχθηκε η 

δημιουργία ανισορροπίας που θα προέκυπτε αν οι ομάδες ασχολούνταν με τη μία 

επιμέρους θεματική ενότητα μόνο το Σάββατο, και με την άλλη μόνο την Κυριακή. Η μέση 

παραγωγή μιας ομάδας που ασχολείται με μια επιμέρους θεματική ενότητα της Θεματικής 

Ενότητας 1 είναι περίπου 7 ζητήματα και περίπου 13 προσανατολισμοί. Δεδομένου ότι 3 

ομάδες παρήγαγαν έργο, ο αριθμός των ζητημάτων και των προσανατολισμών είναι 

συνεπώς μεγαλύτερος.  

 

 

 

B. Αναλυτική διαδικασία παραγωγής προσανατολισμών 

 
● Αρχική κατάσταση: Κατά τη διάρκεια της 1ης συνεδρίασης, κάθε ομάδα Ευρωπαίων 

πολιτών έθεσε 75 έως 78 θέματα που συνδέονταν με το πρωταρχικό θέμα της ομάδας τους. 

Τα θέματα αυτά οργανώθηκαν σε πέντε θεματικές ενότητες εργασίας, οι οποίες 

αποτελούνταν από επιμέρους θεματικές ενότητες. Τα θέματα που έθεσε κάθε ομάδα 

λειτούργησαν ως βάση των εργασιών των πολιτών κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης. 

Πριν τη 2η συνεδρίαση, ανατέθηκε στους πολίτες μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

καθώς και μια επιμέρους θεματική ενότητα στην οποία θα εργάζονταν.  

 

● Το πρωί του Σαββάτου, οι πολίτες ξεκίνησαν την ημέρα τους συμμετέχοντας σε μια 

θεματική ολομέλεια σύμφωνα με την θεματική ενότητα που τους είχε ανατεθεί. Για κάθε 

θεματική ενότητα, υπάρχει μια θεματική ολομέλεια που αποτελείται από τις τρεις 

επιμέρους ομάδες, οι οποίες εργάζονται εντός της αντίστοιχης θεματικής ενότητας. Κατά τη 

διάρκεια της θεματικής ολομέλειας, ο συντονιστής παρουσίασε τα θέματα των επιμέρους 

θεματικών ενοτήτων και οι συμμετέχοντες άκουσαν έναν ή δύο εμπειρογνώμονες να 

συνεισφέρουν πληροφορίες για κάθε επιμέρους θεματική ενότητα. Μετά τις συνεισφορές 

των εμπειρογνωμόνων ακολούθησαν σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις. Στο τέλος της 

θεματικής ολομέλειας, αφιερώθηκαν 20 λεπτά προκειμένου οι επιμέρους ομάδες να 
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συμμετάσχουν συλλογικά σε μια αρχική ευρεία συζήτηση σχετικά με το πώς κατανοούν τη 

σύνδεση των θεμάτων με τα ζητήματα.  

 

● Μετά τη θεματική ολομέλεια, οι πολίτες ξεκίνησαν τις εργασίες σε επιμέρους ομάδες. Ο 

στόχος των εργασιών αυτής της πρώτης επιμέρους ομάδας ήταν να χρησιμοποιήσουν οι 

πολίτες τις δικές τους γνώσεις, τις πληροφορίες των εμπειρογνωμόνων και το θέμα από την 

επιμέρους θεματική τους ενότητα ως βάση εργασίας και οδηγό για τη συζήτηση, 

προκειμένου να διατυπώσουν ξεκάθαρα ζητήματα. Ως ζήτημα νοείται ένα 

πρόβλημα/πράγμα που πρέπει να αλλάξει/αντιμετωπιστεί. Εάν κάποιο από τα θέματα 

προσέγγιζε ήδη στην έννοια του ζητήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά ως βάση. 

Εάν ένα θέμα ήταν πολύ ευρύ, ήταν δυνατό να δημιουργηθεί ένα ζήτημα από αυτό.  

 

● Οι πολίτες μπορούσαν να θίξουν όσα ζητήματα ήθελαν σε αυτήν την πρώτη χρονική 

περίοδο των 45 λεπτών. Μετά τη θεματική ολομέλεια της Κυριακής, είχαν τη δυνατότητα να 

αναδιατάξουν τα υπόλοιπα ζητήματα, καθώς η νέα συμβολή των εμπειρογνωμόνων θα 

μπορούσε να προσδώσει μια νέα προοπτική. 

 

● Οι πολίτες παρέμειναν σε επιμέρους ομάδες για το υπόλοιπο του Σαββάτου και ξεκίνησαν 

να συντάσσουν προσανατολισμούς για τα ζητήματα που είχαν θέσει. Οι προσανατολισμοί 

είναι το πρώτο βήμα για τη σύνταξη εισηγήσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της 

3ης συνεδρίασης. Οι προσανατολισμοί που παράχθηκαν στη 2η συνεδρίαση θα 

αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των εισηγήσεων στην 3η συνεδρίαση. 

 

● Στο τέλος της ημέρας το Σάββατο, οι επιμέρους ομάδες έλαβαν το έργο που παρήχθη κατά 

τη διάρκεια της ημέρας από μια άλλη επιμέρους ομάδα στη θεματική τους ενότητα και 

κλήθηκαν να αντιδράσουν και να συμβάλλουν με τα σχόλιά τους.  

 

● Η Κυριακή άρχισε με μια θεματική ολομέλεια, όπου οι πολίτες έλαβαν πληροφορίες από 

νέους εμπειρογνώμονες για θέματα στα οποία είχαν ήδη εργαστεί το Σάββατο ή σε μια νέα 

επιμέρους θεματική ενότητα που είχε ανατεθεί στην επιμέρους ομάδα. 

 

● Μετά τη θεματική ολομέλεια, οι πολίτες άρχισαν να εργάζονται σε επιμέρους ομάδες είτε 

για να οριστικοποιήσουν τους προσανατολισμούς τους από το Σάββατο, ενσωματώνοντας 

τις πληροφορίες των εμπειρογνωμόνων, είτε για να εγείρουν νέα ζητήματα και να 

διατυπώσουν νέους προσανατολισμούς. Στο τέλος της ημέρας την Κυριακή, κάθε επιμέρους 

ομάδα έλαβε το έργο (θέματα, προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις) που παρήχθη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας από μια άλλη επιμέρους ομάδα στη θεματική τους ενότητα, 

αντέδρασε και παρείχε ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα έλαβε τις συστάσεις 

για τον προσανατολισμό της. 
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Παράρτημα II: Συνεισφορά εμπειρογνωμόνων και έλεγχος γεγονότων 

 

Προκειμένου να τεκμηριωθούν οι συζητήσεις και το συλλογικό έργο, η κοινή γραμματεία της 

Διάσκεψης προσκάλεσε 29 εμπειρογνώμονες στη δεύτερη συνεδρίαση της 3ης ομάδας.  

Οι εμπειρογνώμονες χωρίστηκαν στις πέντε θεματικές ενότητες εργασίας με βάση τον τομέα 

εξειδίκευσής τους. Κλήθηκαν να δώσουν μια σύντομη επισκόπηση για τα διάφορα θέματα των 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων, να περιγράψουν τις σχετικές προκλήσεις σχετικά με αυτά τα 

θέματα καθώς και τις υπάρχουσες διαφορετικές θέσεις και προτάσεις για λύσεις εντός του πεδίου. 

Όταν χρειαζόταν, οι πολίτες μπορούσαν να ζητήσουν απευθείας διευκρινίσεις ή πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των σχολίων των εμπειρογνωμόνων.  

Αρκετοί εμπειρογνώμονες ήταν επίσης διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έθεσαν οι 

πολίτες σε επιμέρους ομάδες. Οι εμπειρογνώμονες έλαβαν αυτές τις ερωτήσεις τηλεφωνικά ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην συνέχεια οι απαντήσεις διαβιβάστηκαν στις επιμέρους 

ομάδες. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι επαλήθευσης γεγονότων ήταν διαθέσιμοι για να διευκρινίσουν 

βασικά ερωτήματα, έτσι ώστε οι συζητήσεις να μπορούν να βασιστούν σε πραγματικές 

πληροφορίες.  

 

Εμπειρογνώμονες από τη θεματική ενότητα 1 «Καλύτεροι τρόποι ζωής» 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Υγιεινοί τρόποι ζωής» 

● Mariya Trifonova, Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, 

Πανεπιστήμιο της Σόφιας, St. Kliment Ohridski, Επιστημονική Συνεργάτιδα ECFR 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση» 

● Norbert Steinhaus, Ανώτερης Διευθυντής Προγράμματος TeRRIFICA στο Wissenschaftsladen 

Bonn και μέλος ΔΣ του Bonn Science Shop 

● Jeppe Læssøe, Ομότιμος Καθηγητής, Danish School of Education 

 

Εμπειρογνώμονες για τη 2η θεματική ενότητα «Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας» 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Υγιές φυσικό περιβάλλον» 

● Simone Borghesi, Διευθυντής του ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Florence School of Regulation – 

Climate (FSR Climate), καθηγητής μερικής απασχόλησης στο EUI και Καθηγητής 

Περιβαλλοντικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου της Σιένα στην Ιταλία 

● Nicolas de Sadeleer, Καθηγητής περιβαλλοντικού δικαίου, Πανεπιστήμιο Saint Louis, 

Βρυξέλλες 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Προστασία της βιοποικιλότητάς μας» 

● Emilie Gaillard, Λέκτορας Πανεπιστημίου Sciences Po Rennes 

● Sergiy Moroz, Υπεύθυνος Πολιτικής για το Νερό και τη Βιοποικιλότητα, Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

https://ecfr.eu/profile/mariya-trifonova/
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://me.eui.eu/simone-borghesi/
https://www.usaintlouis.be/sl/100087.html
https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/emilie-gaillard
https://eeb.org/who-we-are/staff/
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● Marie Stenseke, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων, Οικονομικών και 

Νομικής, Τακτική Καθηγήτρια Ανθρώπινης Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Gothenburg 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα» 

● Ivar Vågsholm, Καθηγητής, Επικεφαλής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και 

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών 

● Nikolai Pushkarev, Συντονιστής Πολιτικής Συστήματος Τροφίμων και Πρόληψης Μη 

Μεταδοτικών Νοσημάτων, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (EPHA) 

 

Εμπειρογνώμονες για την 3η θεματική ενότητα «Επαναπροσδιορισμός της οικονομίας μας και της 

κατανάλωσης» 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Έλεγχος της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης» 

● Jaroslaw Pietras Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης (Natolin), πρώην Γενικός Διευθυντής 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταφορών και Ενέργειας στη Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξη στο 

Πανεπιστήμιο Lazarski της Πολωνίας 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Μείωση των απορριμμάτων» 

● Joan Marc Simon, Εκτελεστικός Διευθυντής της Zero Waste Europe 

● Almut Reichel, Διευθύντρια Προγράμματος για τη Χρήση και τη Βιομηχανία Βιώσιμων 

Πόρων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Θεμιτά προϊόντα, ισότιμη πρόσβαση και δίκαιη κατανάλωση» 

● Meera Ghani, Υπεύθυνη Συντονισμού Πολιτικής, ECOLISE 

● Βασίλειος Ρίζος, Ακαδημαϊκός Ερευνητής και Επικεφαλής Βιώσιμων Πόρων και Κυκλικής 

Οικονομίας, Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 

 

Εμπειρογνώμονες για την 4η θεματική ενότητα «Προς μια βιώσιμη κοινωνία» 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Ανανεώσιμη ενέργεια τώρα» 

● Thomas Pellerin Carlon, Διευθυντής του Κέντρου Ενέργειας Jacques Delors, Ανώτερος 

Ερευνητής, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 

● Iga Lis, Δικηγόρος με σχεδόν 20ετή εμπειρία στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, 

Πανεπιστήμιο Lazarski, Πολωνία 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Υποστήριξη της αλλαγής» 

● Christian Egenhofer, Ανώτερος Ερευνητικός Συνεργάτης, Ευρωπαϊκή Σχολή Διακρατικής 

Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας και Ανώτερος 

Ερευνητικός Συνεργάτης στο CEPS, Βρυξέλλες και στο Κολέγιο της Ευρώπης (Natolin) 

● Agata Meysner, Διευθύντρια, Generation Climate Europe 

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://izrs.eu/o-instytucie/agnieszka-oleksyn-wajda
https://zerowasteeurope.eu/about/team/
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://brusselsbinder.org/user/meeraghani/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/vasileios-rizos/
https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4419


 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 43 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον» 

● Παντελής Κάπρος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (NTUA) 

● Nadine Mingers, Clean Trucks Officer (Υπεύθυνη Καθαρών Φορτηγών), Μεταφορές και 

Περιβάλλον (T&E),  

 

Εμπειρογνώμονες για την 5η θεματική ενότητα «Μέριμνα για όλους» 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Ενίσχυση του συστήματος υγείας» 

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

● Paul De Raeve, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών 

(EFN) 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Ευρύτερη κατανόηση της υγείας» 

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

και Ψυχοθεραπείας, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 

● Yann Le Cam, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EURORDIS - Rare Diseases Europe 

● Claudia Marinetti, Διευθύντρια της Mental Health Europe 

Επιμέρους θεματική ενότητα «Ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους» 

Michele Calabrò, Σύμβουλος Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) 

https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://www.linkedin.com/in/nadine-mingers/?originalSubdomain=nl
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.linkedin.com/in/paul-de-raeve-035b07127/?originalSubdomain=be
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://www.mhe-sme.org/who-we-are-2/#meet-the-staff
https://www.eu-patient.eu/about-epf/about-us/secretariat/michele-calabro/
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Παράρτημα III: Αναλυτικά ζητήματα, προσανατολισμοί και αιτιολογήσεις 

Σημείωση: Κάθε διαμεσολαβητής κρατούσε σημειώσεις στη γλώσσα του. I = issue (ζήτημα), O = orientation (προσανατολισμός), J = 

Justification (αιτιολόγηση) 

 

Καλύτεροι τρόποι ζωής 

1.1 
Υγιεινοί 
τρόποι 
ζωής 

Αίθουσα 1 

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

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

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

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

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

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

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

O. 4    auch in Unterricht einbringen: Sexual-Erziehung, Erziehung im Straßenverkehr 
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J.         weil es sich dabei um wichtige Themen handelt und Kinder nicht in der Schule darüber informiert werden 

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

J.         damit Kinder nicht übergewichtig werden und schlechte Gewohnheiten entwickeln 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 2    Preisanpassung: Bio-Produkte günstiger 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 46 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

J.          

O. 3    Kochunterricht in Schulsystem einbauen, Kochkurse 

J.          

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

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

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

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

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

J.         damit nicht riesige Flächen in Anspruch genommen werden müssen 

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

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

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

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

J.         ÖPNV beispielsweise auch gefährlich während Pandemie 

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

J.         um die Jugend zu motivieren, aktiver zu werden und mehr Sport zu treiben 
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I. 5      fehlende Grundkenntnisse darüber, was gesunde Lebensmittel sind und was gesunde Ernährung ist   

O. 1    Hinweise auf Verpackungen: was ist gesund / was ungesund (Z.B. Lebensmittel-Ampel, Nutri-Score) 

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

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

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

J.          

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

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

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

J.          

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

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

J.          

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

J.         niedrige Impfquoten (z.B. Deutschland) und um alle Menschen zu erreichen, weiterhin steigende Zahlen verhindern und Intensivstationen nicht 
überlasten 
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Αίθουσα 6 

Γερμανικά I. 1      Fehlendes Bewusstsein und Einsicht über negative Umwelteinflüsse durch eigenes Verhalten         

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

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

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

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

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

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

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

J.         weil schon Kinder über das Thema aufgeklärt werden müssen 

O. 5    Belohnung und Anreizsysteme schaffen für positive Verhalten 

J.         damit sich positives Verhalten lohnt 

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

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

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

O. 2    Stärkere Reglementierung ist nötig um Produktion von ungesundem Lebensmitteln zu begrenzen 
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J.         weil dies nötig ist wegen der großen Macht von Großkonzernen, die schlechtes Essen produzieren 

I. 3      Gesunde und nachhaltige Lebensmittel stehen nicht überall und für jeden zur Verfügung (Preis). Ungesunde Lebensmittel sind leicht verfügbar. 

O. 1    Von Politik sollen Optionen für Verzicht beworben werden 

J.         denn auch weniger Konsum kann das Richtige sein 

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

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

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

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

J.         weil die Informationen derzeit sehr missverständlich und uneinheitlich sind 

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

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

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

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

J.         weil dadurch Bewegung unterstützt und gefördert wird 

O. 3    Zucker besteuern 

J.         um hohen Verbrauch zu reduzieren 
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Αίθουσα 15 

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

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

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

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

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

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

I. 3      Preventia continuua este insufiecient dezvoltata si implementata       

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

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

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

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

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

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

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

J.         Fiecare grupa de varsta are nevoie de informatii specifice si de utilizarea celui mai bun canal de promovare a informatiei. 
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I. 6      Preventia este foarte importanta si avem nevoie de recomandari din partea medicilor, nu doar recomandari de medicatie. Ingrijire, comunicare 
si informare din timp (inclusiv educatia sexuala in randurile tinerilor). Sunt consumate mult prea multe medicamente, inclusiv din cauza companiilor 
farmaceutice care promoveaza consumul unor anumite medicamente.  

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

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

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

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

J.         Necesitatea de a lua cele mai bune masuri de preventie si de tratament. 
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Περιβαλλ
οντική 
εκπαίδευσ
η 

Αίθουσα 1 

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

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

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

O. 2    Nachhaltige und regenerative Landwirtschaft betreiben 

J.         um CO2 Ausstoß zu verringern 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         unabhängig von Unternehmensinteressen. 

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

J.         viele Leute brauchen öffentliche Verkehrsmittel täglich. 

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

O. 1    Mehr Informationen über Umweltthemen in Schulen: nicht nur theoretische Informationen, sondern auch Beispiele wie praktisch Kenntnisse 
umgesetzt werden können. 
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J.         dass Themen von vielen Seite kommen, nicht nur Eltern sondern auch von Lehrer-Seite. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.          

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

O. 1    Influencer, soziale Medien mit einbeziehen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Αίθουσα 6 

Γερμανικά I. 1       

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

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

J.         weil wir keine Zeit verlieren dürfen und unser Planet bedroht ist. 
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I. 2      Es gibt kein altersgerechtes und zielgruppengerechtes Bildungsprogramm. Es gibt zu wenig Differenzierung der Angebote für die 
unterschiedlichen Aspekte der Umweltbildung.  

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

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

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

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

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

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

J.         weil sie kostengünstiger sind. 

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

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

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

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

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

J.         weil sie eine wichtige Vorbildfunktion haben 

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

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

J.         weil eine Charta zu mehr Verbindlichkeit führen kann und sie breite Zustimmung haben wird 
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I. 7      Es gibt insgesamt einen Mangel an Lehrern und an Möglichkeiten zur fachlichen Ausbildung im Bereich Umweltbildung 

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

J.            

Αίθουσα 15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         La acest moment , informatiile transmise nu sunt percepute in mod corect de populatie datorita modului de comunicare ne-adecvat. Poate ca in 
anumite situatii pot fi folosite metodologii de gerul celor utilizate la produsele din tutun. 
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Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας  

 

Υγιές 
Φυσικό 
Περιβάλλ
ον 
 

Αίθουσα 2 

Πολωνικά I. 1      Nasz styl życia zagraża wodom gruntowym.    

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

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

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

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

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

J.         Wytyczne, którymi nadal operujemy, są przestarzałe. Część z nich pochodzi jeszcze z lat 70. W latach 70 woda miała inne wyznaczniki 
czystości. Wiele rzeczy jak antybiotyki i różne nowe substancje chemiczne nie wchodzą wcale pod zakres kontroli, bo jeszcze wtedy nie istniały. 
Wytyczne muszą być dopasowane do nowych okoliczności i aktualnie stosowanych środków prowadzących do zanieczyszczenia. Nie znamy stanu 
faktycznego, nawet nie wiemy co pijemy. Potrzeba uwzględnienia "efektu koktajlu", limity dopuszczją różne ilości szkodliwych substancji w wodzie, 
ale nie bierze się pod uwagę, że połączenie dużej ilości tych dopuszczalnych norm, może powodować niebezpieczne dla zdrowia i środowiska 
mieszanki. 
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I. 2      Miejsca, w których ludzie są obecni nie są budowane w sposób ekologicznie zrównoważony i nie są przystosowane do zmian 
klimatycznych.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ασφαλή 
και 
υγιεινά 
τρόφιμα 

Αίθουσα 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

O. 2    Il faudrait arrêter d'utiliser des OGM 

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

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

J.         Cela rendrait l'agriculture fondée sur le bien-être animal plus intéressante financièrement en comparaison avec l'élevage intensif 
(rentabilité) 
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Προστασί
α της 
βιοποικιλ
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και της 
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Αίθουσα 7 

Ρουμανικά I. 1      Poluarea raurilor afecteaza vietatile acvatice  

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

J.         Trebuie identificate cauzele poluarii 

O. 2    Sustinerea implementarii statiilor de epurare a apelor uzate 

J.         Nu toate localitatile au statii de epurare 

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

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

J.         Trebuie echilibrate costurile si beneficiile utilizarii acvaculturii 

I. 3      Agricultura intensiva afecteaza ecosistemele   

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

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

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

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

O. 3    Incurajarea folosirii fertilizatorilor naturali 

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

O. 1    Limitarea actiunilor miniere care afecteaza padurile 

J.         Zonele respective nu trebuie afectate 

O. 2    Utilizarea la maxim a zonelor existente pentru impaduriri 

J.         Nevoia de crestere a suprafetelor impadurite 

O. 3    Descurajarea plantatiilor de paduri pentru lemne de foc 

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

O. 4    Programe de impadurire combinat cu defrisari controlate 

J.         Este nevoie de cresterea suprafetelor impadurite 

O. 5    Impaduriri intensive pentru zonele degradate 

J.         Impact si asupra reducerii alunecarilor de teren 

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

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

J.         Preventia si actiunea rapida sunt mai usor de realizat 

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

J.         Trebuie sa intelegem implicatiile si modalitatile de combatere 

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

O. 1    Monitorizarea speciilor locale in risc de disparitie 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 68 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

J.         Monitorizarea asigura alerta timpurie 

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

J.         Asigura refacerea speciilor locale 

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

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

I. 7      Utilizarea pesticidelor afecteaza viata insectelor           

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

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

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

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

O. 3    Reducerea monopolului asupra semintelor 

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

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

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

I. 8      Oamenii se considera stapanii naturii  

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

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

Επαναπροσδιορισμός της οικονομίας μας και της κατανάλωσης  
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Έλεγχος της 
υπερπαραγ
ωγής και 
της 
υπερκαταν
άλωσης 

Αίθουσα 3 

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

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

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

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

J.         this will help to educate consumers. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         This would reduce waste and transport emissions. 

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

O. 1     

J.             
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Μείωση 
των 
απορριμμ
άτων 

Αίθουσα 11 

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

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

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

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

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

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

O. 1     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 1     

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

O. 1     

J.          

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

O. 1     

J.             

 

Θεμιτά 
προϊόντα, 
ισότιμη 
πρόσβασ
η και 
δίκαιη 
κατανάλ
ωση 

Αίθουσα 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 5    Promouvoir et favoriser les produits locaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ανανεώσι
μη 
ενέργεια 
τώρα 

Αίθουσα 4 

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

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

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

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

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

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

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

I. 2      Vi producerer for meget CO2  

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

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

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

J.         Disse gasser bidrager ligeledes til opvarmningen af vores planet 

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

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

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

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

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

J.          

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

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

J.          

I. 6      Effektivt at opbevare og anvende overskydende energi            

O. 1    Hydrogen kan være en løsning 

J.          

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

J.             

 

Υποστήρι
ξη της 
αλλαγής 

Αίθουσα 13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 1     

J.             

 

Μεταφορ
ές φιλικές 
προς το 
περιβάλλ
ον 

Αίθουσα 14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         Los grandes cruceros son una fuente importante de contaminación 

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

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

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

O. 1    Recomendamos que los países aumenten la financiación ferroviaria, los estados deben invertir en mejorar las infraestructuras de los 
trenes y el número de conexiones. El transporte por tren debe ser una prioridad. Necesitaríamos una empresa europea que pudiera controlar las 
conexiones de los trenes, para que el viaje por tren fuera mejor. Aumentar los puntos de intercambio de los trenes con otros medios de transporte. 

J.         Las conexiones son muy costosas y toman mucho tiempo 

I. 4      Las ciudades no cuentan con buenas infraestructuras para la movilidad sostenible, tienen pocos carriles para las bicicletas y no tienen 
un buen desarrollo del transporte electrico y las infraestructuras necesarias para ello.          

O. 1    Recomendamos fomentar el uso de la bicicleta especialmente en las zonas urbanas, mejorando las infraestructuras y carriles para las 
bicicletas. Para las zonas rurales, hay una diversidad de situaciones en Europa, hay en zonas donde se requeríría de una mayor inversión en 
infraestructura y en otras que este gasto no sería necesario. También es importante que los centros de las cuidades tengan zonas peatonales, hay 
que aumentar el numero de zonas peatonales. 

J.         El uso de bicicletas especialmente en las ciudades reduce el desplazamiento en coche, lo que ayuda a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero 

O. 2    Recomendamos electrificar el transporte público de las ciudades (potenciando el tranvía, por ejemplo) 

J.         Son sistemas de transporte menos contaminantes. En algunos paises hay muchas experiencias de electrificación de los autobuses urbanos 
y estan dando buenos resultados 
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I. 5      Hay un uso excesivo del transporte por avión que es muy contaminante y difícil de electrificar. No es necesario usar tantos aviones.        

O. 1    Recomendamos aumentar las leyes que controlen el uso de los aviones y también el uso de cruceros 

J.         Las leyes en los diferentes paises europeos son importantes para limitar y controlar el uso de avión y de cruceros 
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Μέριμνα για όλους  

Ενίσχυση 
του 
συστήματ
ος υγείας 

Αίθουσα 5 

Αγγλικά I. 1      The EU is not investing enough on health research and development   

O. 1    The EU should spend a bigger part of its general budget on joint health-related research and development projects, especially with regards 
to preventive medicine 

J.         1. Common research projects will be cheaper than separate actions taken at the EU MS-level; 2. With the aging population almost all over 
Europe, we need to focus on preventive measures as well 

O. 2    There is a need to synchronize the EU research activities, and make our outputs and deliverables available to other EU MS (EU-wide open 
access) 

J.         The healthcare system across the EU has been strained by a recent pandemic so a new stimulus is very much needed 

I. 2      Working conditions of medical staff are disappointing. Medical staff is not paid well enough; they are overwhelmed with workload           
  

O. 1    The quota of medical staff should be increased. At the same time the wages and working hours of medical staff should respectively be 
increased (progressively, depending on the experience, etc.) and decreased 

J.         Today only 5% of students from medical schools graduate, so we need to make sure the numbers are higher. Staff was exploided becuase 
of the pandemics, hence they urgently need help from "younger" medical (and support) staff 

O. 2    It should be easier to work in other EU MS – the qualifications should be seen equal (recognition of qualifications) for all staff working in 
healthcare, not only doctors. The synchronization and best practices in training methods are needed 

J.         Interoperability could be something to ensure that qualifications are recognised all over – this is what happens in other sectors, hence 
should work in relation to helathcare too 

O. 3    We need to make sure that gradutes from the EU medical schools are not leaving to the US becauce of differences in wages and working 
conditions 
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J.          

I. 3      The lack of unified UE-wide standards across different health-related operations and treatment procedures (as a result, in some 
countries trust towards the healthcare system is much lower than in others)  

O. 1    Medical schools should all have the same curricula/programmes of the studies 

J.         It is important to ensure the same level of knowledge, studies. The clear differences between Eastern and Western EU countries should be 
limited. Equality across the EU is a key 

O. 2    There is a need for same-quality treatments across the EU, and medicines should cost the same amount 

J.         The equality aspect is importantm but costs of living differ, so the prices should be respectively unified (keeping in mind overall costs of 
living). The medicines should be accepted quicker 

I. 4      Insufficient cross-country cooperation on health-related developments, i.e. lack of common centres of excellence which could facilitate 
making sectoral improvements or process more effective (i.e. digitization)            

O. 1    The EU should have more competences towards a common healthcare system, so it is more cost effective and cheaper and easier to find 
solutions 

J.         Pooling of knowledge is always important and will facilitate bringing resources together. Handling the I. (vaccinatoins) together at the EU 
level is also cost-effective 

I. 5      Lack of synchronised health insurance for EU citizens traveling to other EU Member States             

O. 1    Medical records of EU citizens should be accesible to medical staff in other EU MS in case of emergency. The EU health medical card 
should be common, like ID 

J.         A fast access will allow one to save lives and health 

I. 6      In public basic health care the business aspect is often set above patient centered care. Ensuring basic healthcare is a service, not a 
business (in some countries, the system is pushing you towards private healthcare). Yet, there needs to be a division between ensuring 
healthcare which is not a busienss and health-related R&D (vaccines etc.)    

O. 1    The EU should prioritize investments in public healthcare, and provide additional incentives for those already working in the private sector 
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so that basic healthcare is also competitive 

J.         Synchronization 

I. 7      Lack of long-term training programmes for medical staff (they often work with old technologies/outdated knowledge)     

O. 1    Tailored trainings for different medical professionals should be organised regularly to ensure that medical staff is up-to-date 

J.         They (medical staff) are responsible for lives of citizens, so ensuring they are up-to-date with everything is important and should be 
organised and financed within the state-organised framework 

I. 8      There is no unified payment system for health services across the EU  

O. 1    There should be more cooperation and agreement on this between the EU MS 

J.         The feasible cooperation between EU MS would allow citizens (who can travel, for example) feel safer 

 

Ευρύτερη 
κατανόησ
η της 
υγείας 

Αίθουσα 9 

Πορτογαλικ
ά 

I. 1      Falta de conhecimento sobre a relação entre a saúde mental e a saúde fisica   

O. 1    Informar e educar pessoas sobre as vantagens da actividade fisica e de uma alimentação saudável através de campanhas na Televisão e na 
Internet (podcasts sobre saúde, por ex) 

J.         Muitos problemas podem ser evitados com informação, educação e acompanhamento. Ajuda a mudar comportamentos nocivos 

O. 2    Pessoas com problemas de saúde fisicos deveriam ter oportunidade de falar com profissionais sobre o assunto 

J.         para evitar que estes evoluam para problemas mentais 

O. 3    Deveria haver a Semana da Saúde, e as escolas, as empresas, as instituições poderiam promover actividades relacionadas com a saúde - 
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prevenção, informação. Usar radios, tv e internet 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença. Contribuir para a prevenção de situações como bullying, burnout. 

O. 4    Deveria haver mais conhecimento e sensibilização das empresas sobre o seu papel na saúde mental. As empresas deveriam ser 
encorajadas e apoiadas a levar este assunto mais a sério. Por exemplo, usar a semana da saúde (da orientação anterior) 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença dentro das empresas. Contribuir para a prevenção de situações como 
burnout. 

I. 2      Há falta de financiamento e de profissionais de saúde  

O. 1    Dar meios às instituições que apoiam pessoas com problemas 

J.         porque estas organizações não têm fundos e meios suficientes para poderem apoiar todos os que precisam 

O. 2    Há necessidade de valorização (melhores condições de trabalho, progressão nas carreiras, reconhecimento social) dos profissionais de 
saúde. Regras iguais a nível europeu (horas de trabalho por exemplo) 

J.         para que o sector seja mais atractivo para mais profissionais 

I. 3      A saúde mental não é aceite nem compreendida por todos, sendo ainda vista de forma negativa pela sociedade em geral         

O. 1    Educar, sensibilizar, informar a sociedade para reduzir os tabus 

J.         Só compreendendo o problema se pode ultrapassar esta discriminação 

O. 2    Desmistificar através da educação que os problemas de saúde mentais são iguais a outros problemas de saúde 

J.         porque os problemas mentais têm que ser encarados com normalidade 

I. 4      Há discriminação na saúde sexual, reprodutiva e feminina      

O. 1    Diminuir os impostos para os produtos de higiéne e sanitários femininos 
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J.         para diminuir injustiças a este nível 

O. 2    Mais educação sexual a jovens e crianças sobre saúde sexual, biológica e mental 

J.         porque a médio -longo prazo o sistema fica a ganhar 

O. 3    Boas ideias e soluções deveriam ser adaptadas a outros países. É preciso investigar como operacionalizar essa partilha. 

J.         Porque é importante partilhar boas praticas e porque se funciona num país, essa solução não pode ser desperdiçada 

I. 5      As pessoas não têm informação suficiente sobre a ligação de uma vida activa a uma vida com mais saúde. Há falta de prevenção          
  

O. 1    promoção activa de actividades desportivas através de incentivos estatais 

J.         Se os Estados patrocinarem actividades desportivas sai mais barato que pagar fortunas no futuro 

O. 2    Acesso à alimentação mais saudável a nível financeiro, taxando "junk food" e incentivando a alimentação saudável. A rotulagem é 
importante e os países poderiam partilhar os seus sistemas (Alemanha por exemplo tem um sistema de três cores que parece apelativo) para 
desenvolver este sistema de rotulagem. 

J.         para que haja mais justiça e se promova a alimentação saudável 

I. 6      Não há formação suficiente dos trabalhadores de saúde e cuidadores em relação a questões de saúde mental       

O. 1    Aprofundar conhecimentos de saúde mental a todos os que lidam com doentes e trabalham na comunidade (escolas, autoridades 
policiais, pessoal do sector da saúde, empresas, municípios) 

J.          

I. 7      Falta de apoio psicológico a pessoas que sofrem pressão por parte dos seus pares (jovens em particular)   

O. 1     

J.          
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I. 8      Há falta de standartização de serviços de saúde a nível europeu          

O. 1    Criar um concurso europeu de boas praticas a nível de saúde mental nacionais (ser apresentado por ministros ou deputados). O melhor 
ganhava 

J.         Encorajar e inspirar a partilha de boas praticas entre todos os países 

 

Ισότιμη 
πρόσβασ
η στην 
υγεία για 
όλους 

Αίθουσα 10 

Ισπανικά I. 1      Falta de cobertura para la salud bucodental. Para recibir asistencia específica a veces son necesarios desplazamientos muy largos. El 
21% de la población española no acude al dentista por motivos económicos. El sistema público de salud odontológica no cubre muchas de las 
necesidades de los pacientes.   

O. 1    Amplificar la cobertura del sistema sanitario bucodental público (p.ej. en España la sanidad pública es muy limitada en el ámbito de la 
salud bucodental). 

J.         Una buena salud dental reducirá patologías y gasto en el futuro. Muchas personas no tienen acceso a salud dental por falta de recursos. 
Derecho a tener acceso a cuidados dentales gratuitos. 

O. 2    Crear ayudas financieras para acceder a salud bucodental y abaratar los costes asistenciales. Fomentar ayudas a escala Europea para 
garantizar la buena atención sanitaria dental, especialmente hasta los 18 años (por ejemplo en Austria se financia la ortodoncia para personas 
hasta 18 años). Incorporar feedback: Tener en consideración buenas prácticas de otros países. 

J.         El cuidado dental es muy especializado. A veces no es suficiente con la atención dental pública existente, necesitamos un cuidado privado 
especializado para solucionar problemas, y por ello son necesarias ayudas. 

O. 3    Mejorar las políticas de prevención en el ámbito de la salud dental. Inclusión de feedback: establecer unos estándares mínimos en salud 
dental en toda la UE. La atención odontológica preventiva en las escuelas debería ser gratuita. (Por ejemplo en Alemania, existen programas de 
prevención: 1) el dentista visita las escuelas, y 2) se fomenta la visita a un dentista una vez al año. No obstante esa visita al dentista cuesta 80€ y 
por tanto hay familias que no pueden acceder a ella. ) 
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J.         La prevención es esencial para reducir problemas de salud dental. La inversión en prevención reducirá el gasto de las familias en asistencia 
privada. 

I. 2      Falta educación para la salud en las escuelas. Muchas veces no se conocen ni derechos, ni responsabilidades, ni hábitos de vida 
saludables. Es necesaria educación específica para una salud mental mejor. Falta de diálogo y conexión entre el ámbito educativo y las familias.          
  

O. 1    Normalizar el tratamiento psicológico (p.ej. no se habla abiertamente de patologías psicológicas y la necesidad de tratamiento). Es 
importante comprender que ir al psicólogo es una necesidad de todas las personas. Enseñar filosofía, pensamiento lógico y crítico en las escuelas. 
Eso revierte en la mejor salud mental de las personas. 

J.         Es necesario cambiar la visión sobre la diversidad psicológica, acabar con el estigma. Aprender a tener más empatía por otras personas. La 
visualización de la diversidad psicológica solventará problemas de salud mental en un futuro. 

O. 2    Programas escolares sobre comida saludable. Distinguir qué es saludable y qué no lo es. 

J.         No hay conciencia de qué es comida sana y qué no, es necesario mayor información y conocimiento. Una comida saludable y equilibrada 
es un aspecto clave para una vida saludable. 

O. 3    Explicar las problemáticas relacionadas con la automedicación, en escuelas y público adulto. 

J.         La automedicación puede suponer excesos de medicación o uso inapropiado. Es necesario tener un seguimiento básico de un profesional. 
La ayuda externa mejorará nuestro estado de salud. 

O. 4    Incrementar el tiempo de educación física en las escuelas para conseguir personas más activas (p.ej. favoreciendo mejor salud mental, 
reducir obesidad, etc.). Animar a los padres y madres a salir más a menudo a la naturaleza con sus hijos. Inclusión de feedback: El fomento de la 
actividad física también se puede fomentar a través de los programas de movilidad sostenible. (p.ej. en Portugal hay incentivos para la movilidad 
más sostenible que fomentan el uso de bicicletas y andar.) 

J.         Es crucial crecer con la posibilidad de conocer tu propio cuerpo y potencial. La actividad física puede repercutir positivamente en una 
mejor salud física y mental. 

O. 5    Formar tanto a público adulto como al alumnado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Más allá de la formación es 
importante que se disponga de desfibriladores en lugares públicos. 
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J.         Disponer de estos conocimientos puede salvar la vida de muchas personas. 

I. 3      Insuficiente sensibilidad de género en las políticas sanitarias (que conlleva a dificultades de acceso a información fiable, prevención, 
tratamiento, discriminación, etc.) y desatención a las diferencias biológicas (p.ej. mayor vulnerabilidad de las mujeres a determinadas 
enfermedades).  

O. 1    Quitar el IVA de los productos de higiene femenina. 

J.         Atender a la diversidad es esencial para una mejor salud de todas las personas. 

O. 2    Es necesario que las políticas sanitarias reconozcan que mujeres y hombres. Debido a sus diferencias biológicas y sus roles de género, 
tienen necesidades, obstáculos y oportunidades diferentes de acceso a la salud. Igualmente es necesario atender a las necesidades del colectivo 
LGTBIQ (especialmente en el colectivo joven LGTBIQ, en tanto que están en su proceso de construcción de identidad y necesitan más apoyos). 
Promover leyes específicas LGTBIQ (p.ej. ley Trans Aragón: se ha creado una unidad de atención a la identidad de género, que proporciona ayuda 
psicológica y apoyo en todo el proceso de transición; en Aragón también existe una ley LGTBIQ. Ambas podrían ser referente para otras regiones). 

J.         Evitar la marginación y discriminación de distintos colectivos sociales y sus necesidades particulares. En el caso LGTBIQ, es importante 
sentirse apoyado en el proceso de construcción de la propia identidad. 

I. 4      Desigualdad de acceso al sistema sanitario en función de los recursos disponibles       

O. 1    Mejorar la formación y dotar de más recursos a entidades del tercer sector y servicios sociales que tienen contacto con personas con 
menos recursos (p.ej. hay personas con hábitos de higiene o alimentarios muy malos porque no disponen de información ni recursos para 
mejorarlos). La gente sin hogar no tienen acceso a atención médica, muchos tienen vergüenza de acudir a los médicos. Las ONGs pueden acudir a 
estas personas sin hogar y proporcionar visitas médicas para colectivos vulnerables. 

J.         Las entidades del tercer sector tienen mayor acceso a los colectivos desfavorecidos. Por tanto, su implicación puede suponer una mejora 
sustancial del acceso a la sanidad de sectores vulnerables. 

O. 2    Incluir a familias en los planes educativos de las escuelas, de forma que las familias también formen parte de los hábitos de educación 
saludable que se fomenten en las escuelas. 

J.         Se ha observado que familias con menos recursos tienen a menudo peores hábitos de salud. Las escuelas están cerca de muchas familias y 
pueden desarrollar una gran labor pedagógica. 

I. 5      Desigualdad de acceso a la atención sanitaria en función del lugar de residencia. Fuerte centralización de los servicios sanitarios (p.ej. a 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 92 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

veces en zonas rurales cierran hospitales pequeños por falta de viabilidad económica; otras veces en zonas urbanas hay hospitales pequeños 
que necesitan consorciarse con hospitales más grandes que están a distancias mucho mayores) suponiendo un coste tanto para los pacientes 
que tienen que desplazarse allí, como para el propio sistema sanitario. La prioridad debe ser el paciente.  

O. 1    Desarrollar herramientas que nos permitan apoyar al personal de infermería a mejorar su trabajo. (p.ej. aplicaciones de voz: se puede 
hablar con la aplicación, y esto va a un sistema a través del que el personal de enfermería recibe la consulta escrita, y la libera de tener que 
escribir). 

J.         Liberar al sector de infermería porque están sobrecargados. 

O. 2    Dar más importancia al médico de familia, especialmente en zonas rurales. 

J.         El médico de familia es la primera interfaz y punto de referencia para el paciente, por lo que podría resolver problemas más rápidamente. 
Son los que hacen el seguimiento del paciente y le conocen más y eso puede ayudar a diagnosticar. Si van al hospital no les conocen tan bien y 
quizás necesitan más tiempo para ser tratados. 

I. 6      Dificultades de acceso a servicios sanitarios entre países, tanto dentro de Europa como internacionalmente.    

O. 1    Implantar una sanidad pública básica (aspectos funcionales, no aspectos de estética) en todos los países de la UE. Que no sólo las personas 
residentes de ese país puedan acceder, también inmigrantes o personas de otros países. 

J.         Es esencial garantizar y facilitar el acceso libre a la sanidad pública a todas las personas. 

I. 7      Diferencias en el acceso a la sanidad dentro de un mismo país. Las personas sin hogar e inmigrantes tienen mayores dificultades de 
acceso debido a diferencias culturales, problemas de comunicación, situación legal, vergüenza, etc.  

O. 1    Garantizar la atención médica del colectivo de personas sin hogar e inmigrantes. (p.ej. existen algunas ONGs que realizan asistencia 
privada, y deberían fomentarse ese tipo de iniciativas). 

J.         Estamos obligados y debemos garantizar los Derechos humanos de todas las personas: Garantía de acceso a la atención médica, 
independientemente de las características de la persona (p.ej. personas sin hogar, inmigrantes, LGTBIQ). Es una cuestión de dignidad humana. La 
salud es un bien humano que no se puede comprar. Si no estás bien mental o físicamente, no puedes gestionarlo por ti mismo, ni hacer un 
autodiagnóstico. 

O. 2    Incorporar en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea la salud, dignidad humana y Derecho a la integridad. La dignidad humana es 
parte de la salud de las personas (Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución española se incluye "derecho a la vida y a la integridad física y 
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moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes") 

J.         Es necesario que la UE tome mayores responsabilidades. 

I. 8      No existe suficiente información sobre cuáles son los beneficios del sistema privado de salud. La creación de un sistema privado de 
salud puede suponer una discriminación para personas con menos recursos y una disminución de la calidad del servicio público.     

O. 1    Analizar los beneficios y perjuicios del sistema privado de salud (p.ej. ver en qué medida el fomento de un sistema privado provoca una 
reducción de la inversión en el servicio público, ver en qué medida es discriminatorio, etc.) (p.ej. en alemania hay seguro privado y salud pública. La 
sanidad privada no siempre es mejor. si eres paciente en privado tienes que pagar por revisiones que realmente no necesitas). 

J.         Necesitamos un sistema sanitario universal de calidad, y no fomentar la discriminación promoviendo el sector privado. 



 

3η ομάδα, δεύτερη συνεδρίαση - 94 

3η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία» 

Παράρτημα IV: Σχόλια από την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης 

 

Στη 2η συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας Ολομέλειας, οι 20 εκπρόσωποι των 

αντίστοιχων ομάδων κλήθηκαν να λάβουν τον λόγο και να παράσχουν ανατροφοδότηση στους 

συναδέλφους τους σχετικά με την πρώτη Ολομέλεια της Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών από τις 22 έως τις 23 Οκτωβρίου 2021. Μετά τις 

παρουσιάσεις τους, ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις.  

Η Ολομέλεια αποτελείται από συνολικά 449 εκπροσώπους: μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(108), εκπροσώπους του Συμβουλίου της ΕΕ (54, ή δύο ανά κράτος μέλος), Επιτρόπους (3), εθνικά 

κοινοβούλια (108), ομάδες Ευρωπαίων πολιτών (80), εκπροσώπους εθνικών εκδηλώσεων ή ομάδων 

(27), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (18), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (18), κοινωνικούς εταίρους (12) και κοινωνία των πολιτών (8) και εκλεγμένους 

εκπροσώπους των τοπικών αυτοδιοικήσεων (6) και των περιφερειακών διοικήσεων (6). 

 

Οι 80 εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, οι 27 εκπρόσωποι των εθνικών επιτροπών και 

εκδηλώσεων και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας αποτελούν μια ενιαία συνιστώσα 

στην Ολομέλεια, η οποίο αναφέρεται ως η συνιστώσα των πολιτών. 

 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης διαβουλεύεται και συζητά τις εισηγήσεις των εθνικών ομάδων και των 

ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις συνεισφορές που συγκεντρώθηκαν από την 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Έχουν δημιουργηθεί 9 θεματικές ομάδες εργασίας με βάση τα 

θέματα της ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία των συζητήσεων και 

των προτάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποφασίσει σε 

συναινετική βάση (τουλάχιστον μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων) να υποβάλει τις προτάσεις της στην 

Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν υπάρχει σαφής αποκλίνουσα θέση των εκπροσώπων των πολιτών από 

τις εθνικές εκδηλώσεις ή/και τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών ή τις εθνικές ομάδες πολιτών, αυτή θα 

πρέπει να διατυπωθεί στην έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Η Ολομέλεια του Οκτωβρίου ήταν η δεύτερη Ολομέλεια, αλλά η πρώτη όπου οι πολίτες 

εκπροσωπούσαν τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών. Ήταν η πρώτη φορά που πολίτες από τις εθνικές 

εκδηλώσεις/ομάδες και τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 

Νεολαίας συναντήθηκαν για να συγκροτήσουν τη συνιστώσα των πολιτών. 

 

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, οργανώθηκαν δύο συναντήσεις της συνιστώσας των πολιτών για να 

παρουσιαστεί ο εσωτερικός κανονισμός της Ολομέλειας, να προετοιμαστούν οι ομάδες εργασίας 

και η Ολομέλεια και να οριστούν ομιλητές. Ενδιάμεσα, οι πολίτες συμμετείχαν στις πρώτες 

συσκέψεις της ομάδας εργασίας τους με άλλα μέλη της Ολομέλειας. Το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 

άρχισε η συζήτηση της Ολομέλειας στο ημικύκλιο του Στρασβούργου με τις παρουσιάσεις των 

αποτελεσμάτων της πρώτης συνεδρίασης των τεσσάρων ομάδων Ευρωπαίων πολιτών από οκτώ 

πολίτες. 13 εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών έλαβαν τον λόγο στην πρωινή συζήτηση 

για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και επτά εκπρόσωποι το απόγευμα, στη συζήτηση για την 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
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Στην παρέμβασή τους στο ημικύκλιο της Ολομέλειας, πολλοί εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων 

πολιτών εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συμμετοχή τους στην άσκηση: για τους 

περισσότερους από αυτούς ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα πολιτικό γεγονός αυτού 

του μεγέθους. Ομοίως, σχεδόν όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής των 

πολιτών στη Διάσκεψη. Ωστόσο, πολλοί πολίτες (τόσο από τις εθνικές εκδηλώσεις/ομάδες όσο και 

από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών) εξέφρασαν τη λύπη τους για το ανεπαρκές επίπεδο 

ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων και άλλων συνιστωσών, ιδίως όσον 

αφορά τις αυθόρμητες παρεμβάσεις και ανταλλαγές απόψεων. Υπέβαλαν αρκετές προτάσεις για το 

θέμα αυτό πριν από την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. 

 


