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Konferencija o budućnosti Europe 

Izvješće 

Treći europski panel građana i građanki: „Klimatske promjene i 
okoliš / zdravlje” 

Treći sastanak: 7. – 9. siječnja 2022., Varšava – Natolin, Poljska 

Europske panele građana i građanki organiziraju Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija 
u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe. 

Ovaj dokument1 pripremila je skupina za savjetovanje zadužena za oblikovanje i metodologiju panelâ, 
koju čine agencija Missions Publiques, zaklada Danish Board of Technology, institut IFOK i poduzeća 
Deliberativa i Kantar. Treći panel: treći sastanak pod nazivom „Klimatske promjene i okoliš / zdravlje” 
organiziran je pod vodstvom agencije Missions Publiques te zaklade Danish Board of Technology. 

Sadržaj 

1. Sažetak trećeg sastanka 

2. Kontekst trećeg sastanka u procesu rada europskog panela građana i građanki 

3. Glavni rezultati sastanka: Preporuke koje je Panel prihvatio  

 

 

● Prilog I.: Kako su preporuke sastavljene? 

● Prilog II.: Doprinos stručnjaka / provjeravatelja činjenica u postupku provjere činjenica 

● Prilog III.: Ostale preporuke koje je Panel razmatrao, ali nije prihvatio 

● Prilog IV.: Grupirane smjernice 

 

1. Sažetak trećeg sastanka 

Od 7. do 9. siječnja održan je treći sastanak na kojem je sudjelovala 161 osoba; to su bili nasumično 

odabrani europski građani različite dobi i podrijetla iz svih dijelova Europske unije, a raspravljali su o 

temama „Klimatske promjene i okoliš / zdravlje”, nastavljajući se na savjetovanja započeta na prvom 

i drugom sastanku. Domaćini ovog završnog sastanka Trećeg panela, na kojem se moglo sudjelovati 

putem interneta, bili su institut College of Europe u Natolinu i Palača kulture i znanosti, uz potporu 

grada Varšave. Građani su, na temelju smjernica koje su izradili tijekom drugog sastanka i koje su im 

služile kao temelj za rad, sastavili i podržali 51 konačnu preporuku koje će biti predstavljene i o kojima 

će se raspravljati na plenarnoj skupštini Konferencije. Od 161 sudionika, 41 je sudjelovao na daljinu. 

Rasprave i zajednički rad odvijali su se u dva oblika: 

● U podskupinama. U radu svake od 15 podskupina sudjelovalo je oko deset do trinaest 

građana. U svakoj se podskupini govorilo na četiri ili pet jezika, a svaki građanin mogao je 

govoriti na vlastitom jeziku ili na jeziku koji mu je odgovarao. Svaka podskupina imala je 

posebnog profesionalnog posrednika iz skupine za savjetovanje ili iz redova drugih vanjskih 

                                                
1Izjava o odricanju od odgovornosti: za ovo izvješće odgovorni su isključivo autori i ono ne odražava mišljenja institucija EU-
a. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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pružatelja usluga. Kako bi posrednicima pomogao u njihovu radu, institut College of Europe 

za svaku je podskupinu odredio zapisničara. 

● U punom sastavu, sa svim sudionicima. Rasprave u punom sastavu vodila su dva glavna 

posrednika iz skupine za savjetovanje, uz usmeno prevođenje na 24 službena jezika EU-a, u 

Palači kulture i znanosti u Varšavi. 

Uz pomoć stručnjaka i provjeravatelja činjenica, vlastitog znanja i iskustva te u okviru savjetovanja, 

građani su započeli s razmatranjem svih smjernica koje je Panel izradio na drugom sastanku2 u formatu 

„otvorenog foruma”. Osim što im je stavljeno na raspolaganje stručno znanje, imali su i potporu 

posrednika u podskupinama. Svaki građanin dobio je pedeset naljepnica (deset zelenih za tematsko 

područje 1, deset crvenih za tematsko područje 2, deset plavih za tematsko područje 3, deset žutih za 

tematsko područje 4, deset narančastih za tematsko područje 5) i zadatak da za svako tematsko 

područje odredi do deset prioritetnih smjernica. Crne naljepnice dodijeljene su građanima, ovisno o 

broju prioritetnih smjernica za njihovo tematsko potpodručje, kako bi mogli odrediti prioritetne 

smjernice među smjernicama koje je izradila njihova podskupina. Nakon što je određivanje 

prioritetnih smjernica na razini Panela dovršeno, građani su raspoređeni u iste podskupine u kojima 

su radili tijekom drugog sastanka te su zajednički potvrdili koje su smjernice njihove skupine ostatak 

Panela i članovi njihove podskupine odredili prioritetom.  

U vezi sa sastavljanjem preporuka, svaka je podskupina dobila okvirni raspon broja preporuka, od 

jedne do tri, uz najviše pet preporuka. Kako bi na razini podskupine odredili prioritetne smjernice, 

građani su primijenili sustav rangiranja u okviru kojeg su počeli raditi na smjernici svojeg tematskog 

potpodručja s najvećom potporom Panela. Zatim su radili na smjernici s najvećom potporom svoje 

podskupine itd. 

Rad podskupine zatim je bio posvećen razvijanju smjernica u preporuke. Građani su se pritom koristili 

predloškom za sastavljanje preporuke:  

 Opis Ograničenje broja 
znakova na 
engleskom jeziku 

Konačna preporuka Preporučujemo... 1 000 

Konačno obrazloženje Preporučujemo to jer...  300 

Elementi/pitanja koje je skupina morala razmotriti (ne stroga obveza nego snažna preporuka) pri 
formuliranju obrazloženja preporuka su:   
 

1. Zašto je ova preporuka važna i zašto je relevantna za teme kojima se Panel bavi? 
2. Zašto je važno djelovati na razini EU-a? 
3. Koji su neželjeni učinci ove preporuke odnosno kompromisi koje ona podrazumijeva i zašto 

svejedno smatramo da je to važno učiniti? 
 

U fazi rada u podskupinama održana su četiri 30-minutna sastanka na kojima su se razmjenjivale 

povratne informacije među podskupinama kako bi sudionici mogli bolje razumjeti kako rade druge 

                                                
2 Izvješće s drugog sastanka Trećeg panela dostupno je na: Treći panel, drugi sastanak – Izvješće. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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podskupine i bolje sastaviti vlastite preporuke. Za svaki sastanak na kojem su se razmjenjivale 

povratne informacije jedan sudionik iz svake podskupine preselio se u drugu dvoranu. Taj je sudionik 

predstavio nacrt preporuka koje je pripremila njegova podskupina i primio na znanje komentare 

kolega. Zapisničar je zabilježio povratne informacije u internetsku tablicu kako bi one, uz usmeno 

izvješće predstavnika podskupine, i na taj način bile dostupne podskupini koja je sastavila nacrt 

preporuka. 

Panel je zatim u nedjelju, 9. siječnja glasao o preporukama svake podskupine. Svi su sudionici prije 

glasanja dobili dokument sa svim nacrtima preporuka koji su sastavljeni prethodnog dana kako bi ih 

mogli pročitati na vlastitom jeziku (automatski prijevod s engleskog). Glasalo se s pomoću obrasca na 

internetu. Postupak glasanja podijeljen je u pet termina u skladu s pet tematskih područja Panela. 

Preporuke su predstavljene po tematskim područjima, pri čemu je svako predstavljanje trajalo 30 

minuta, a na početku je jedan građanin iz svake podskupine predstavio povratne informacije o radu 

dobivene tijekom vikenda. Glavni posrednik naglas je čitao svaku preporuku za predmetno tematsko 

područje na engleskom jeziku kako bi građani mogli istodobno čuti prijevod. O preporukama, jednoj 

po jednoj, glasali su svi sudionici. Svi usmeni prevoditelji unaprijed su dobili nacrte preporuka u 

pisanom obliku na engleskom jeziku kako bi usmeni prijevod u trenutku glasanja bio što kvalitetniji. 

Nakon rezultata konačnog glasanja preporuke su razvrstane na sljedeći način:  

- preporuke koje su dosegnule prag od najmanje 70 % glasova Panel je prihvatio  
- preporuke koje nisu prešle prag Panel je smatrao nepotvrđenima te su one uključene u 

Prilog III. ovom izvješću. 

Videozapisi sastanaka Panela u punom sastavu: 

● Sastanak Panela u punom sastavu 7. siječnja 

● Sastanak Panela u punom sastavu 9. siječnja. 

 

2. Kontekst trećeg sastanka u procesu rada europskog panela građana i građanki 

Europski paneli građana i građanki ključna su značajka Konferencije o budućnosti Europe. Kako bi se 

građanima omogućilo da zajednički razmišljaju o budućnosti kakvu žele za Europsku uniju, 

organizirana su četiri europska panela građana i građanki. 

● Svaki od četiriju panela uključuje oko 200 nasumično odabranih europskih građana i građanki 

iz 27 država članica. 

● Odražavanje raznolikosti EU-a: zemljopisno podrijetlo (državljanstvo te pripadnost 

gradskoj/ruralnoj sredini), rod, dob, socioekonomsko podrijetlo i razina obrazovanja. 

● Svaki panel uključuje najmanje jednu ženu i jednog muškarca iz svake države članice. 

● Trećinu svakog panela čine mlade osobe (u dobi od 16 do 25 godina). Uspostavljena je 

posebna poveznica između te skupine mladih i Europskog skupa mladih. 

Svaki panel sastaje se tri puta u razdoblju od rujna 2021. do veljače 2022. Prvi sastanak održan je u 

Europskom parlamentu u Strasbourgu. Drugi sastanak održan je na internetu putem aplikacije 

Interactio, internetskog alata koji omogućuje višejezične sastanke uz simultano prevođenje na 24 

jezika. Treći sastanak održava se u četiri različite države članice: Prvi panel sastat će se na Institutu za 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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međunarodne i europske poslove i u dvorcu u Dublinu, Drugi panel na Europskom sveučilišnom 

institutu u Firenci, Treći panel na institutu College of Europe u Natolinu i u Palači kulture i znanosti u 

Varšavi, a Četvrti panel u Maastrichtu, i to na Europskom institutu javne uprave, Ekonomskom 

fakultetu te u Izložbenom i konferencijskom centru. 

Dok je cilj prvog uvodnog sastanka bio izgradnja vizije, utvrđivanje programa i određivanje prioritetnih 

tema na koje se građani žele usredotočiti, a drugog sastanka razmatranje tih tema i izrada smjernica, 

treći sastanak bio je posvećen davanju doprinosa za plenarnu skupštinu Konferencije formuliranjem 

niza preporuka za daljnje postupanje institucija Unije. 

 

3. Glavni rezultati sastanka: Preporuke koje je Panel prihvatio (koje se trebaju prenijeti 

plenarnoj skupštini) 

 
Tema 1.: Bolji načini života  
 
Podtema 1.1. Zdrav način života  
 
1. Preporučujemo da EU osigura subvencije za ekološku poljoprivredu, uključujući poticaje za 
ekološke pesticide, kako bi ekološki proizvodi postali cjenovno pristupačniji. Nadalje, EU treba 
podupirati obrazovanje poljoprivrednika u području ekološke i održive poljoprivrede te izbjegavati 
monokulturnu poljoprivredu. Mala ekološka poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna 
gospodarstva koja se ne bave intenzivnim uzgojem i gospodarstva s kratkim lancima opskrbe trebala 
bi dobiti potpore kako bi postala konkurentnija.  
 
Subvencioniranjem ekoloških proizvoda poboljšala bi se njihova cjenovna pristupačnost. Trebali bismo 
pomoći supermarketima s kraćim lancima opskrbe i manjim poljoprivrednicima da prodaju svoje 
proizvode. Time se omogućuje pristup svježijim proizvodima. Nadalje, niske cijene neekoloških 
proizvoda ne odražavaju njihovu štetnost. 
 
 
2. Preporučujemo da se inovacije u vertikalnoj poljoprivredi podupiru ulaganjima iz EU-a. 
 
Vertikalna poljoprivreda omogućuje nam da uštedimo zemljište koji bi se umjesto toga moglo koristiti 
za šumarstvo. Nisu potrebni ni pesticidi, što nam omogućuje da proizvodimo više ekološke hrane. 
Nadalje, na nju ne utječu loši vremenski uvjeti, koji su sve češći zbog klimatskih promjena, i omogućuje 
kraće lance opskrbe.  
 
 
3. EU bi trebao utvrditi minimalne standarde za kvalitetu hrane, kao i za sljedivost hrane i upotrebu 
sezonske hrane u školskim kantinama. Stoga bi zdrave sastojke za školske kantine trebalo 
subvencionirati kako bi se učenicima osigurala cjenovno pristupačna i visokokvalitetna hrana.  
 
U ranoj dobi oblikujemo navike koje oblikuju naše stavove prema zdravlju, potrebno je poticati dobre 
navike u školama, a učenici mogu naučeno prenijeti u svoje domove. To je i pitanje socijalne pravde: 
svi u EU-u trebali bi imati pravo na dobru hranu u školama.  
 
 
4. Preporučujemo ulaganje u nove biciklističke staze i poboljšanje postojećih kako bi biciklizam 
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postao siguran i privlačan. Treba osigurati da osposobljavanje o pravilima cestovnog prometa za sve 
dobne skupine bude široko dostupno u cijeloj Europi, posebno za e-bicikle i osobe bez vozačke 
dozvole. Od proizvođača e-bicikala trebalo bi zahtijevati da dostave informacije o upotrebi e-
bicikala i rizicima povezanima s njima. Treba pružiti pravnu zaštitu biciklistima u slučaju prometnih 
nezgoda s vozilima (vidjeti nizozemski propis). Podupiremo posebne zone bez automobila u 
gradovima (a da se pritom ne nanosi šteta komercijalnim zonama). Općenito, treba dati prednost i 
daljnja prava biciklistima i pješacima u odnosu na motorna vozila te istodobno zajamčiti sigurnost 
na cestama i poštovanje prometnih pravila.  
 
To je važno jer biciklizam donosi koristi za zdravlje pojedinaca i javno zdravlje, kvalitetu zraka, razinu 
buke, klimu i gradski promet. Biciklisti i pješaci moraju se osjećati sigurnima, uzimajući u obzir rizike 
od povećane upotrebe e-bicikala. Biciklističkih staza ponekad nema ili su loše kvalitete.  
 
 
5. Preporučujemo da se proizvodnja hrane uključi u javno obrazovanje. Trebalo bi subvencionirati i 
podupirati sadnju vrtova u školama, ako je izvedivo, i projekte urbanog vrtlarstva za javne i privatne 
površine. Potreba za prostorom, vodom i potpornom infrastrukturom mora biti dio okvirâ za 
urbanističko planiranje. Na primjer, bivša parkirna mjesta mogla bi se koristiti za ekologizaciju, 
vertikalno vrtlarenje na zgradama ili bi se mogle uvesti obveze uključivanja zelenih površina kao 
uvjet dobivanja građevinskih dozvola. Trebalo bi razmjenjivati primjere inovativne i najbolje prakse 
u svim državama članicama. 
 
Vrtlarskim projektima promiče se otpornost gradova i stanovnika te se povezuju ljudi različitih dobnih 
i društvenih skupina. Više zelenih površina poboljšava kvalitetu života, kvalitetu zraka, mentalno i 
fizičko zdravlje i okoliš.  
 
 
Podtema 1.2. Obrazovanje o okolišu  
 
6. Preporučujemo da EU donese direktivu kojom se zahtijeva da programi urbanog razvoja 
ispunjavaju posebne zahtjeve u pogledu zaštite okoliša kako bi gradovi postali zeleniji. Direktiva se 
mora primjenjivati na privatnu i javnu imovinu i prostore, kao što su projekti novih zgrada. 
Direktivom se moraju uvesti minimalni standardi kako bi se osiguralo da zgrade i prostori budu što 
zeleniji. „Zeleno” se ovdje odnosi na upotrebu obnovljivih izvora energije, smanjenu potrošnju 
energije, niske razine emisija CO2 i uključivanje biljaka u arhitektonske projekte. 
 
Zeleniji gradovi aktivno pridonose smanjenju učinaka klimatskih promjena i emisija, kao što su CO2 i 
ozon, koje negativno utječu na zdravlje građana. Ulaganje u zelenije gradove pridonosi održivom 
razvoju zajednica, što ima dugoročne gospodarske i društvene koristi. 
 
 
7. Preporučujemo da EU, uz pomoć država članica, izradi, donese i provede zajedničku europsku 
povelju usmjerenu na pitanja okoliša, s obzirom na njihovu složenost. Poveljom će se državama 
članicama pružiti okvir za razvoj redovitih informativnih kampanja i kampanja osposobljavanja koje 
će se širiti svim dostupnim medijskim kanalima i novim informativnim portalom posvećenim toj 
temi. Te bi se kampanje trebale provoditi u cijelom EU-u i na svim razinama kako bi se poboljšala 
informiranost o okolišu među svim građanima.  
 
Nedostatak koordinacije među državama članicama otežava učinkovitost postojećih kampanja i 
usporava nastojanja u borbi protiv globalnih izazova kao što su klimatske promjene. Zajedničkom 
poveljom poticat će se sinergije među akcijskim planovima država članica kako bi nastojanja imala veći 
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učinak. Osim toga, time bi se osiguralo da se građanima priopćavaju suvisle i dosljedne informacije o 
učinku svakodnevnih aktivnosti kao što su prijevozna sredstva i obrada otpada koje su odabrali. 
 
  

 
 
Tema 2.: Zaštita našeg okoliša i zdravlja  
 
Podtema 2.1. Zdrav prirodni okoliš  
 
8. Preporučujemo stupnjevani jedinstveni sustav označivanja s prikazom cjelokupnog ekološkog 
otiska za svaki dostupni proizvod kupljen u EU-u. Proizvodi iz zemalja izvan EU-a moraju na 
transparentan način poštovati taj sustav označivanja. Sustav bi se trebao temeljiti na jasnim 
kriterijima označivanja samih proizvoda i upotrebljavati, na primjer, QR kôd koji pruža detaljnije 
informacije o proizvodu.  
 
Te informacije o životnom ciklusu proizvoda ključne su za sve građane EU-a kako bi se osnažilo 
potrošače u njihovim aktivnostima kupovanja. Stoga će građani EU-a donositi odgovorne odluke kako 
bi pridonijeli zaštiti svojeg okoliša. 
 
 
9. Preporučujemo da osiguraju veća financijska ulaganja u istraživanje novih ekološki prihvatljivih 
izvora energije, a do tada i dodatna ulaganja u postojeća optimalna rješenja za proizvodnju energije. 
Isto tako, preporučujemo potpuno transparentno informiranje i educiranje europske javnosti o 
pojedinim izvorima energije. Preporučuje se da se svakako razmotre svi ekološki i društveni učinci 
procesa proizvodnje energije na sadašnje i buduće naraštaje. 
 
Imamo vrlo visoke razine emisija ugljika i drugih toksičnih tvari iz proizvodnje energije koje uništavaju 
klimu i kvalitetu zraka. Kako bi se postigla usklađenost s europskim direktivama i preporukama iz 
izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i ciljevima konferencije COP 26, 
potrebno je više istraživanja i ulaganja u cilju klimatski neutralne proizvodnje energije. 
 
  
Podtema 2.2. Zaštita bioraznolikosti  
 
10. Preporučujemo drastično smanjenje kemijskih pesticida i gnojiva na svim vrstama 
poljoprivrednih gospodarstava osiguravanjem primjene viših zajedničkih standarda, ubrzavanjem 
istraživanja prirodnih alternativa i podupiranjem prihvaćanja novih rješenja, uključujući 
osposobljavanje poljoprivrednika.  
 
Iako je postignut napredak u području alternativnih gnojiva i pesticida, velika poljoprivredna 
gospodarstva još uvijek ne upotrebljavaju većinu tih gnojiva i pesticida. Stoga je potrebno dosljednije 
poraditi na iznalaženju novih rješenja. Istraživanje bi trebalo poticati i javnim sredstvima i višim 
standardima u pogledu upotrebe pesticida i gnojiva. Rezultate istraživanja potrebno je brzo širiti na 
razini EU-a. 
 
 
11. Preporučujemo proširenje zaštićenih područja radi očuvanja bioraznolikosti (uključujući sisavce, 
ptice, kukce i biljke) i jačanje vladavine prava u odnosu na ljudske intervencije u tim područjima. Na 
zaštićena se područja neće gledati kao na otoke, već kao na kontinuum sa zelenijim urbanim 
područjima, u skladu s usklađenim standardima EU-a. 
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Krčenje šuma ima velik negativni utjecaj na bioraznolikost. Jedan od glavnih načina zaštite 
bioraznolikosti zemljišta jest uspostava zaštićenih područja. Međutim, teško je održati zaštićena 
područja u blizini zagađenih gradova ili izbjeći ljudske utjecaje kada okruženje nije pogodno za prirodu.  
Područja u kojima živimo moramo učiniti zelenijima i integrirati ih s prirodom koja ih okružuje. 
 
 
12. Preporučujemo preusmjeravanje općih subvencija za poljoprivredu uglavnom na projekte 
povezane s razvojem održive poljoprivrede, uključujući poštovanje prirode i radnika. Korisnici bi se 
trebali pridržavati jasnih standarda zaštite okoliša i trebali bi biti strogo nadzirani. 
 
Smatramo da bi trebalo poticati samo održivu poljoprivredu, što znači preusmjeravanje sredstava koja 
se sada koriste za opće subvencije. Nadalje, učinkovitost upotrijebljenih sredstava može se povećati 
usmjeravanjem na transformacijske projekte i inovativna rješenja, a ne na godišnja plaćanja. Trebalo 
bi bolje pratiti utjecaj poljoprivrednih djelatnosti i projekata na okoliš. Ljudska prava radnika isto se 
tako ubrajaju u pitanja održivosti.  
 
 
13. Preporučujemo da EU osigura pošteno tržišno natjecanje među ekološki prihvatljivim 
poljoprivrednim proizvodima uspostavom strožih standarda i za proizvode iz EU-a i za uvezene 
proizvode osiguravanjem njihove sljedivosti, označivanja i kontrole kvalitete. 
 
Niža produktivnost održivih poljoprivrednih proizvoda utječe na njihovu troškovnu konkurentnost. 
Uvezeni proizvodi trebali bi biti u skladu s istim strogim standardima u pogledu ekološkog utjecaja 
njihove proizvodnje. Potrebna su nam tijela koja mogu osigurati sljedivost uvezenih poljoprivrednih 
proizvoda. 
 
 
14. Preporučujemo brzo i masovno ponovno pošumljavanje i pošumljavanje u EU-u uz maksimalno 
iskorištavanje zemljišta. Poseban naglasak treba staviti na ponovno pošumljavanje iskorištenih ili 
uništenih šuma i pošumljavanje područja s degradiranim tlom. Trebalo bi promicati nova 
odgovornija rješenja za bolje iskorištavanje drva, npr. zamjenu plastike i drugih kemijskih 
materijala, osiguravanje veće energetske učinkovitosti iz biomase i recikliranje drvnih proizvoda. 
 
Ponovno pošumljavanje ima jasan pozitivan učinak na okoliš i biološku raznolikost u cjelini. Istodobno, 
drvo moramo u manjoj mjeri upotrebljavati za loženje, a u većoj za proizvode s visokom dodanom 
vrijednošću, kao što je, na primjer, upotreba drva kao ključnog materijala u zamjeni plastike. 
 
 
Podtema 2.3. Sigurna i zdrava hrana 
 
15. Preporučujemo brzo i postupno ukidanje neodrživih oblika prehrambene ambalaže, uključujući 
plastičnu ambalažu i ambalažu od drugih nebiorazgradivih materijala. Predlažemo da se to postigne 
pružanjem financijskih poticaja poduzećima koja prelaze na potpuno biorazgradive oblike 
ambalaže, ulaganjem u istraživanje alternativa i uvođenjem kazni za poduzeća koja ne 
upotrebljavaju biorazgradivu ambalažu. 
 
Plastičnog otpada, posebno mikroplastike, sve je više i sporo se razgrađuje. Potrošnja plastike šteti 
kvaliteti i sigurnosti hrane te ugrožava zdravlje ljudi i životinja. Osim toga, postojeće europsko pravo 
čiji je cilj smanjenje nebiorazgradive ambalaže nije dostatno.  
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16. Preporučujemo da se postupno ukine intenzivni uzgoj životinja te da se stane na kraj lošim 
životnim uvjetima za životinje. Predlažemo uvođenje zajedničkih normi za uzgoj životinja (npr. 
maksimalan broj životinja, odgovarajući vanjski prostor) i veća ulaganja u metode koje nisu 
intenzivne (ekstenzivna i održiva poljoprivreda) pružanjem financijskih poticaja i osposobljavanja 
poljoprivrednim gospodarstvima kako bi se poduprla ta promjena. 
 
Postupnim ukidanjem intenzivne poljoprivrede smanjit će se razine onečišćenja okoliša i poboljšati 
očuvanje prirode. Nadalje, postupnim ukidanjem intenzivnog uzgoja životinja smanjit će se količina 
lijekova potrebnih za borbu protiv bolesti životinja i povećati kvaliteta naše hrane. Osim toga, 
intenzivnim uzgojem životinja ne poštuje se dobrobit životinja, ali postoje održiviji oblici uzgoja, kao 
što je ekstenzivni uzgoj, te su potrebne subvencije kako bi se poljoprivrednicima pomoglo u tim 
oblicima uzgoja. 
 
 
17. Preporučujemo pooštravanje kontrola zabrane nepotrebne upotrebe antibiotika i drugih 
lijekova za životinje u dodacima hrani za životinje: ostvarimo to! Predlažemo da se upotreba 
antibiotika u poljoprivredi odobri samo ako je to apsolutno nužno za zaštitu zdravlja i dobrobiti 
životinja, a ne preventivno. Osim toga, potrebno je dodatno ulagati u istraživanje učinkovitijih 
antibiotika, razvijajući alternative, oslanjajući se pritom na postojeća istraživanja antibiotika. 
 
Otpornost ljudi na antibiotike smanjuje se zbog konzumacije hrane od životinja kojima su dani 
antibiotici. Nadalje, potrebno je vrijeme kako bi se stvorile prikladne alternative postojećim 
antibioticima i osiguralo da poljoprivrednici steknu saznanja o tim antibioticima te ih budu spremni 
primjenjivati. Uviđamo da postoje europske direktive o antibioticima, ali one nisu provedene na isti 
način u svim državama članicama. Naposljetku, lijekovi za životinje zloupotrebljavaju se u svrhu 
dopinga i stoga će se snažnijim zakonodavstvom o toj temi povećati dobrobit životinja i poboljšati 
njihova kvaliteta života. 
 
  
18. Preporučujemo da se europskim zakonodavstvom zahtijevaju izjave o upotrebi hormonskih tvari 
i endokrinih disruptora u proizvodnji hrane: vrsta i količina upotrijebljenog konačnog proizvoda te 
izloženost tom proizvodu. Svi prehrambeni proizvodi, uključujući te tvari, moraju na ambalaži imati 
detaljne oznake na kojima su navedene te informacije i razlozi za njihovu upotrebu. Osim toga, 
moramo ubrzati istraživanja o učincima hormonskih tvari i endokrinih disruptora na zdravlje ljudi. 
 
Sustav sljedivosti prehrambenih proizvoda trenutačno je nedostatan, posebno kad je riječ o 
hormonskim tvarima i endokrinim disruptorima. Smatramo da je transparentnost u proizvodnji hrane 
nužna kako bi se osigurala odgovornost. Osim toga, potrošači bi trebali u cijelosti poznavati sadržaj 
hrane koju konzumiraju te moći slobodno birati što će jesti. Usto, nema dovoljno istraživanja o 
utjecaju na ljude (i mogućim rizicima) konzumacije prehrambenih proizvoda koji sadržavaju 
hormonske tvari i endokrine disruptore. 
 
 
19. Preporučujemo odvraćanje od konzumacije prerađene hrane oporezivanjem nezdrave hrane i 
ulaganjem prikupljenih sredstava u zdravu hranu. Predlažemo uvođenje europskog sustava 
bodovanja za zdravu hranu na temelju primjera najbolje prakse u državama članicama u pogledu 
označivanja hrane i informiranja potrošača o zdravstvenim svojstvima hrane.  
 
Na taj se način prikupljena sredstva mogu iskoristiti kao resurs za razvoj mjera za informiranje građana 
i promidžbenih kampanja, davanje prednosti zdravoj hrani u obrazovanju i smanjenje vidljivosti 
nezdrave hrane u supermarketima. Osim toga, ulaganjem u zdravu hranu povećava se opće zdravlje 
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stanovništva, čime se smanjuju razine javnih rashoda potrebnih za rješavanje zdravstvenih problema 
koji proizlaze iz nezdrave prehrane. Nadalje, smatramo da će se oporezivanjem i subvencijama 
poduzeća potaknuti na proizvodnju zdravijih prehrambenih proizvoda. 
 
  

Tema 3.: Preusmjeravanje našeg gospodarstva i potrošnje 
 
Podtema 3.1. Reguliranje prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje  
 
20. Preporučujemo da EU poduzme više mjera kojima se potrošačima omogućuje da dulje 
upotrebljavaju proizvode te ih se na to potiče. EU bi se trebao boriti protiv planiranog zastarijevanja 
produljenjem jamstva za proizvode i određivanjem najviše cijene rezervnih dijelova nakon 
jamstvenog razdoblja. Sve države članice trebale bi uvesti poreznu olakšicu na usluge popravka, kao 
što je slučaj u Švedskoj. Od proizvođača bi trebalo zahtijevati deklariranje očekivanog životnog 
vijeka svojih proizvoda. EU bi s pomoću internetske platforme i kroz edukacije trebao pružati 
informacije o tome kako ponovno upotrijebiti i popraviti proizvode. 
 
Naše društvo koje se temelji na bacanju i jednokratnoj upotrebi nije održivo jer stvara previše otpada. 
Provedbom predloženih mjera približit ćemo se društvu koje ponovno upotrebljava, popravlja i 
smanjuje broj proizvoda koje konzumira, čime se smanjuje prekomjerna potrošnja. 
 
 
21. Preporučujemo da EU provodi strože standarde ekološke proizvodnje i osigura pravedne radne 
uvjete u cijelom proizvodnom lancu. Standardi proizvodnje EU-a trebali bi biti održiviji, usklađeni u 
svim državama članicama i primjenjivati se na uvezenu robu. Trebali bi obuhvaćati i socijalne 
standarde, kao što su plaća dostatna za život radnika koji proizvode robu i dobri radni standardi u 
tvornicama. U slučaju proizvoda koji nisu u skladu s tim standardima trebalo bi uvesti posljedice. 
 
Važno je uspostaviti homogene ekološke i socijalne proizvodne standarde u Europi kako bi se osigurala 
održiva proizvodnja svih ponuđenih proizvoda. Te su mjere ključne za preusmjeravanje našeg 
gospodarstva i promjenu proizvodnih obrazaca poduzeća. 
 
 
22. Preporučujemo da EU i države članice uvedu mjere za ograničavanje oglašavanja proizvoda koji 
štete okolišu. Proizvodi s niskom ocjenom održivosti trebali bi u svim oblicima oglašavanja biti 
popraćeni obveznom izjavom o odricanju odgovornosti koja ukazuje na njihovu štetnost za okoliš. 
EU bi trebao zabraniti oglašavanje proizvoda koji uopće nisu održivi. 
 
Oglašavanjem se promiče potrošnja, proizvodi koji štete okolišu ne bi se trebali promicati. Na taj će 
način ljudi biti manje skloni kupovati proizvode štetne za okoliš.  
 
 
23. Preporučujemo da se na cijelom području EU-a na ujednačen način uspostavi i proširi 
infrastruktura sustava povrata pologa za svu primarnu ambalažu od stakla, plastike, aluminija i 
sličnih materijala. Kad god je to moguće, proizvođači bi trebali ponovno upotrijebiti vraćene 
spremnike tako da ih steriliziraju, a ne samo reciklirati materijal. Osim spremnika za hranu i piće, 
program bi trebao obuhvaćati i druge vrste boca i spremnika, kao što su boce šampona. 
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Potrošači trenutačno bacaju previše ambalaže koja zagađuje i uništava naše ekosustave. Sustavima 
povrata pologa pridonosi se smanjenju otpada jer se građane motivira na vraćanje ambalaže umjesto 
da je bacaju. Proširenjem programa koristimo manje resursa i smanjujemo količinu otpada koji 
proizvodimo. 
 
 
Podtema 3.2. Smanjenje otpada 
 
24. Preporučujemo da se na europskoj razini promiče bolja provedba politika kružnog gospodarstva, 
usmjerenih i na poslovne subjekte i na građane, u obliku financijskih poticaja za sve koji se 
pridržavaju tih politika. 
 
Naime, u slučaju da proizvodna poduzeća smanje broj zaposlenika ili čak postanu nesolventna ili se 
zatvore, dosta će ljudi ostati bez posla. Prekvalifikacijom nezaposlenih promicat ćemo praksu sigurnu 
za okoliš te istodobno smanjiti nezaposlenost i promicati modernizaciju diversificiranog gospodarstva. 
 
 
25. Preporučujemo da EU regulira upotrebu ekološki sigurne ambalaže (tj. ambalaže od 
biorazgradivih proizvoda ili proizvoda koji se mogu reciklirati ili, ako je moguće, trajnijih proizvoda) 
i/ili upotrebu ambalaže koja zauzima manje prostora, a koja će isto tako u obliku QR koda sadržavati 
informacije koje se odnose na postupak recikliranja i/ili odlaganja ambalaže nakon upotrebe. 
 
Ta preporuka imat će za posljedicu manje ambalaže, manje proizvodnje otpada, a time i manje 
onečišćenje te stoga i čišći okoliš i u konačnici smanjeni ugljični otisak. Osim toga, smanjit će se 
porezno opterećenje proizvođača. 
 
 
Podtema 3.3. Pravedni proizvodi, jednak pristup i pravedna potrošnja  
 
26. Preporučujemo Europskoj uniji da uspostavi pravni okvir kako bi se svim europskim potrošačima 
osigurao cjenovno pristupačan i bolji pristup lokalnim i kvalitetnim prehrambenim proizvodima. 
 
Na razini EU-a trenutačno ne postoji zajedničko razumijevanje lokalne i kvalitetne hrane. Tu je 
prazninu potrebno popuniti.  
Uvoz proizvoda niske kvalitete ima izravan negativan učinak na okoliš. Kako bismo se suočili s 
klimatskim promjenama, moramo se boriti protiv svih njihovih uzroka, kao što je uvoz proizvoda niske 
kvalitete:  potrebno je smanjiti udaljenost prijevoza i dati prednost sezonskim proizvodima.  
Ova je preporuka obećavajuća jer bi se mogla primjenjivati i na neprehrambene proizvode. 
 
 
27. Preporučujemo Europskoj uniji da programima financiranja potiče istraživanje i razvoj u cilju 
uvođenja održivijih i cjenovno pristupačnijih proizvoda na europskom tržištu. Osim toga, Europska 
unija mora organizirati savjetovanja s građanima, na svim razinama donošenja odluka, uključujući 
lokalnu razinu, kako bi se utvrdile njihove potrebe u pogledu održivih proizvoda. 
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Smatramo da nema dovoljno istraživanja za održive proizvode i da je hitno potrebno izdvojiti više 
sredstava za istraživanja kako bi se Europljanima omogućio pristup održivim i cjenovno pristupačnijim 
održivim proizvodima. Građani moraju sudjelovati u postupku donošenja odluka. Program 
istraživačkih i inovacijskih aktivnosti mora se definirati zajedno s građanima.  Građani moraju biti 
obaviješteni o daljnjim mjerama i dobiti povratne informacije.  
 
 
28. Preporučujemo Europskoj uniji da pronađe regulatorni mehanizam za modne artikle koji ulaze 
na zajedničko tržište. Taj bi mehanizam bio usmjeren na poticanje bolje potrošnje zahvaljujući 
pokazatelju kojim se jamči da proizvod ispunjava kriterije održivosti. 
 
Modni sektor, koji prekomjerno proizvodi proizvode loše kvalitete izvan europskih granica, ne slijedi 
etičke norme i nije održiv. Moramo pronaći pravedan mehanizam kojim će se potrošačima omogućiti 
bolja potrošnja. Međutim, važno je ne povećavati poreze, što će negativno utjecati na europske 
potrošače i smanjiti njihovu kupovnu moć. Potrošač bi trebao znati u kojim se uvjetima proizvodi koje 
kupuje izrađuju i jesu li u skladu s normama održive kvalitete. 
 
 

Tema 4.: Ususret održivom društvu  
 
Podtema 4.1. Obnovljiva energija danas  
 
29. Preporučujemo da EU poduzme mjere kako bi filtri CO2 postali obvezni u prijelaznom razdoblju, 
posebno za elektrane na ugljen, sve dok i dalje ovisimo o konvencionalnoj energiji. Osim toga, 
preporučujemo da EU pruži financijsku pomoć državama članicama koje nemaju financijska sredstva 
za provedbu ugradnje filtara za CO2. Potpora ovisi o usklađenosti s klimatskim politikama EU-a 
povezanima s Pariškim sporazumom, zelenim planom i svim novim propisima o klimi. To je 
konkretan korak koji treba poduzeti uz nastavak ulaganja u istraživanje sigurne proizvodnje energije 
radi podupiranja država članica EU-a u postupnom ostvarivanju već donesenih zajedničkih ciljeva 
smanjenja. 
 
Znamo da upotreba goriva stvara stakleničke plinove te da države članice EU-a moraju smanjiti tu 
vrstu energije kako bi se uskladile s Pariškim sporazumom. Budući da ne možemo odmah zaustaviti 
emisije CO2 i s obzirom na to da još uvijek ovisimo o ugljenu, moramo poduzeti i kratkoročne i 
dugoročne mjere. Budući da je smanjenje CO2 zajednički interes koji utječe na sve građane, kako u 
državama članicama tako i izvan EU-a, EU kao institucija ima vlastite odgovornosti, a institucija daje 
preporuke i omogućuje rješenja jer države članice ne mogu same ostvariti ciljeve. 
 
 
30. Preporučujemo smanjenje intenzivnog industrijskog uzgoja životinja kako bi se smanjila 
proizvodnja metana i onečišćenje vode. U tu svrhu EU preispituje svoju zajedničku poljoprivrednu 
politiku kako bi svoje subvencije usmjerio prema održivoj poljoprivredi na lokalnoj razini, među 
ostalim uz potporu sustava označivanja kako bi potrošači prepoznali održive mesne proizvode. Osim 
toga, potičemo EU da ulaže u metode ponovne upotrebe otpadnog materijala iz uzgoja životinja i 
drugih industrija. 
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Broj stanovnika raste, što znači veću potražnju za mesom u budućnosti. Stoga moramo smanjiti 
potrošnju mesa. Smatramo da je uzgoj životinja, s obzirom na to da metan proizvodi stakleničke 
plinove, najočitije mjesto za početak smanjenja emisija. Svi znamo da je potrebno konzumirati manje 
mesa, zbog čega smanjujemo broj goveda. 
 
 
31. Iako je proizvodnja zelenog vodika troškovno intenzivan postupak jer bi se trebalo proizvesti 
75 % energije kako bi se dobilo 25 % vodika, postoje brojne pozitivne strane ove vrste energije. 
Najbolje rješenje može biti proizvodnja energije bez CO2 dok razvijamo zeleni vodik. Energija vjetra 
trebala bi se upotrebljavati za proizvodnju zelenog vodika, a EU bi trebao više ulagati i povećati 
proizvodnju energije vjetra, kao i skladištenje energije u buduće svrhe. 
 
Zeleni vodik fleksibilan je i možemo ga skladištiti, a kad postoji potražnja, tu energiju možemo 
upotrijebiti. Pritom ne dolazi do onečišćenja emisijama CO2. 
 
 
Podtema 4.2. Poticanje promjene  
 
32. Preporučujemo da EU uspostavi sustav prisile i nagrađivanja kako bi se riješio problem 
onečišćenja, primjerice vode, tla, zraka i onečišćenja zračenjem.  Trebalo bi izricati novčane kazne 
onečišćivačima, u kombinaciji s obveznom potporom stručne organizacije, koja je posebno 
osmišljena kako bi se gospodarskim subjektima pomoglo u uklanjanju onečišćenja i obnovi 
ekosustava. Ta stručna organizacija trebala bi imati vodeću ulogu u sprečavanju i kontroli razine 
onečišćenja. 
 
Važno je naglasiti odgovornosti onečišćivača i potaknuti gospodarske subjekte da smanje onečišćenje 
s ciljem postizanja nulte stope onečišćenja. Od ključne je važnosti imati zdrav planet jer je izravno 
povezan s našom dobrobiti i opstankom u budućnosti. 
 
 
33. Preporučujemo EU-u da uspostavi posebne internetske stranice ili platformu koje provjerava 
više stručnjaka, s redovito ažuriranim i raznolikim znanstvenim informacijama o okolišu, koji će biti 
lako dostupni i transparentni za sve građane. Te internetske stranice ili ta platforma povezani su s 
forumom na kojem građani i stručnjaci mogu komunicirati. Osim toga, svakako savjetujemo 
pokretanje medijske kampanje za promicanje tih internetskih stranica ili platforme (na primjer 
putem društvenih medija kao što su YouTube, TikTok, LinkedIn). 
 
Svi građani moraju imati neovisne znanstveno utemeljene izvore informacija kako bi razumjeli 
probleme povezane s klimatskim promjenama (njihove posljedice i korake potrebne za njihovo 
poništavanje) te kako bi se nosili s lažnim vijestima. Medijskom kampanjom informirat će ih se o 
postojanju te platforme ili internetskih stranica. Osim toga važno je da informacije koje se pružaju na 
internetskim stranicama ili platformi budu razumljive svim građanima i da se svima koji se žele 
upoznati s tom temom omogući pristup izvornom materijalu. 
 
 
34. Preporučujemo da EU smanji količinu uvezene robe koja ne ispunjava standarde EU-a u pogledu 
ekološkog otiska. 
 
Na taj način osiguravamo da roba uvezena u EU ima zeleniji otisak. Cilj je smanjiti globalno 
onečišćenje. Državama je osim toga važno pokazati koje bi standarde trebalo ispuniti ako žele izvoziti 
robu u EU. 
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35. Preporučujemo da EU potiče, promiče i olakšava dijalog o klimatskim promjenama među svim 
razinama donošenja odluka, od same lokalne razine (građani) do globalne razine (nacionalne, 
međunarodne i međukontinentalne), kako bi se zadovoljili interesi svih uključenih strana. 
 
Dijalog i konsenzus optimalan su način za suočavanje s izazovima klimatskih promjena: ako se stranke 
međusobno razumiju, postoji veća spremnost za pronalaženje zajedničkog interesa. 
 
 
Podtema 4.3. Promet prihvatljiv za okoliš  
 
36. Preporučujemo da EU financijski podupre države članice EU-a kako bi se poboljšala povezanost 
ruralnih područja. To bi se trebalo postići razvojem europske mreže javnog prijevoza koji se temelji 
na pristupačnim cijenama (uz davanje prednosti željeznici) i poticajima za korištenje javnog 
prijevoza. U tu bi svrhu u kratkom i realnom vremenskom okviru trebalo razviti i internetsku vezu u 
ruralnim područjima. 
 
To preporučujemo budući da ruralna i urbana područja nemaju jednak pristup javnom prijevozu i 
internetskoj vezi. Ojačalo bi se zajednički europski projekt jer bi svi građani osjećali da imaju ista prava. 
Poboljšana mreža javnog prijevoza i internetske veze potaknule bi naseljavanje stanovništva u 
ruralnim područjima. Tim bi se procesom smanjilo onečišćenje jer bi manje ljudi živjelo u 
prenapučenim gradovima. 
 
 
37. Preporučujemo poboljšanje postojeće prometne infrastrukture koja je možda neiskorištena ili 
koja se iz ekološkog motrišta može dodatno poboljšati (radi uvođenja električnih vlakova). Takav bi 
se postupak trebao provoditi s namjerom da se ne našteti područjima zaštite okoliša. 
 
Poboljšanjem postojeće infrastrukture izbjeglo bi se trošenje prevelikog broja resursa i nanošenje 
štete zaštićenim područjima važnima za očuvanje bioraznolikosti. Sveobuhvatnija željeznička 
infrastruktura dovela bi do smanjenja emisija CO2 i povećanja mobilnosti stanovništva iz urbanih u 
ruralna područja. 
 
 
38. Preporučujemo da EU promiče kupnju električnih vozila koja su u skladu s dobrim standardima 
u pogledu životnog vijeka akumulatora. To bi se moglo postići poticajima EU-a koji se primjenjuju 
na sve države članice EU-a i poboljšanjem infrastrukture za električnu energiju. Istodobno bi trebao 
ulagati u razvoj drugih tehnologija koje ne onečišćuju okoliš, kao što su biogoriva i vodik za vozila 
kod kojih je teško postići elektrifikaciju, kao što su brodovi i kamioni. 
 
Preporučujemo to jer je električna energija najbrži način za smanjenje emisija iz vozila, uz druge izvore 
energije kao što su vodik i biogoriva. Doista, najbrže, ekonomično i izvedivo rješenje jest električna 
energija, nakon koje slijede biogoriva. Dugoročno bi zeleni vodik trebao imati komplementarnu ulogu 
kako bi se obuhvatili načini prijevoza koji se ne mogu elektrificirati. 
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Tema 5.: Briga o svima 
 
Podtema 5.1. Jačanje sustava zdravstvene skrbi  
 
39. Preporučujemo da Europska unija zaštiti zajedničke zdravstvene standarde, ali i da se zalaže za 
pristojne minimalne plaće, maksimalan broj radnih sati i jednake standarde osposobljavanja za iste 
kvalifikacije zdravstvenih radnika u Europskoj uniji. 
 
Ako nemamo zajedničke standarde zdravstvene skrbi, plaća i osposobljavanja zdravstvenih radnika, 
razlike među državama članicama mogle bi dovesti do neuravnoteženih situacija u Europskoj uniji. 
Standardizacija zdravstvene skrbi mogla bi pomoći u uspostavi snažnijeg, učinkovitijeg i otpornijeg 
sustava (primjer krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu stabilnosti naših sustava). Time bi se 
olakšala i razmjena znanja i informacija u sektoru zdravstvene skrbi. 
 
 
40. Preporučujemo da Europska unija osigura jednaku kvalitetu liječenja u cijelom EU-u i pravedne 
lokalne troškove. To bi se moglo osigurati, primjerice, proširenjem nadležnosti Europske agencije 
za lijekove (EMA) ili osnivanjem nove specijalizirane europske agencije za javnu nabavu koja bi bila 
nadležna za pregovaranje i postizanje prikladnijih cijena lijekova za sve države članice. Rizik od 
monopola u farmaceutskoj industriji mora se svesti na najmanju moguću mjeru. 
 
Jednakim medicinskim uslugama i liječenjem jamče se jednaka prava svih europskih građana u EU-u u 
području zdravstva. Povećanim kapacitetima nabave osiguravaju se bolji ugovori o javnoj nabavi. 
Međutim, to ne smije dovesti do monopolskih struktura i farmaceutskog lobiranja. Upravljanje krizom 
uzrokovanom bolešću COVID-19 dobar je primjer zajedničkog upravljanja zdravljem u cijeloj Europskoj 
uniji. 
 
 
41. Preporučujemo stvaranje europske baze podataka o zdravstvenoj skrbi u kojoj bi zdravstveni 
kartoni bili dostupni u hitnim slučajevima ili kod bolesti. Sudjelovanje bi trebalo biti neobvezno i 
mora se osigurati zaštita osobnih podataka. 
 
Pristup podacima i upotreba podataka omogućuju brz odgovor na situacije opasne po život. Hakiranje 
ili zloupotreba velika su prijetnja takvom europskom sustavu baze zdravstvenih podataka, stoga je 
potrebno osigurati podatke, sudjelovanje treba i dalje biti neobvezno, a prijetnje sigurnosti potrebno 
je, naravno, spriječiti. 
 
 
42. Preporučujemo da Europska unija dodatno razvije i sinkronizira već postojeće programe 
istraživanja i inovacija u području zdravstva, kao što se to čini u okviru postojećeg programa Obzor 
Europa. Akademski ishodi i rezultati trebali bi biti slobodno dostupni u svim državama članicama. 
 
Znanstvena suradnja na razini EU-a mogla bi obogatiti znanstvene kapacitete i znanje pojedinačnih 
istraživača. Razmjena znanja mogla bi, na primjer, dovesti do rane dijagnoze i boljeg liječenja, čime bi 
se smanjile teške i smrtonosne bolesti u cijeloj Europi. Time bi se osim toga potaknula europska 
samodostatnost u pogledu lijekova i opreme. 
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43. Preporučujemo da Europska unija poveća svoj proračun namijenjen zajedničkim istraživačkim i 
inovacijskim projektima u području zdravstva (bez proračunskih rezova u drugim programima EU-a 
povezanima sa zdravljem). Time bi se općenito osnažile europske znanstvene i istraživačke 
ustanove. 
 
Istraživanjima i ulaganjima u području zdravstva dugoročno će se osnažiti preventivna medicina i 
smanjiti troškovi povezani sa zdravljem. Veće financiranje moglo bi spriječiti odljev mozgova iz Europe 
u druge razvijene zemlje s većim proračunima za istraživanje i razvoj u području zdravstva. Izvori tog 
financiranja ne bi trebala biti postojeća financijska sredstva za zdravstvenu skrb. 
 
 
Podtema 5.2. Šire poimanje zdravlja  
 
44. Preporučujemo da se u svim državama članicama kao inicijativa Europske unije u istom tjednu 
proglasi zdravstveni tjedan posvećen svim zdravstvenim pitanjima s posebnim naglaskom na 
mentalnom zdravlju. Tijekom tog tjedna obuhvatit će se i promicati sve glavne teme o mentalnom 
zdravlju, zajedno s drugim već postojećim inicijativama, kao što su inicijative organizacije Mental 
Health Europe. 
 
Preporučujemo to jer bi se svi europski građani trebali osjećati prihvaćenima i uključenima, posebno 
ako imaju problema s mentalnim zdravljem. Nadalje, potrebno je normalizirati i poboljšati 
informiranost o mentalnim zdravstvenim problemima te spriječiti povezana socijalna pitanja kao što 
je diskriminacija. Nadalje, s obzirom na to da su se problemi s mentalnim zdravljem pogoršali zbog 
pandemije i vjerojatno će se nastaviti, ova inicijativa postaje još važnija.  
 
 
45. Preporučujemo da se ženski higijenski proizvodi prestanu smatrati luksuznim proizvodima kad 
je riječ o oporezivanju jer se radi o osnovnim proizvodima. Preporučujemo i da se hormonska 
kontracepcijska sredstva koja se upotrebljavaju iz medicinskih razloga, primjerice u slučajevima 
fibromijalgije i endometrioze, oporezuju kao redovito liječenje. Usto preporučujemo da Europska 
unija potiče usklađivanje medicinski potpomognutog reproduktivnog liječenja za sve žene (bile u 
braku ili ne) u svim državama članicama.  
 
U nekim se europskim zemljama sanitarni proizvodi za žene oporezuju kao luksuzni proizvodi, što je 
nepravedno. Određena hormonska kontracepcijska sredstva upotrebljavaju se u medicinske svrhe te 
bi ih stoga trebalo na odgovarajući način oporezivati. Budući da su uvjeti koje žene moraju ispunjavati 
kako bi se podvrgle reproduktivnom liječenju, kao što su metode in vitro oplodnje i zamrzavanja 
jajašaca, različite u različitim državama članicama, Europska unija mora poraditi na njihovom 
usklađivanju. 
 
  
46. Preporučujemo da Europska unija zauzme čvrst stav kako bi potaknula sve države članice da u 
svoje nastavne programe, prema potrebi, uključe pitanja povezana s mentalnim zdravljem i spolnim 
odgojem. Kako bi se državama članicama pomoglo kod uvođenja takvih tema u nastavne programe, 
Europska unija trebala bi razviti i staviti na raspolaganje standardni program za pitanja mentalnog 
zdravlja i spolna pitanja. 
 
Potrebno je smanjiti diskriminaciju i tabue u pogledu problema s mentalnim zdravljem. Osim toga, 
potrebno je izbjegavati pogrešne informacije i neznanstvene pristupe. Nadalje, spolni odgoj ključan je 
za zdrav život i zajednicu te sprečava probleme kao što su maloljetničke trudnoće. 
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47. Preporučujemo da Europska unija razvije bolji komunikacijski sustav za sve svoje inicijative u 
području mentalnog zdravlja, odnosno portal javnog zdravlja s primjerima dobre prakse, unutar 
država članica i za sve građane. Zastupnici u Europskom parlamentu mogli bi jedni drugima 
predstaviti te primjere dobre prakse kako bi se države članice bolje upoznale s njima. 
 
Građani nisu dobro informirani o inicijativama Europske unije te stoga razmjenom primjera dobre 
prakse možemo učiti jedni od drugih. 
 
 
Podtema 5.3. Jednak pristup zdravstvu za sve  
 
48. Preporučujemo da EU utvrdi i promiče minimalne standarde kvalitetne stomatološke skrbi, 
uključujući profilaksu, za sve države članice EU-a. Djeci, skupinama s niskim primanjima i drugim 
ranjivim skupinama na raspolaganju bi trebala biti besplatna stomatološka skrb. U razdoblju od 15 
do 20 godina EU bi trebao zajamčiti dostupnost pristupačne stomatološke skrbi svima. 
 
Preporučujemo to jer stomatološka skrb trenutačno nije cjenovno pristupačna mnogim osobama koje 
žive u EU-u. Nedostatak stomatološke skrbi i stomatološke profilakse šteti njihovu zdravlju i životnim 
izgledima. EU bi trebao započeti utvrđivanjem minimalnog standarda stomatološke skrbi i 
zahtijevanjem besplatne stomatološke skrbi za djecu i skupine s niskim primanjima. Naposljetku, svi 
bi trebali imati pravo na kvalitetnu stomatološku zdravstvenu skrb. 
 
 
49. Preporučujemo da se zdravstvo i zdravstvena skrb uključe u podijeljene nadležnosti EU-a i 
država članica EU-a. Kako bi se uvela ta nova podijeljena nadležnost, potrebno je izmijeniti članak 4. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). 
 
Preporučujemo to jer Europska unija trenutačno nema dovoljno nadležnosti za donošenje propisa o 
zdravstvenoj skrbi. Pandemija bolesti COVID-19 dokazala je da postoji potreba za većom prisutnošću 
EU-a u zdravstvenim politikama. Tom će se izmjenom Ugovora Uniji omogućiti da učini više kako bi 
zajamčila zdravstvenu skrb svim građanima EU-a i donijela obvezujuće propise i odluke. 
 
 
50. Preporučujemo da EU besplatno stavi na raspolaganje tečajeve o pružanju prve pomoći svim 
građanima EU-a. EU bi mogao razmotriti uvođenje obveze takvih tečajeva za studente i radna 
mjesta (kako u javnom tako i u privatnom sektoru). Isto tako, ti tečajevi moraju biti praktični, 
periodični i prilagođeni dobi polaznika. Trebao bi postojati i minimalan broj defibrilatora dostupnih 
na javnim mjestima u svim državama članicama EU-a. 
 
Preporučujemo to jer mnogi ljudi u Europskoj uniji nisu spremni djelovati kada je osobi potrebna 
pomoć i ne znaju tehnike prve pomoći. Zbog toga su mnogi životi izgubljeni. Na nekim javnim mjestima 
defibrilatori nisu dostupni. 
 
 
51. Preporučujemo da Europska unija osigura da privatni pružatelji zdravstvene skrbi ne ostvaruju 
nepravednu korist od javnih sredstava i da ne iscrpljuju resurse iz sustava javnog zdravstva. 
Europska unija trebala bi izdati snažne preporuke državama članicama za povećanje financiranja 
javne zdravstvene skrbi. 
 
Preporučujemo to jer su Europska unija i države članice Europske unije obvezne svim svojim 
građanima zajamčiti pristup zdravstvenoj skrbi. Osim toga, snažniji sustav javnog zdravstva znači i 
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bolju pripremljenost za buduće pandemije.
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Prilog I.: Kako su preporuke sastavljene? 

A. Pregled trećeg sastanka  

 

· dobrodošlica i dnevni red 

· doprinos platforme 

· obrazloženje ciljeva i  
procesa 

· pretvaranje smjernica u 

preporuke 

· rad na ključnim porukama 

za plenarnu skupštinu Konferencije 

· građani čitaju i određuju prioritetne 

smjernice 

· stručnjaci i provjeravatelji činjenica 

dostupni su za pitanja i odgovore 

· povratne informacije drugih skupina 

i finalizacija preporuka 

· glasanje o preporukama 

· završne riječi 
· finalizacija ključnih poruka 

· građani započinju pretvarati 
smjernice u 

preporuke 

PLENARNA 
SJEDNICA 

OTVORENI 
 FORUM 

 

SASTANAK 
PODSKUPINE 

– ponovno povezivanje i priprema 

– određivanje prioritetnih smjernica 

– započinjanje procesa pretvaranja 
smjernica 

– pretvaranje smjernica u 

preporuke 

– finaliziranje preporuka 

– rad na ključnim porukama 

za plenarnu skupštinu Konferencije 

– glasanje o preporukama 

   

 

  

 

TREĆI SASTANAK: 
 

                PRVI DAN                                 DRUGI DAN                                  
TREĆI DAN 
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B. Shematski prikaz izrade preporuka  
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DRUGI KORAK – GRUPIRANJE 

ČETVRTI KORAK – 
PREPORUKE 

TREĆI KORAK – ODREĐIVANJE PET 
PRIORITETNIH GRUPA SMJERNICA 
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C. Detaljni opis postupka izrade preporuka 

Petak, 7. 1. 2022. 

Rad u punom sastavu, 1. dio 

Cilj: ponovno povezivanje Panela i priprema za treći sastanak 

Dobrodošlica; davanje riječi građanima; najnovije informacije o platformi; program rada za cijeli 
vikend; uvod u metodologiju sastanka. 

Otvoreni forum, 1. dio 

Cilj: određivanje prioritetnih smjernica 

Čitanje smjernica i neformalne rasprave u odvojenim sobama (bez usmenog prevođenja); određivanje 
prioritetnih smjernica s pomoću naljepnica. Svaki građanin dobio je pedeset naljepnica (deset zelenih 
za tematsko područje 1, deset crvenih za tematsko područje 2, deset plavih za tematsko područje 3, 
deset žutih za tematsko područje 4, deset narančastih za tematsko područje 5) i zadatak da za svako 
tematsko područje odredi do deset prioritetnih smjernica. Crne naljepnice dodijeljene su građanima, 
sasa.sirovec@ec.europa.euovisno o broju prioritetnih smjernica za njihovo tematsko potpodručje, 
kako bi mogli odrediti prioritetne smjernice među smjernicama koje je izradila njihova podskupina.  
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Rad u podskupinama, 1. dio 

Cilj: započinjanje procesa pretvaranja smjernica u preporuke 

Subota, 8. 1. 2022. 

Rad u podskupinama, 2. dio 

Cilj 1.: pretvaranje smjernica u preporuke 

Primijenjena je ista metodologija kao u prvom dijelu rada u podskupinama. 

Cilj 2.: davanje povratnih informacija drugim podskupinama iz istog tematskog područja i primanje 
povratnih informacija 

Cilj 3.: davanje povratnih informacija drugim podskupinama iz drugih tematskih područja i primanje 
povratnih informacija 

Primjenjivala se ista metodologija kao i prije. 

Cilj 4.: Finaliziranje preporuka 

U ovoj zadnjoj fazi nastojalo se uključiti povratne informacije drugih podskupina i provjere činjenica. 
Podskupine su finalizirale svoje preporuke. 

Nedjelja, 9. 1. 2022. 

Otvoreni forum, 2. dio 

Cilj: rad na ključnim porukama za plenarnu skupštinu Konferencije 

Skupina od 20 predstavnika Panela koji trebaju sudjelovati na plenarnoj skupštini Konferencije radila 
je i između sastanaka na sastavljanju ključnih poruka. U tu su svrhu razgovarali s drugim sudionicima 
kako bi pokušali prikupiti te poruke i kako bi rezultate rada Panela mogli prenijeti na jednostavan 
način. Ključne poruke trebale bi odražavati preporuke i njihova obrazloženja. 

Rad u punom sastavu, 2. dio 

Cilj: glasanje o preporukama 

Upute za sudionike: 

 

1. Pritisnite dugme na tabletu. 

 

2. Skenirajte QR kôd kako biste 

pristupili poveznici na kojoj se 
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nalazi obrazac s preporukama 

za tematsko područje. 

3. Provjerite svoj osobni 

identifikacijski broj (PIN) na 

stražnjoj strani tableta. 

 

4. Unesite PIN u obrazac. 

 

 

5. Glasajte za svaku preporuku 

iz svakog tematskog područja 

pritiskom na palac koji 

pokazuje prema gore ili prema 

dolje i pošaljite svoj glas. 

 
 
 
 
 
 
6. Preporuke koje dobiju 
najmanje 70 % danih glasova 
smatraju se prihvaćenima. 
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Prilog II.: Doprinos stručnjaka / provjeravatelja činjenica u postupku provjere činjenica 

Ulogu koordinatora u segmentu koji se odnosio na doprinos stručnjaka i provjeravatelja činjenica imao 
je Kutak za znanje i informiranje (Knowledge and Information Corner, KICK) u čijem su sastavu 
angažirani članovi zajedničkog tajništva i skupine za savjetovanje, uz potporu poslijedoktoranada 
instituta College of Europe. Svaki put kad su sudionici, posrednici, promatrači ili prisutni stručnjaci 
ukazali na potrebu za činjeničnim pojašnjenjem, o tome je obaviješten Kutak za znanje i informiranje, 
koji je pitanje preusmjerio odgovarajućem stručnjaku i/ili provjeravatelju činjenica. 

Niz stručnjaka je, uživo i putem interneta, pratio rasprave u podskupinama kako bi se mogla pokrenuti 
provjera činjenica. Osim njih, na raspolaganju su bili i stručnjaci iz triju institucija kako bi mogli 
odgovoriti na pitanja u okviru provjere činjenica koje se odnose na njihova stručna područja, posebno 
u pogledu postojećih regulatornih instrumenata i drugih instrumenata politike.  

Stručnjacima i provjeravateljima činjenica zadano je da odgovore u vrlo kratkom roku i da podnesu što 
jasniji tekst koji bi posrednik mogao poslati sudionicima nakon odobrenja Kutka za znanje i 
informiranje. 

Popis stručnjaka koji su sudjelovali uživo i putem interneta: 

Stručnjaci za tematsko područje 1. „Bolji načini života” 

 

● Jeppe Læssøe, profesor emeritus, Danski fakultet za obrazovanje 

● Norbert Steinhaus, viši voditelj projekta TeRRIFICA u organizaciji Wissenschaftsladen Bonn i 

član odbora pri Bonn Science Shop 

Stručnjaci za tematsko područje 2. „Zaštita našeg okoliša i zdravlja” 

 

● Sergiy Moroz, stručni referent za vode i bioraznolikost, Europski ured za okoliš (EEB) 

● Marie Stenseke, prodekanica Poslovnog, ekonomskog i pravnog fakulteta, redovna 

profesorica 

antropogeografije, Sveučilište u Göteborgu 

● Ivar Vågsholm, profesor, pročelnik Odsjeka za biomedicinske znanosti i veterinarsko javno 

zdravstvo, Švedski fakultet poljoprivrednih znanosti 

Nikolai Pushkarev, koordinator politika za prehrambeni sustav i prevenciju nezaraznih bolesti, 

Europski savez za javno zdravstvo 

 

Stručnjaci za tematsko područje 3. „Preusmjeravanje našeg gospodarstva i potrošnje” 

 

● Jaroslaw Pietras, profesor na institutu College of Europe (Natolin), bivši glavni direktor Glavne 

uprave za okoliš, obrazovanje, promet i energetiku pri Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije 

● Almut Reichel, voditelj projekta za uporabu održivih resursa i industriju, Europska agencija za 

okoliš  

● Igor Dizdarevic, predavač na Europskom institutu za javnu upravu – EIPA Luxembourg 

 

 

 

 

Stručnjaci za tematsko područje 4. „Prema održivom društvu” 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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● Thomas Pellerin-Carlin, direktor instituta Jacques Delors Energy Centre, viši znanstveni novak, 

europska energetska politika 

● Iga Lis, odvjetnica s gotovo 20 godina iskustva u obnovljivim izvorima energije, Sveučilište 

Lazarski, Poljska  

● Christian Egenhofer, viši znanstveni suradnik, Škola transnacionalnog upravljanja, Europski 

sveučilišni institut, Firenca; viši istraživački suradnik, CEPS, Bruxelles; College of Europe 

(Natolin) 

● Pantelis Capros, profesor, Fakultet elektrotehnike i računarstva Nacionalnog tehničkog 

sveučilišta u Ateni (NTUA) 

 

Stručnjaci za tematsko područje 5. „Briga o svima” 

 

● Aleskandar Džakula, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

● Francisco José Eiroa Orosa, istraživač u programu Ramón y Cajal, Odsjek za osobnost, 

evaluaciju i psihološko liječenje, Sveučilište u Barceloni 

● Claudia Marinetti, direktorica, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, direktorica, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Prilog III.: Ostale preporuke koje je Panel razmatrao, ali nije prihvatio 

 
 

Tema 1.: Bolji načini života 
 
Podtema 1.1. Zdrav način života 
 
Preporučujemo da EU svim državama članicama izda preporuku o najboljoj praksi u pogledu 
zabrane ili ograničavanja oglašavanja alkohola i duhana u svim oblicima medija za sve dobne 
skupine, ali s naglaskom na mladu publiku. EU bi trebao osigurati provedbu zakona kojima se 
ograničava prodaja tih proizvoda maloljetnicima. Sve države članice trebale bi provoditi zakone s 
kaznama koje se odnose na pušenje u javnim prostorima, posebno u obrazovnim ustanovama, te 
uspostaviti posebne prostore za pušenje. 
 
Nezdrav način života ne smije biti sadržajem promidžbenih poruka i trebao bi biti manje vidljiv u 
javnom životu. Nadalje, alkohol i duhan neke su od najčešće korištenih štetnih tvari te će se ovom 
preporukom spriječiti zlouporaba tih tvari. 
 
 
Preporučujemo da EU podupre države članice u tome da u nastavne programe uključe lekcije iz 
kuhanja održivih, zdravih i ukusnih obroka. EU to može poduprijeti internetskim i tiskanim vodičima 
za pripremu zdravih obroka. To bi trebalo proaktivno oglašavati na tradicionalnim i društvenim 
medijima kako bi se doprlo do mlade publike. Osim toga, trebali bismo obrazovati roditelje kako bi 
naučili koja je prehrana najbolja za zdrav način života. Trebalo bi poticati i obogatiti istraživanja u 
tom području. 
 
Tečajevi kuhanja i prehrane u školi poboljšali bi zdravlje mladih i odvratili od konzumacije brze hrane. 
Obrazovanje djece omogućuje im da svojim roditeljima prenesu što su naučili. Nadalje, obrazovanje 
roditelja o zdravom načinu života dalo bi dobar primjer djeci. 
 
 
Preporučujemo jačanje javne kampanje Europske komisije „HealthyLifestyle4All” o zdravom načinu 
života i koristima od društvenih aktivnosti s konkretnim primjerima i primjenom holističkog 
pristupa. Trebalo bi definirati informativne kampanje za dobro strukturirane ciljne skupine, a za 
svaku ciljnu skupinu trebalo bi odabrati odgovarajuća sredstva komunikacije. Nadalje, važno je 
osigurati nagrade i sustave poticaja za promicanje pozitivnog ponašanja. Kampanje bi trebale 
uključivati utjecajne osobe, slavne osobe ili tijela vlasti. U njima se ističu dvostruke koristi za 
zdravlje te okoliš i klimu. Nadalje, subvencije za besplatan javni sport trebale bi biti dostupne u svim 
državama članicama. 
 
Zdraviji način života ima pozitivan utjecaj na sustav zdravstvene skrbi jer smanjuje zdravstvene 
probleme. Fizičko zdravlje utječe na mentalno zdravlje i sreću. Trenutačne kampanje nisu dovoljno 
poznate. Uključivanjem uzora i utjecajnih osoba postići će se veći učinak i osigurati veća motivacija. 
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Preporučujemo informativnu kampanju o zdravoj hrani i prehrani. EU bi trebao promicati veće 
poreze na meso i šećer koje će donijeti države članice. Trebalo bi istražiti mogućnosti razlikovanja 
zdravih i nezdravih namirnica te ih uvrstiti u različite razrede PDV-a. Preporučujemo postavljanje 
vrlo jasnih znakova upozorenja na vrlo nezdravu hranu (kao što su duhanski proizvodi). Osim toga, 
preporučujemo bodovnu ljestvicu hranjivih vrijednosti za cijelu Europu s relevantnim 
informacijama i QR kodovima kako bi potrošači mogli donositi bolje informirane odluke. Istražiti 
mogućnosti da zdrava hrana postane jeftinija od nezdrave hrane i da poljoprivrednicima 
proizvodnja zdrave hrane postane privlačnija. 
 
Zdrava hrana temelj je zdravog života. Potrebno je uzeti u obzir i proizvodnu i potrošačku stranu. 
Proizvodnja zdravih proizvoda pozitivno utječe i na okoliš i može pomoći u podupiranju lokalnih 
poljoprivrednika. Ako se poveća proizvodnja zdrave hrane, smanjit će se cijene i povećati potražnja. 
 
 
Podtema 1.2. Obrazovanje o okolišu 
 
Preporučujemo da EU uspostavi program financiranja za poticanje uključivanja dugoročnog 
programa obrazovanja o okolišu u nacionalne obrazovne sustave za djecu u osnovnoj i srednjoj 
školi. Taj program financiranja trebao bi uključivati sredstva namijenjena roditeljima kojima je 
potrebna financijska pomoć. 
 
Trenutačni obrazovni sustavi ne sadržavaju dovoljno praktičnih elemenata kojima se promiče izravna 
i duboka interakcija između djece i okoliša. Postojeći programi, razrađeni iz kratkoročne perspektive, 
heterogeni su i ne promiču potrebne promjene u stavovima. Roditeljima bi trebalo pomoći kako bi se 
osiguralo da sva djeca imaju jednaku korist od programa te da nijedno dijete nije isključeno iz 
financijskih razloga. 
 
 
 

Tema 2.: Zaštita našeg okoliša i zdravlja 
 
Podtema 2.1. Zdrav prirodni okoliš 
 
Preporučujemo da se odmah provedu najviši mogući standardi kvalitete vode u cijelom EU-u. Kako 
bi se uštedjela voda, predlažemo sustav nagrađivanja koji će se temeljiti na određivanju cijene vode 
na način kojim se potiče manja potrošnja te se za to daju poticaji, npr.: (1) stvaranjem dinamičnog 
sustava kojim se potrošače potiče da vodu troše u količini manjoj od prosječne potrošnje (tj. 
povećanjem potrošnje vode za 10 % povećat će se cijena za 11 %), (2) stvaranjem sustava tržišta 
jedinica onečišćenja za vodu koju zagađuju proizvodna poduzeća, što je sustav sličan već 
postojećem tržištu emisijskih jedinica ugljika. 
 
Ta je preporuka opravdana činjenicom da je povećanje cijena poticaj svim korisnicima da donose 
svjesnije odluke o vlastitoj potrošnji. S obzirom na različite okolnosti u državama članicama EU-a i s 
ciljem uspostave društveno pravednog sustava, možemo podupirati siromašnije stanovništvo u 
upravljanju vodama zajedničkim ulaganjem u vodnu infrastrukturu i istraživanje. 
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Tema 3.: Preusmjeravanje našeg gospodarstva i potrošnje 
 
Podtema 3.1. Reguliranje prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje 
 
Preporučujemo da EU nametne novčane kazne poduzećima koja neprodane proizvode nastale zbog 
prekomjerne proizvodnje bacaju na otpad. 
 
U nekim slučajevima poduzeća smatraju da je isplativije baciti neprodane proizvode nego ih reciklirati 
ili ponovno upotrijebiti. Stoga je važno obeshrabriti prekomjernu proizvodnju novčanim kaznama 
kako ta praksa više ne bi bila profitabilna za proizvođače. 
 
 
Podtema 3.2. Smanjenje otpada 
 
Preporučujemo da EU razvije i provede politiku gospodarenja otpadom za kućanstva/građane, 
usmjeravajući se na stvarnu količinu otpada koji stvaraju, uz mjere potrebne za informiranje 
građana o prednostima smanjenja stvaranja otpada i odvojenog prikupljanja otpada. Potrebno je 
provesti i mjere usmjerene na socijalno ugrožene obitelji (npr. mlade obitelji s djecom, starije osobe 
itd.), u skladu s načelom „nitko nije zapostavljen”. 
 
Cilj je te politike razviti jedinstven pristup gospodarenju otpadom u kućanstvima, olakšava se i zaštita 
okoliša smanjenjem otpada, dodatno potiče kružno gospodarstvo i povećava učinkovitost prikupljanja 
otpada. Naposljetku, potiče se informiranost građana i njihov osjećaj odgovornosti za okoliš. 
 
 
Preporučujemo da EU promiče slobodno tržišno natjecanje i potiče privatni sektor da se aktivnije 
uključi u obradu otpada, uključujući otpadne vode, te u aktivnosti prerade i ponovne upotrebe te 
recikliranja. 
 
EU je odgovarajuća razina za provedbu ove preporuke jer ona dopunjuje Okvirnu direktivu o otpadu i 
akcijski plan za kružno gospodarstvo. Nadalje, provedbom preporuke povećat će se inovativna 
rješenja u gospodarenju otpadom i poboljšati kvaliteta gospodarenja otpadom te količina obrađenog 
otpada jer će u tim aktivnostima sudjelovati više poduzeća. 
 
 
Podtema 3.3. Pravedni proizvodi, jednak pristup i pravedna potrošnja 
 
Preporučujemo premještanje industrija u područje Europske unije kako bi se osigurali 
visokokvalitetni pravedni proizvodi i nastojala riješiti klimatska pitanja. 
 
Europska unija raspolaže znanjem i iskustvom koje treba promicati na vlastitom tržištu. Zbog 
premještanja industrija izvan područja EU-a, posebno u Aziju, delokalizirane su i neke stručne 
kompetencije. Ova preporuka uključuje stručno osposobljavanje europskih radnika. Ustrajemo na 
potrebi izbjegavanja premještanja među različitim državama članicama kako bi se izbjeglo nepošteno 
tržišno natjecanje. Uočeno je da masovno globalno premještanje industrije utječe na europsku 
industriju. Stoga će lokalna proizvodnja imati za posljedicu zdravije građane i okoliš. 
 
 
 

Tema 4.: Ususret održivom društvu 
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Podtema 4.3. Promet prihvatljiv za okoliš 
 
Preporučujemo da velikim gradovima budu izrečene sankcije ili dodijeljene subvencije ovisno o 
uspješnosti javnog prijevoza u pogledu okoliša i onečišćenja (električna vozila, zeleni javni prijevoz, 
poticanje pješačenja, upotrebe bicikala itd.). Kazne ili subvencije usmjerene na lokalne vlasti trebale 
bi se posebno primjenjivati na temelju promjena koje gradovi provode u smjeru ekološkog 
prijevoza, uzimajući u obzir njihovo polazište. Europska unija bi svojim zakonodavstvom trebala 
utvrditi određene pokazatelje uspješnosti u pogledu mjera onečišćenja i razmjernog smanjenja. 
Trebalo bi uzeti u obzir polazišta svakog grada. 
 
Preporučujemo to jer su gradovi pogođeni onečišćenjem zraka, što je dovelo do određenih 
zdravstvenih problema. Razvojem zelenog prijevoza poboljšali bi se životi i zdravlje ljudi te smanjio 
učinak staklenika. Subvencije i sankcije učinkovite su mjere za poticanje promjena i pomoć pri 
prilagodbi različitim situacijama koje postoje u različitim gradovima. 
 
 
Preporučujemo da se zakonodavstvom EU-a ograniči i regulira upotreba letova na kratkim 
udaljenostima i brodova za kružna putovanja. Kad je riječ o prijevozu, potrebno je osigurati 
ekološke alternative. Jedna od tih alternativa trebala bi biti standardizacija željezničkih tračnica 
kako bi se povezali europski glavni gradovi. Osim toga, preporučujemo EU-u da dodijeli subvencije 
za promjene u prijevozu robe kako bi postao ekološki prihvatljiviji, kao što je prijevoz vlakom i 
brodom (na kratkim udaljenostima). 
 
Preporučujemo to jer su kratka putovanja preučestala, onečišćuju i lako ih je zamijeniti. Ograničenjem 
brodova za kružna putovanja smanjilo bi se onečišćenje mora (ključan ekološki problem) i negativan 
učinak u obalnim gradovima. Stoga moramo stvoriti povoljnije alternative u odnosu na one koje više 
onečišćuju. Isti razmak između željezničkih tračnica poboljšao bi željezničke veze između europskih 
glavnih gradova. 
 
 
 

Tema 5.: Briga o svima 
 
Podtema 5.2. Šire poimanje zdravlja 
 
Preporučujemo da Europska unija, u skladu sa svojom kampanjom „HealthyLife4All”, promiče i 
inicijative kao što su sportska društvena događanja, sportske aktivnosti u školama, olimpijade svake 
dvije godine otvorene za sve dobne skupine i sve sportove [ne za profesionalce]. Preporučujemo i 
razvoj besplatne europske sportske aplikacije za poticanje kolektivnih sportskih aktivnosti. Ta bi 
aplikacija trebala pomoći ljudima da se međusobno povežu putem sporta. Nadalje, te bi inicijative 
trebalo u velikoj mjeri objavljivati i o njima komunicirati. 
 
U cilju boljeg zdravlja svojeg stanovništva, Europska unija mora promicati sport i zdrav način života. 
Nadalje, stanovništvo vrlo često nije svjesno odnosa između sporta i zdravog života. Aplikacija je važna 
jer su ljudi skloniji bavljenju sportom ako to čine zajedno. 
Prilog IV.: Grupirane smjernice3 

 

                                                
3  Tijekom grupiranja smjernica s popisa su greškom izostavljene tri smjernice: smjernica 5.3.1.1.: Promicati 
obrazovanje o građanskom sudjelovanju (na razini EU-a); smjernica 1.2.2.4.: EU mora pomoći u ponovnom promišljanju 
pojmova muževnosti i ženstvenosti; smjernica 1.2.2.1.: Kulturna borba, prepoznavanje i shvaćanje privilegija muškog spola 
kako bi se poboljšala informiranost o implikacijama za žene. Građani su o tome obaviješteni.  
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Tema 1.: Bolji načini života 

Podtema 1.1. Zdrav način života 

1. Grupiranje šest smjernica 

Smjernica 1.1.1.1.: Otvarati škole kuhanja u državama članicama i promicati ih subvencijama i 
oglašavanjem (besplatni tečajevi za tinejdžere i djecu), uključujući tečajeve za obuku o zdravoj 
prehrani već u ranom djetinjstvu (vrtići i osnovna škola), pronalaziti najbolje prakse / najbolje 
recepte iz cijele Europe i uvrštavati ih u tečajeve kuhanja (poslužiti se velikom raznolikošću 
europskih prehrambenih navika), primjer iz Italije: besplatno strukovno osposobljavanje u javnim 
školama u kojima se uči kako pripremati zdrava jela. 
Smjernica 1.1.3.3.:  Uvesti u školski sustav predavanja o kuhanju, npr. satove kuhanja. 
Smjernica 1.1.8.4.: Promovirati dobre tečajeve i informacije za škole i vrtiće u okviru europskih 
programa.  
Smjernica 1.1.16.1.:  U što većoj mjeri izbjegavati prerađene namirnice te poticati zdravu 
prehranu. Formalni obrazovni sustavi moraju uključivati predavanja o prehrani.  
Smjernica 1.2.3.3.: Poboljšavati informiranost o tim temama u školama te podučavati o tome 
kako kuhati i obrađivati hranu ne stvarajući pritom previše smeća. To bi trebalo povezati s 
emocionalnim aspektom.  
Smjernica 5.3.2.2.: Školski programi o zdravoj hrani. Treba razlikovati zdravo od nezdravoga. 

 
2. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.1.2.: Reklamni spotovi na televiziji, različitim platformama i u suradnji s 
influenserima (npr. YouTube) za vrijeme prikazivanja sadržaja za mlade i statističkih informacija, 
čime se pružanje informacija o zdravoj prehrani, zdravom kuhanju i zdravoj hrani usmjerava na 
ciljanu skupinu. 
Smjernica 1.1.8.3.: Potrebna je stroža regulacija pogrešnog informiranja u oglašavanju kao i 
zabrana oglašavanja krajnje nezdrave hrane. 

 
3. Smjernica 1.1.1.3.:  Sveobuhvatni pristup koji obuhvaća sport, zdravlje i prehranu, vodeći računa i o 

bolestima do kojih može doći uslijed nezdrave ishrane (npr. kardiovaskularni problemi). 
 

4. Grupiranje deset smjernica  

Smjernica 1.1.4.2.:  Više hodanja; informirati o pozitivnim učincima hodanja na zdravlje na 
televiziji, radiju, u društvenim medijima, novinama i časopisima. 
Smjernica 1.1.8.1.: Više informacija i kampanja o zdravim načinima života popraćenih konkretnim 
primjerima. Informacije moraju biti lako razumljive i pristupačne. Upotrebljavati različite kanale 
informiranja za različite ciljne skupine. 
Smjernica 1.1.8.2.: Potrebni su nam dobri uzori u medijima. 
Smjernica 1.1.8.5.:  Poticati pozitivno ponašanje putem sustava nagrada i poticaja. 
Smjernica 1.2.1.3.: Ulagati u emisije za javnost te izvještavati putem kanala koji pokrivaju cijelu 
Europu. Koristiti internet i društvene mreže kako bi se doprlo do mlađih osoba. 
Smjernica 1.1.17.1.: Informativne kampanje trebalo bi osmisliti u skladu s jasno definiranim 
ciljnim skupinama te bi za svaku ciljnu skupinu trebalo odabrati primjerena sredstva 
komunikacije. Liječnici moraju iskoristiti svaku priliku kako bi naglasili potrebu za zdravim 
načinom života. 
Smjernica 1.2.3.2.: Koordinirane obrazovne kampanje u cijelom EU-u u suradnji s influenserima, 
društvenim medijima i dr. Razviti suradnju s velikim marketinškim agencijama kako bi se izradili 
videoisječci koji će postati viralni i o kojima će izvještavati mediji. Prilagođeni pojedinim zemljama, 
s poznatim glumcima ili influenserima, usjekli bi se ljudima u pamćenje i srca. 
Smjernica 3.3.1.4.:  Promicati bolje regulatorno upravljanje oglašivačkim kampanjama koje su 
usmjerene na građane.  Omogućiti veću vidljivost subjektima koji proizvode održive proizvode 
prenošenjem njihovih oglašivačkih kampanja na televizijskim kanalima. 
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Smjernica 5.2.1.1.:  Informirati i educirati ljude o prednostima tjelesne aktivnosti i zdrave 
prehrane putem televizije i internetskih kampanja (npr. podcastovi o zdravlju).  
Smjernica 5.2.1.3.: Trebao bi postojati tjedan zdravlja, a škole, poduzeća i institucije mogle bi 
promicati aktivnosti povezane sa zdravljem kao što su prevencija i informiranje. Koristiti radio, 
televiziju i internet.  

 
5. Smjernica 1.1.1.4.: U nastavu uključiti i teme kao što su spolni odgoj te ponašanje u cestovnom 

prometu. 
 

6. Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 1.1.1.5.: Školske kuhinje moraju omogućiti zdraviju prehranu, npr. potrebno je proširiti 
izbor (vegetarijanska prehrana, prilozi od povrća, sezonsko voće i povrće) i osigurati uravnoteženu 
prehranu visoke kvalitete, npr. ekološke proizvode. 
Smjernica 1.1.12.1.: Omogućiti školama i drugim obrazovnim ustanovama ponudu zdravih i 
održivih školskih obroka, primjerice financijskim potporama (više proračunskih sredstava), 
pristupom kvalitetnim dobavljačima i informiranjem o njima. 

 
7. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.2.1.: U školama treba distribuirati brošure u kojima se promiču obrazovni NVO-i 
(nevladine organizacije) i izvanškolski programi kako bi, primjerice, poznavatelji prehrane i sporta 
podučavali djecu o tim temama. 
Smjernica 1.1.7.1.: Kvalitetnija promidžba NVO-a koji se bave zdravom prehranom. 

 
8. Smjernica 1.1.2.2.: Ograničiti reklamiranje duhana i alkohola posebno kada je riječ o mladoj publici, 

npr. na sportskim događajima. 
 

9. Smjernica 1.1.2.3.: U poduzećima: primjerice uključiti vrijeme za rekreaciju tijekom pauza za ručak 
te uvesti prostore za rekreaciju, promovirati tjelesne aktivnosti u poduzećima kako bi zaposlenici 
komunicirali s kolegama za vrijeme bavljenja sportom, graditi sportske terene, npr. za nogomet. Čak 
i za vrijeme radnog vremena dati zaposlenicima mogućnost da se bave tjelesnom aktivnošću, npr. 
lopte za vježbanje, ustajanje za vrijeme rada, izvođenje vježbi u blizini radnog stola, promjena 
položaja tijela. 
 

10. Smjernica 1.1.3.1.: Saditi male vrtove u školama, saditi gradske vrtove i po mogućnosti ih 
subvencionirati. 
 

11. Smjernica 1.1.3.4.: Promicati dobre recepte za vegetarijanske obroke. 
 

12. Grupiranje osam smjernica  

Smjernica 1.1.3.5.: Pružati veću potporu manjim lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima te 
ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi mogla proizvoditi jeftiniju hranu (umjesto 
subvencioniranja po područjima voditi računa o održivosti).  
Smjernica 1.1.3.2.: Prilagodba cijena: ekološki bi proizvodi trebali biti jeftiniji. 
Smjernica 1.1.9.1.: Subvencije i programi nagrađivanja za male i održive proizvođače za 
proizvodnju održivih i zdravih namirnica. Umanjiti subvencije ostalima. 
Smjernica 1.2.1.2.:  Baviti se održivom i obnovljivom poljoprivredom i promicati je. 
Smjernica 2.2.6.3.: Poticati neintenzivnu poljoprivredu, mikro poljoprivredna gospodarstva koja 
osiguravaju održavanje starih životinjskih vrsta. 
Smjernica 2.2.7.2.: Poticati mala poljoprivredna gospodarstva da uzgajaju lokalne sorte biljaka, 
uključujući stare sorte, koje zahtijevaju manje pesticida. 
Smjernica 2.3.1.3.: Možemo poticati kratke lance opskrbe hranom te ih učiniti jeftinijima i 
pristupačnijima. 
Smjernica 3.1.3.3.:  Osigurati financijske poticaje za održivije proizvode. 
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13. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.3.6.: Vertikalna poljoprivreda: uzgoj na policama u velikim skladištima. Ne moraju 
se upotrebljavati pesticidi jer nema kukaca. Kako bi ona bila troškovno učinkovita i pristupačna, 
potrebna su velika ulaganja u automatizaciju.  
Smjernica 1.1.6.1.: Pratiti način raspodjele sredstava EU-a i ulagati više novca u inovacije u 
poljoprivredi, npr. u vertikalnu poljoprivredu. 

 
14. Smjernica 1.1.4.1.:  Povećati subvencije lokalnim klubovima kako bi djeca imala priliku baviti se 

sportom izvan škole (iskušati različite sportove u klubovima). 
 

15. Smjernica 1.1.4.3.: Organizirati europska omladinska prvenstva: mladi iz cijele Europe okupljaju se 
i natječu u različitim sportovima. 
 

16. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 1.1.5.1.: Napomene na pakiranjima: što je zdravo/nezdravo (npr. označivanje hrane 
bojama semafora, Nutri-Score). 
Smjernica 1.1.11.1.: Izrada zajedničkog standarda za bolje i razumljivije informiranje o hrani u EU-
u.  
Smjernica 5.2.5.2.: Označivanje je važno, a države članice mogle bi usvojiti iste sustave 
(Njemačka, primjerice, ima sustav s tri boje, što izgleda privlačno) [nezdrava hrana]. 

 
17. Smjernica 1.1.7.2.: Kampanje EU-a za široku informiranost o tome da su mRNA cjepiva sigurna i što 

cijepljenje tim cjepivima znači.  
 

18. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 1.1.9.2.: Potrebni su stroži propisi kako bi se ograničila proizvodnja nezdrave hrane.  
Smjernica 1.1.10.1.: U osmišljavanju politika trebalo bi uzeti u obzir i promicati opcije za 
smanjenje potrošnje [nezdrava hrana].  
Smjernica 1.1.10.2.:  Više prilika i prostora za tjedne sajmove i za izravnu prodaju pri čemu se 
nude zdrave i regionalne namirnice te promiču i dijele informacije. 
Smjernica 1.1.6.3.: Smanjiti potrošnju mesa. 

 
19. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.12.2.: Promicanje korištenja bicikla putem proširenja biciklističkih staza, prilika za 
vožnju bicikla i obuke u školama. 
Smjernica 4.3.4.1.:  EU bi trebao poticati korištenje bicikla, posebice u urbanim sredinama, i to 
poboljšanjem infrastrukture i biciklističkih staza. Što se tiče ruralnih sredina, u Europi postoje 
različite situacije, odnosno područja u kojima je potrebno dodatno ulagati u infrastrukturu te ona 
u kojima takav izdatak nije potreban. Važno je i da u gradskim središtima postoje pješačke zone 
te bi se njihov broj trebao povećati.  

 
20. Smjernica 1.1.13.1.: Razvoj novih tehnologija koje će dovesti do bolje kvalitete i zdravijih proizvoda. 

 
21. Smjernica 1.1.15.1.: Promjena zdravstvenog sustava kako bi bio učinkovitiji u primjeni kontinuirane 

prevencije, uključujući obvezne preglede. 
 

22. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.18.1.: Liječnici opće prakse moraju imati važniju ulogu; u svojem radu moraju biti 
proaktivni, a ne samo reaktivni. Ordinacije obiteljskih liječnika moraju se bolje opremiti. 
Smjernica 5.3.5.2.: Obiteljski liječnici moraju imati važniju ulogu, posebice u ruralnim sredinama. 
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23. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.1.19.1.: O zdravstvenim problemima koji imaju globalan učinak na društvenoj razini 
moraju priopćavati na transparentan način samo nepristrani i priznati stručnjaci. Priopćene 
informacije moraju se poduprijeti vjerodostojnim podacima dostupnim široj javnosti. 
Smjernica 1.2.1.1.: Pružiti više statistika, činjenica i podataka u svrhu obavještavanja o tim 
problemima i njihovu učinku. 

 

Podtema 1.2. Obrazovanje o okolišu 

24. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 1.2.2.1.: Omogućiti djeci koja žive u urbanim sredinama bliskiji dodir s prirodom: 
osmisliti nastavu na otvorenom; financirati programe za školske vrtove, npr. cvjetnjak, šumski 
vrtić, vrtlari koji poboljšavaju informiranost. 
Smjernica 1.2.7.2.: Izletima u prirodu i aktivnostima za zaštitu okoliša (npr. skupljanje smeća) 
poticati ljubav prema prirodi. 
Smjernica 1.2.14.2.:  Djecu se u okviru nastavnih programa mora poticati da što više vremena 
provode u prirodi, a obitelji da više vremena provode s djecom u prirodi. 

 
25. Smjernica 1.2.2.2.: Učiniti gradove zelenijima, npr. više stabala u gradovima. 

 
26. Grupiranje 16 smjernica 

Smjernica 1.2.3.1.: Opsežni programi obuke koji se temelje na obrazovanju o okolišu, a 
namijenjeni su roditeljima i djeci. 
Smjernica 1.2.4.1.: Više informacija o ekološkim temama u školama: mogu se primjenjivati ne 
samo teoretske informacije nego i praktična znanja.  
Smjernica 1.2.4.2.: Uvođenje obveznog predmeta Okoliš u škole. Povećati broj dana posvećenih 
okolišu u školi (npr. skupljanje smeća). 
Smjernica 1.2.4.7.: EU bi školama trebao dostaviti prijedloge, savjete i preporuke za nastavu o 
okolišu.  
Smjernica 1.2.5.1.: Influenseri i društveni mediji općenito bi trebali biti uključeniji u kampanje za 
promicanje obrazovanja o okolišu.  
Smjernica 1.2.5.4.: Osim oglašavanja ili edukacije putem društvenih medija, za djecu bi trebalo 
osigurati informativne brošure, usmeno posredovanje i obrazovanje. 
Smjernica 1.2.6.1.: Edukacija o zaštiti klime i okoliša mora biti najvažnija tema i cilj.  
Smjernica 1.2.7.1.: U okviru klubova, NVO-a i inicijativa promicati izvannastavne obrazovne 
programe kojima se osigurava podrška školama. Svi klubovi (uključujući, primjerice, i sportske 
klubove) i svi obrazovni programi pridonose promicanju teme obrazovanja o okolišu.  
Smjernica 1.2.8.1.: Promicati i distribuirati digitalne sadržaje u vezi s okolišem (primjerice, EU 
može bolje primijeniti postojeće sadržaje).  
Smjernica 1.2.11.1.: Zajednička europska povelja o obrazovanju o okolišu za sve države članice 
koja se prosljeđuje svim obrazovnim ustanovama i školama. 
Smjernica 1.2.12.1.: EU bi trebao poticati države članice da u nastavni plan i program integriraju 
obrazovanje o okolišu kao predmet. Učitelji bi mogli biti vanjski suradnici (npr. iz NVO-a / 
znanstvene zajednice) i trebali bi biti dobro plaćeni.  
Smjernica 1.2.13.1.: Reforma obrazovnih sustava boljom vidljivošću i informiranošću u pogledu 
uloge koju okoliš ima u našim životima.  
Smjernica 1.2.15.1.: Uključivanje u nastavni plan i program nastavnih jedinica posvećenih okolišu 
i njegovoj zaštiti, uključujući pojedinosti o zakonodavstvu za zaštitu prirode (počevši od prvog 
razreda srednje škole). Predavanja bi se trebala održavati u prirodnom okruženju i bez vođenja 
bilješki.  
Smjernica 2.2.8.1.: Edukacija kojom bi se poboljšavala infomiranost o raznolikosti životnih oblika 
i promicala poniznija ljudska perspektiva. 
Smjernica 3.2.2.3.: Reklame trebaju imati edukativne ciljeve, npr. objasniti prednosti potrošnje 
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proizvoda stavljanjem naglaska na ekološki prihvatljive proizvode. 
Smjernica 4.2.2.2.: Informiranje djece putem odgoja i obrazovanja od malih nogu i poboljšana 
informiranost o okolišu. 

 
27. Smjernica 1.2.10.1.:  Osigurati obrazovne programe za odrasle i roditelje i integrirati ih u mjere 

namijenjene djeci. 
 

28. Smjernica 1.2.3.4.: Provesti neovisna i kvalitetna znanstvena istraživanja na temu klime, hrane i 
prehrane. 
 

29. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 1.2.3.5.: Poboljšati informiranost / davati informacije i o važnim ekološkim temama 
povezanima s lokalnim prijevozom (autobus, podzemna željeznica, tramvaj). 
Smjernica 2.1.2.1.: Smanjenje upotrebe osobnih prijevoznih sredstava, oslanjanje na zajednički, 
javni prijevoz. Javni prijevoz treba biti usmjeren na potrebe društva, umjesto na zaradu.  
Smjernica 4.2.2.4.: U cilju ograničenja prometa osobnim vozilima, osigurati pristupačnu cijenu 
javnog prijevoza na državnoj odnosno gradskoj razini. U kombinaciji sa sigurnom infrastrukturom. 
Smjernica 4.3.3.1.: Države članice trebale bi povećati financijska sredstva za željeznice. Države 
članice trebale bi ulagati u poboljšanje željezničke infrastrukture i povećanje broja veza. 
Željeznički prijevoz trebao bi biti prioritet. Treba nam europsko poduzeće koje bi moglo 
kontrolirati željezničke veze kako bi se poboljšalo putovanje vlakom. Treba povećati broj mjesta 
presjedanja s vlaka na druga prijevozna sredstva i obratno.  

 
30. Smjernica 1.2.4.3.: Promicati nove proizvodne postupke kojima se ne stvaraju ostaci/otpad, npr. za 

pekarnice. Pokazati ljudima kako kupovati razumno u cilju stvaranja manje otpada. 
 

31. Smjernica 1.2.4.4.: Podupirati poduzeća koja proizvode dječje igračke. Upoznati djecu s tim temama 
kroz igru i objasniti im što je to zaštita okoliša. Proizvoditi igračke koju djecu podučavaju o tim 
temama. One moraju biti cjenovno pristupačne. Stoga treba tijesno surađivati s proizvođačima 
igračaka. 
 

32. Smjernica 1.2.4.6.: Kulturološka razmjena među državama: zajednički projekti i razmjena mišljenja 
među državama članicama EU-a te među različitim školama u različitim državama o tome što škole 
u drugim državama članicama rade u pogledu okoliša. 
 

33. Smjernica 1.2.14.1.:  Trebalo bi sustavno i redovito provoditi formalni i neformalni odgoj i 
obrazovanje o okolišu i posljedicama naših radnji. Trebalo bi naglasiti važnost promjene stajališta 
koja će imati dugoročne učinke na očuvanje okoliša čija je vrijednost neprocjenjiva. 
 

34. Smjernica 1.2.16.1.: Povećati javna i privatna proračunska sredstva namijenjena obrazovanju i 
komunikaciji. 
 

35. Smjernica 1.2.5.2.: Trebali bismo više ulagati u javne i neovisne medije. 
 
 

36. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 1.2.5.3.: Izraditi platformu na razini EU-a na kojoj će se moći postavljati pitanja o 
ekološkim problemima i dijeliti dosljedne informacije za sve države članice EU-a, uz mogućnost 
razmjene stajališta sa znanstvenicima.  
Smjernica 1.2.9.1.: Osigurati širok pristup svim informacijama na svim jezicima. Informacije i 
materijali moraju biti znanstveno utemeljeni. Treba poticati njihovu objavu u javim medijima. 
Treba koristiti društvene medije. 

 
37. Grupiranje dviju smjernica 
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Smjernica 1.2.17.1.: Buduće informativne kampanje moraju biti usklađenije i redovite. Kanali 
informiranja moraju biti što raznolikiji kako bi informacije bile što dostupnije svima. 
Smjernica 1.2.16.2.: Koordinacija promidžbenih kampanja EU-a na lokalnoj i regionalnoj razini 
usmjerenih na ekološka pitanja mora se temeljiti na dobroj suradnji među čimbenicima na 
lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Mora se redovito procjenjivati njihova 
učinkovitost. 

 

Tema 2.: Zaštita našeg okoliša i zdravlja 

Podtema 2.1. Zdrav prirodni okoliš 

38. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 2.1.1.1.: Na odgovarajući način ograničiti onečišćenje voda za velika proizvodna 
poduzeća i industrijske farme. Uvesti ograničenja i za građane, mijenjajući njihov način života i 
razumijevanje kružnog toka vode i načina na koji utječemo na njega.  
Smjernica 2.2.1.1.: Kontrola onečišćenja praćenjem svih poduzeća uz obalu rijeka, a ne samo onih 
za koja se zna da u rijeke ispuštaju otpad. 

 
39. Smjernica 2.1.1.2.: Smanjenje rasipanja vode, posebice u regijama kojima prijete nestašice vode. 

Povećati cijenu vode – izraditi tablice za određivanje cijene kao za struju. 
 

40. Smjernica 2.1.1.3.: Znanstvenici bi trebali definirati što točno znači „čista voda”. Ažurirati standarde. 
 

41. Smjernica 2.1.2.2.: Veće sufinanciranje na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se ubrzala 
transformacija i rekonstrukcija infrastrukture. Potrebno je više vremena za pametnu upotrebu 
sredstava. 
 

42. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 2.1.2.3.: Potrebna je ekološka oznaka. Jedinstvena oznaka koja označava da je nešto 
„zeleno” (vozilo, zgrada, proizvod). Označavanje odgovarajućim bojama, jasno mjerilo. 
Objedinjene aktivnosti na globalnoj razini, suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i 
Ujedinjenim narodima. 
Smjernica 2.3.4.1.: Kvalitetni proizvodi mogli bi se istaknuti oznakom koja ukazuje na kvalitetan 
način proizvodnje. 
Smjernica 3.1.1.1.: Trebali bismo uvesti potrošačke oznake koje jasno pokazuju je li proizvod 
održiv (mogle bi se koristiti boje tako da se svima olakša njihovo tumačenje). Trebali bismo razviti 
kvalitetan i pouzdan sustav ocjenjivanja kojim se u obzir uzimaju ugljični otisak, ambalaža, prijevoz 
i uporaba kemikalija koje štete okolišu. Je li proizvod proizveden „pravedno”? To bi se moglo 
odraziti na cijenu proizvoda: proizvodi s dobrom ocjenom (zeleni) primaju subvencije, a onda se 
veći porezi primjenjuju na proizvode s lošijom ocjenom.  
Smjernica 3.1.1.2.: Pored oznake trebale bi biti dostupne i detaljne informacije o proizvodu u 
obliku „potvrdnice”. Na proizvodima bi se trebao nalaziti QR kôd koji bi potrošači mogli skenirati 
i pronaći detaljne informacije. Oznaka i QR kôd trebali bi se kombinirati kako bi se pružila najviša 
razina informacija. Uključivanje povratnih informacija: QR kodovi trebali bi se nalaziti na svim 
proizvodima, a u trgovinama bi trebali postojati čitači QR kodova za osobe koje se ne koriste 
pametnim telefonima. 

 
43. Smjernica 2.1.3.1.: Smanjenje potražnje za energijom. Prilagodba potrošnje energije. 

 
44. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 2.1.3.2.: Dodjela više sredstava za istraživanja o tome je li nuklearna energija 



 

Drugi panel, treći sastanak – 37 

Treći europski panel građana i građanki: „Klimatske promjene i okoliš / zdravlje” 

 

trenutačno zaista najbolje rješenje te kako odlagati nuklearni otpad (sada i u budućnosti) i kako 
ga ponovno upotrebljavati za proizvodnju nove energije. 
Smjernica 2.1.3.3.: Više financijskih sredstava za istraživanje mogućih alternativa nuklearnoj 
energiji. 

 

Podtema 2.2. Zaštita bioraznolikosti 

45. Smjernica 2.2.1.2.: Potpora za primjenu postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 

46. Smjernica 2.2.2.1.: Opširna prilagodba tehnologija za smanjenje raspršivanja krmiva za akvakulturu 
u okoliš. 
 

47. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 2.2.3.1.: Preusmjeriti potpore za poljoprivredu na poljoprivredu koja podupire 
ekosustave. Smjernica 2.3.1.1.: Predlažemo uporabu financijskih alata i ponovno razmatranje 
dodjele bespovratnih sredstava EU-a kako bi se ispunili naši ciljevi: subvencioniranje ekološki 
prihvatljivih proizvoda i prestanak subvencioniranja poduzeća koja prekomjerno proizvode (ili 
njihovo oporezivanje). 
Smjernica 3.1.4.1.: Tvorci politika trebali bi oporezivati proizvode koji nisu ekološki prihvatljivi i 
subvencionirati ekološki prihvatljive proizvode. 

 
48. Smjernica 2.2.3.2.: Osigurati pošteno tržišno natjecanje za ekološki prihvatljive poljoprivredne 

proizvode. 
 

49. Grupiranje šest smjernica 

Smjernica 2.2.3.3.: Poticati uporabu prirodnih gnojiva (toplinska obrada sjemena).  
Smjernica 2.2.7.1.: Razvijanje područja s ekološkom poljoprivredom bez pesticida. 
Smjernica 2.2.7.4.: Alternativne metode zaštite bilja (primjerice, toplinska obrada sjemena).  
Smjernica 2.3.7.1.: Moramo educirati poljoprivrednike o prekomjernoj upotrebi pesticida kako 
bi uvidjeli da postoje drugi načini za bavljenje poljoprivredom. 
Smjernica 2.3.7.2.: Ako se želimo riješiti pesticida, moramo više ulagati u istraživanja. 
Smjernica 2.3.7.3.: Mogla bi se poticati upotreba prirodnijih pesticida i alternativnih tehnika, 
primjerice upotreba drugih kukaca koji se hrane štetočinama. Poljoprivrednici koji 
upotrebljavaju prirodnije metode mogli bi se i nagrađivati za promicanje tih metoda ili bi se 
pesticidi mogli oporezivati kako bi bili skuplji za upotrebu od prirodnih metoda.  

 
50. Smjernica 2.2.4.1.: Ograničiti rudarske aktivnosti koje utječu na šume. 

 
51. Smjernica 2.2.4.2.: Maksimalna eksploatacija postojećih područja u šumarstvu. 

 
52. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 2.2.4.3.: Odvraćanje od šumskih plantaža za ogrjevno drvo.  
Smjernica 2.2.4.4.: Programi ponovnog pošumljavanja u kombinaciji s kontroliranom sječom 
stabala.  
Smjernica 2.2.4.5.: Intenzivno pošumljavanje za područja s degradiranim tlom. 

 
 

53. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 2.2.5.1.: Sprečavanje pojave i rano prepoznavanje novih invazivnih vrsta uz pomoć 
građana. 
Smjernica 2.2.5.2.: Analiza učinaka novih vrsta (koju provode stručnjaci). 
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54. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 2.2.6.1.: Praćenje lokalnih vrsta kojima prijeti izumiranje, uključujući tradicionalne 
pasmine.  
Smjernica 2.2.6.2.: Programi očuvanja ugroženih vrsta, uključujući programe uzgoja u 
zatočeništvu i praćenje oporavka. 

 
55. Smjernica 2.2.7.3.: Smanjenje monopola na sjeme. 

Podtema 2.3. Sigurna i zdrava hrana (podskupina 8) 

56. Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 2.3.1.2.: Predlažemo smanjenje proizvodnje i uporabe plastike te njezinu pojačanu 
reciklažu kako bi se smanjila količina plastike koja se odbacuje u prirodu, a koja će utjecati na 
našu hranu. Predlažemo i razvijanje istraživanja o alternativnim pakiranjima s plastikom ili 
uporabu potpuno reciklirane plastike.  
Smjernica 3.1.2.2.: Proizvođači bi trebali promijeniti način pakiranja proizvoda. Za pakiranja 
bismo trebali upotrebljavati održive materijale, primjerice biorazgradive proizvode. Trebali 
bismo uzeti u obzir tehnološki napredak u području pakiranja. Proizvođači ne bi trebali zasebno 
pakirati artikle kad je riječ o skupnoj narudžbi. 

 
57. Smjernica 2.3.1.4.: Trebalo bi češće ocjenjivati stvarno korištenje subvencija, a smatra se da su 

ciljevi postignuti ako se ostvare rezultati u području poboljšanja hrane. Predlažemo uvođenje alata 
za ocjenjivanje (javne politike, izrada novih propisa, akcijski planovi...).  
 

58. Smjernica 2.3.2.1.: Predlažemo osiguravanje pomoći oko izmjene tipova uzgoja na području Europe. 
Treba postupno ukinuti (malo-pomalo) intenzivan način uzgoja.  
 

59. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 1.1.6.2.: Zabraniti upotrebu preventivnih antibiotika kao dodataka hrani za životinje.  
Smjernica 2.3.3.1.: Predlažemo reviziju postojećih europskih politika kako bi se prestali 
upotrebljavati antibiotici. Moramo zamisliti poljoprivredu u kojoj se više ne bi upotrebljavali 
antibiotici. Ako intenzivnog uzgoja ne bude, antibiotici više neće biti potrebni. To se mora 
dogoditi postupno. Stoga treba poticati postupan prelazak na poljoprivredu bez antibiotika.  
Smjernica 2.3.3.2.: Predlažemo smanjenje uporabe antibiotika. U slučaju onih koje i dalje 
moramo upotrebljavati, predlažemo poticanje inovacija radi poboljšanja njihove kvalitete. 
Potrebno je subvencionirati i pomagati istraživanja. 

 
60. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 1.1.12.3.: Porez na šećer (veći porez na šećer). 
Smjernica 1.1.14.1.: Viši PDV (porez na dodanu vrijednost) na nezdrave proizvode; promicati 
nove prehrambene proizvode i smanjiti PDV na zdrave prehrambene proizvode. 
Smjernica 2.3.5.1.: Možemo uspostaviti propise o cijenama s ciljem davanja prednosti �„zdravoj 
hrani”.  
Smjernica 5.2.5.2.: Povećati pristup zdravijoj hrani oporezivanjem nezdrave hrane i poticanjem 
zdrave prehrane. 

 
61. Smjernica 2.3.4.2.: Mogli bismo poraditi na boljoj informiranosti i edukaciji o bolestima povezanima 

s hranom i ishranom: za to su nam potrebna dodatna znanstvena istraživanja u tom području kako 
bi se taj problem temeljito ispitao.  
 

62. Smjernica 2.3.4.3.: Predlažemo promjenu strukture „prehrambenog okoliša” koji nas okružuje: 
potrebno je promijeniti marketing i marketinške metode kojima ćemo se navoditi u svojim osobnim 
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potrošačkim odabirima. 
 

63. Smjernica 2.3.5.2.: Predlažemo pružanje podrške općinama i naseljima te njihovo poticanje u 
uspostavi zajedničkih vrtova kako bi imali sezonske i zdrave proizvode. 
 

64. Smjernica 2.3.6.1.: Proizvođače treba potaknuti da usvajaju tehnike kojima se osigurava dobrobit 

životinja. 

65. Smjernica 2.3.8.1.: Htjeli bismo imati više informacija o stočarskim proizvodima u kojima se 

upotrebljavaju hormoni ili proizvodima koji sadrže endokrine disruptore. 

 

66. Smjernica 2.3.8.2.: Trebali bismo prestati upotrebljavati GMO-e. 

 

67. Smjernica 2.3.8.3.: Potrebna je pametno osmišljena politika oporezivanja s obzirom na razliku 
između cijene uzgoja krava na način usmjeren na dobrobit, bez upotrebe hormona, i uzgoja krava 
na način koji nije usmjeren na dobrobit.  

 

Tema 3.: Preusmjeravanje našeg gospodarstva i potrošnje (podskupine 3, 
11 i 12) 

Podtema 3.1. Reguliranje prekomjerne proizvodnje i prekomjerne potrošnje (podskupina 3) 

68. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 3.1.1.3.: Potrošači bi svoje proizvode trebali upotrebljavati dulje. Podaci o životnom 
vijeku proizvoda trebali bi se oglašavati na proizvodima ili u trgovinama. 
Smjernica 3.1.2.3.: Potrebna je promjena ponašanja i očekivanja potrošača. Potrošači općenito 
trebaju manje trošiti. Proizvode trebaju upotrebljavati dulje vrijeme. Trebaju popravljati 
proizvode. Trebaju pravilno reciklirati proizvode. Trebaju koristiti i provoditi obrnutu piramidu 
recikliranja. Ne mora sve biti dostupno u svakom trenutku. 

 
69. Smjernica 3.1.2.1.: Proizvođači bi trebali prilagoditi proizvodnju kako bi se proizvedene količine 

temeljile na potražnji potrošača. To ne bi trebao biti slučaj kada je riječ o osnovnim proizvodima jer 
bi osnovni proizvodi uvijek trebali biti odmah dostupni. Proizvođači bi trebali prekinuti planirano 
zastarijevanje proizvoda. 
 

70. Smjernica 3.1.2.4.: Treba uvesti program povrata pologa kako bi se boce mogle višekratno koristiti. 
Osim toga, trebamo ponovno upotrebljavati plastiku koju smo već proizveli. 
 

71. Smjernica 3.1.3.1.: Na razini EU-a i na nacionalnim razinama moramo uvesti mjere za ograničavanje 
oglašavanja proizvoda štetnih za okoliš. Isti bi se zahtjevi trebali primjenjivati i na uvezene proizvode. 
 

72. Smjernica 3.1.3.2.: Trebali bismo proizvoditi vlastite proizvode i imati samostalan način proizvodnje 
u Europi. Svaka regija/država u Europi trebala bi se specijalizirati u području u kojem prednjači kako 
bismo mogli podupirati lokalnu proizvodnju i koristiti sinergije. Tako možemo bolje provjeravati 
pridržavaju li se proizvođači standarda održivosti. Time bi se smanjile emisije uzrokovane prijevozom 
i otpremom koje obično nastaju uvozom iz drugih dijelova svijeta. 
 

73. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 3.1.4.2.: Ujednačeni standardi za ekološku proizvodnju u Europi kako bi se SVI 
proizvođači morali pridržavati tih pravila. Održive norme, ekološke norme na tržištu => ispitivanje 
proizvoda da bi se utvrdilo jesu li u skladu s tim normama. Ne bismo trebali uvoziti proizvode koji 
nisu u skladu s normama. 
Smjernica 3.2.3.1.: Trebalo bi poboljšati nadzor i uvesti strože kontrole, uz sankcije za 
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proizvođače koji se ne pridržavaju europskog i nacionalnog zakonodavstva. Tijela lokalnih vlasti 
imaju važnu ulogu u nadzoru provedbe europskih i nacionalnih industrijskih standarda. 
Smjernica 3.3.1.6.: EU mora donijeti zakone kako bi bolje definirao koji proizvod jest, a koji nije 
potreban, neophodan i održiv. 
Smjernica 4.2.2.3.: Promijeniti ponašanje kompanija i prekinuti obrasce proizvodnje putem 
prilagođenog zakonodavstva. 

 
74. Smjernica 3.1.4.3.: Smanjenje vremena prijevoza: proizvod bi se od proizvođača do potrošača 

trebao isporučiti u što kraćem vremenu. Na taj se način izbjegava i dodatna ambalaža. 
 

Podtema 3.2. Smanjenje otpada 

75. Smjernica 3.2.1.1.: Svatko bi trebao plaćati za količinu otpada koju proizvede. Osim toga, 
proizvođače treba poticati da koriste manje ambalaže kako ne bi cijeli teret prebacivali na krajnjeg 
korisnika. 
 

76. Smjernica 3.2.1.2.: Zbrinjavanje otpada i recikliranje otpada trebaju se promicati kao aktivnosti koje 
mogu donijeti zaradu poduzećima. 
 

77. Smjernica 3.2.2.1.: Tom bi problemu trebalo pristupiti kao prilici za one koji su izgubili posao da 
nađu bolje radno mjesto putem mjera za prekvalifikaciju. Kružno gospodarstvo dobro je rješenje za 
poduzeća koja se suočavaju sa smanjenjem proizvodnje. 
 

78. Smjernica 3.2.2.2.: Na razini EU-a i na nacionalnim razinama trebali bi se donijeti propisi kojima se 
potiče uporaba manje i ekološki sigurnije ambalaže. Ambalaža bi trebala sadržavati informacije o 
načinima na koji se otpad može zbrinuti nakon uporabe proizvoda i to tako da se ne zagađuje okoliš. 

Podtema 3.3. Pravedni proizvodi, jednak pristup i pravedna potrošnja 

79. Smjernica 3.3.1.1.: Poticati i promicati premještanje industrija kako bi nudile kvalitetne proizvode. 
 

80. Smjernica 3.3.1.2.: Povećati poreze na uvedene i niskobudžetne modne proizvode kako bi se 
smanjio otpad. 
 

81. Smjernica 3.3.1.3.: Zabraniti prodaju proizvoda koji previše onečišćuju (npr. plastičnih proizvoda). 
 

82. Smjernica 3.3.1.5.: Promovirati i dati prednost lokalnim proizvodima. 
 

83. Smjernica 3.3.2.1.: EU mora poticati financiranje istraživanja i inovacija kako bi se omogućilo 
stavljanje održivijih proizvoda na tržište. Stoga moramo poticati suradnju. 
 

84. Smjernica 3.3.2.2.: Europska unija mora organizirati savjetovanje s građanima ne temu istraživanja 
i razvoja. 
 

85. Smjernica 3.3.3.1.: Promicati informativne kampanje i participativne postupke za poduzeća i održive 
proizvode. 

 

Tema 4.: Prema održivoj Europi 

Podtema 4.1. Obnovljiva energija danas 

86. Grupiranje triju smjernica 
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Smjernica 4.1.1.1.: EU bi trebao pronaći nove načine za proizvodnju električne energije kako bi 
se zadovoljile naše potrebe u budućnosti.   
Smjernica 4.1.4.1.: EU bi trebao zaustaviti proizvodnju električne energije na ugljen. 
Smjernica 4.1.2.1.: EU bi trebao smanjiti uporabu nafte, plina i ugljena. 

 
87. Smjernica 4.1.1.3.: EU bi trebao povećati uporabu „dobre zelene energije” koju već proizvodimo, 

npr. energije vjetra. 
 

88. Smjernica 4.1.2.2.: EU bi isto tako trebao poduzeti radnje za smanjenje emisija stakleničkih plinova 
kao što su metan, ozon itd. 
 

89. Grupiranje triju smjernica  

Smjernica 1.2.4.5.: Promicati pružanje besplatnog javnog obrazovanja za odrasle o uštedi 
energije, klimatskim promjenama itd. odnosno promicati NVO-e koji takve tečajeve nude 
besplatno. 
Smjernica 4.1.1.2.: EU bi trebao snažnije poduprijeti osobe koje rade u tradicionalnoj proizvodnji 
energije u vidu edukacija i novih radnih funkcija. 
Smjernica 4.1.3.1.: EU bi trebao ulagati više u mijenjanje navika i stavova europskih građana o 
privatnoj potrošnji energije. 

 
90. Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 4.1.5.1.: Rješenje bi moglo biti razvoj energije iz vodika. 
Smjernica 4.1.6.1.: Vodik bi se kao novo alternativno energetsko rješenje mogao više istraživati, 
u njega bi se moglo više ulagati i više ga primjenjivati. 

 
91. Smjernica 4.1.6.2.: Ulaganje u puno manjih projekata moglo bi riješiti opsežan energetski problem. 

Potrebna su ulaganja i u industriju i u kućanstva. 

Podtema 4.2. Poticanje promjene 

92. Smjernica 4.2.1.1.: EU mora osigurati da akteri dobiju priliku da se redovito sastaju i zaista slušaju 
jedni druge kako bi razumjeli svoje različite potrebe kada je riječ o klimatskim promjenama. Ako je 
potrebno, moraju se poduzeti blage i/ili oštre mjere kako bi se na kontinente izvršio pritisak da 
uistinu sudjeluju u dijalogu i pokušaju pronaći zajednički interes za zajedničku klimatsku viziju. 
 

93. Smjernica 4.2.1.2.: Moramo smanjiti uvoz robe iz Kine i SAD-a, uz istovremeno postavljanje viših 
standarda kvalitete u cilju pomoći tim zemljama. 
 

94. Smjernica 4.2.2.1.: Primoravanje i nagrađivanje: veliki zagađivači moraju dobivati veće kazne i 
poticaje putem dosljedne klimatske politike. Poduzećima koja postupaju održivo i imaju dobar etički 
stav prema održivosti, sirovine se mogu stavljati na raspolaganje besplatno (kao nagrada). 
 

95. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 4.2.3.1.: Informacije za građane (o klimi, okolišu, Zemlji) moraju biti transparentne i 
provjerene. Svi u Europi moraju biti podjednako informirani, bez političke cenzure. 
Smjernica 4.2.3.2.: Na taj se način dopire do i motivira što je moguće više ljudi. Trebalo bi 
upotrebljavati različite kanale kako bi se doprlo do što više građana te ih se informiralo i 
senzibiliziralo. To se može preko necenzuriranih društvenih medija, oglašavanja na razini države, 
ali i putem vjerskih kanala ili bilo koje druge sveobuhvatne organizacije za građane. 
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Podtema 4.3. Promet prihvatljiv za okoliš 

96. Grupiranje dviju smjernica 

Smjernica 4.3.1.1.:  EU bi trebao pojačati i optimizirati upotrebu javnog prijevoza u ruralnim 
područjima te ulagati u infrastrukturu i poboljšanje povezanosti ruralnih područja s urbanima 
(kako bi radnici mogli dolaziti na posao). Trebale bi postojati subvencije za potrebnu 
infrastrukturu i subvencije za putnike (kako bi prijevoz bio jeftiniji, posebice za osobe u 
nepovoljnom položaju). Potreban je i proračun za jednaku raspodjelu sredstava ruralnim i 
urbanim sredinama. 
Smjernica 4.3.1.3.: EU bi trebao unaprijediti internetsku povezanost u ruralnim područjima te 
smanjiti potrebu za prijevozom kako bi se spriječilo da osobe koje žive u tim područjima moraju 
svaki dan putovati u grad na posao ili u školu.  

 
97. Smjernica 4.3.1.2.: Prije izgradnje novih prometnih infrastruktura, stare infrastrukture koje više nisu 

u uporabi trebale bi se adaptirati i prenamijeniti (npr. dati novu funkciju starim željezničkim 
prugama). Prilikom izgradnje novih komunikacijskih i prometnih infrastruktura za ruralna područja 
vrlo je važno uzeti u obzir zaštićena područja (zaštićene prirodne prostore). Nove infrastrukture ne 
smiju biti štetne za ta zaštićena područja. 
 

98. Smjernica 4.3.1.4.: EU bi u ruralnim sredinama trebao poticati stvaranje dijeljenih radnih centara 
(„co-working” – dijeljenje poslovnih prostora) kako bi stanovnici mogli ići na posao u blizini svojih 
domova i imati dobru internetsku vezu. 
 

99. Smjernica 4.3.2.1.: EU bi putem poticaja i poboljšanja električne infrastrukture trebao promicati 
kupnju električnih vozila. Životni vijek tih novih vozila (električnih vozila, vozila s pogonom na 
vodik...) trebao bi biti dug kako bi se optimizirala uporaba resursa i spriječilo prekomjerno stvaranje 
otpada kod zamjene starih vozila novima. Kod tih proizvoda s dugim vijekom trajanja potrebno je 
poticati istraživanje i razvoj. Moramo poticati i uporabu starih vozila s novim sintetičkim gorivima 
koja manje onečišćuju (s obzirom na to da električni automobili nisu uvijek najbolja ekološka opcija). 
Trebalo bi poticati recikliranje starih vozila te popravak i nadogradnju ekološki prihvatljivijih vozila.  
 

100. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 4.3.2.2.: EU bi cestovni prijevoz trebao zamijeniti drugim vrstama prijevoza (veća 
upotreba vlakova, brodskog prijevoza na rijekama i pomorskog prijevoza na kratkim 
udaljenostima te drugih sredstava kao što su dronovi).  
Smjernica 4.3.5.1.: EU bi trebao pooštriti zakone kojima se kontrolira uporaba zrakoplova te 
brodova za kružna putovanja. 
 Smjernica 4.3.2.3.: EU bi izvore energije na brodovima za kružna putovanja trebao zamijeniti 
onima koji manje onečišćuju (bez uporabe fosilnih goriva). 

 
101.  Smjernica 4.3.2.4.:  EU bi trebao poticati suradničke pristupe kao što su dijeljenje osobnih vozila, 

primjerice preko društvenih mreža. 
 

102. Smjernica 4.3.4.2.: EU bi trebao unaprijediti elektrifikaciju javnog prijevoza u gradovima (npr. 
promicanjem tramvajskih linija). 

 

Tema 5.: Briga o svima 

Podtema 5.1. Jačanje zdravstvene skrbi 

103. Smjernica 5.1.1.1.: EU bi trebao trošiti više svojeg općeg proračuna na zajedničke istraživačke i 
razvojne projekte povezane sa zdravstvom, posebice u pogledu preventivne medicine. 
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104.  Smjernica 5.1.1.2.: Postoji potreba za usklađivanjem istraživačkih aktivnosti EU-a te stavljanje 
rezultata i ishoda na raspolaganje drugim državama članicama EU-a (otvoren pristup na razini cijelog 
EU-a). 
 

105.  Smjernica 5.1.2.1.: Broj medicinskog osoblja trebao bi se povećati. Istodobno, plaće medicinskog 
osoblja trebale bi se povećati (postupno, na temelju iskustva itd.), a broj radnih sati smanjiti. 
 

106. Grupiranje četiriju smjernica 

Smjernica 5.1.2.2.: Trebalo bi olakšati mogućnost rada u drugim državama članicama EU-a – 
kvalifikacije bi trebale biti izjednačene (priznavanje kvalifikacija) za sve osoblje u zdravstvenoj 
skrbi, a ne samo za liječnike. Treba uskladiti metode obuke i u njima primjenjivati najbolje prakse.  
Smjernica 5.1.3.1.: Medicinski fakulteti trebali bi imati isti nastavni plan i program studija.  
Smjernica 5.1.2.3.: Moramo se pobrinuti da diplomanti s medicinskih fakulteta u EU-u ne odlaze 
u SAD zbog razlika u plaćama i radnim uvjetima. 
Smjernica 5.2.2.2.: Potrebno je uvažavati zdravstvene djelatnike (bolji radni uvjeti, napredak u 
karijeri, društveno priznanje). Jednaka pravila na europskoj razini (primjerice, broj radnih sati). 

 
107. Smjernica 5.1.3.2.: Liječenja bi u cijelom EU-u trebala biti iste kvalitete, a lijekovi bi trebali imati istu 

cijenu. 
 

108. Smjernica 5.1.4.1.:  EU bi trebao imati više nadležnosti u stvaranju zajedničkog zdravstvenog sustava 
kako bi bio cjenovno učinkovitiji, jeftiniji i kako bi se lakše pronalazila rješenja. 
 

109. Smjernica 5.1.5.1.: U slučaju nužde, medicinska dokumentacija građana EU-a trebala bi biti 
dostupna medicinskom osoblju u drugim državama članicama EU-a. Medicinski karton trebao bi biti 
isti u cijelom EU-u. 
 

110. Smjernica 5.1.6.1.: EU bi prednost trebao dati ulaganjima u javnu zdravstvenu zaštitu, a pružati 
dodatne poticaje za one koji već rade u privatnom sektoru kako bi osnovna zdravstvena zaštita bila 
i konkurentna. 
 

111. Smjernica 5.1.7.1.: Redovito bi se trebala organizirati prilagođena obuka za različite medicinske 
stručnjake kako bi se osiguralo da medicinsko osoblje drži korak s najnovijim spoznajama. 
 

112. Smjernica 5.1.8.1.: U pogledu toga trebala bi postojati veća suradnja i dogovor među državama 
članicama EU-a. (sustav plaćanja) 

Podtema 5.2. Šire poimanje zdravlja 

113. Smjernica 5.2.1.2.: Osobe s problemima s fizičkim zdravljem trebale bi imati više prilika za razgovor 
o tome sa stručnjacima. 
 

114. Grupiranje pet smjernica  

Smjernica 5.2.1.4.: U poduzećima bi trebalo biti više znanja i svijesti o njihovoj ulozi u mentalnom 
zdravlju. Poduzeća bi trebalo poticati i podržavati u tome da to pitanje shvate ozbiljnije. 
Primjerice, provođenjem „tjedna zdravlja” (iz smjernice 5.2.1.3.).  
Smjernica 5.2.3.1.: Društvo treba educirati, senzibilizirati i informirati kako bi se smanjili tabui. 
Smjernica 5.2.3.2.: Edukacijom pojasniti da su problemi s metalnim zdravljem slični drugim 
zdravstvenim problemima. 
Smjernica 5.2.6.1.: Produbiti znanje o mentalnom zdravlju svih onih koji rade s pacijentima i u 
zajednici (škole, policijska tijela, zdravstveno osoblje, poduzeća, općine). 
Smjernica 5.3.2.1.: Normalizacija psihološkog liječenja (npr. ne razgovara se otvoreno o 
psihološkim patologijama i potrebom za liječenjem). Važno je razumjeti da je odlazak psihologu 
potreba svih ljudi. U školama treba podučavati filozofiju, logičko i kritičko razmišljanje. To će 
rezultirati boljim mentalnim zdravljem ljudi. 
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115.  Smjernica 5.2.2.1.: Treba osigurati resurse ustanovama koje pružaju podršku osobama sa 

zdravstvenim problemima. 
 

116.  Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 5.2.4.1.: Smanjiti poreze na ženske higijenske proizvode.  
Smjernica 5.3.3.1.:  Ukinuti PDV na ženske higijenske proizvode. 

 
117. Smjernica 5.2.4.2.: Poboljšati informiranost mladih ljudi i djece o biološkom, mentalnom i 

seksualnom zdravlju. 
 

118. Smjernica 5.2.4.3.: Dobre ideje/rješenja/prakse trebalo bi prilagoditi ostalim državama članicama. 
Potrebno je istražiti kako ostvariti takvu razmjenu (diskriminacija u pogledu seksualnog, 
reproduktivnog i ženskog zdravlja).  
 

119. Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 5.2.5.1.: Aktivno promicanje sportskih aktivnosti putem državnih poticaja. 
Smjernica 5.3.2.4.: Treba povećati broj sati tjelesnog odgoja u školama kako bi osobe bile 
aktivnije (npr. promicanje boljeg mentalnog zdravlja, smanjenje pretilosti itd.). Roditelje treba 
poticati da češće izlaze s djecom na otvoreno. Promicanje tjelesne aktivnosti može se potaknuti 
održivim programima mobilnosti (npr. u Portugalu postoje poticaji za održiviju mobilnost kojima 
se potiče uporaba bicikala i šetanje). 

 
120. Smjernica 5.2.7.1.: Stvoriti europsko tržišno natjecanje u kojem se predstavljaju najbolje nacionalne 

prakse u pogledu mentalnog zdravlja (koje prezentiraju ministri ili parlamentarni zastupnici). 

Podtema 5.3. Jednak pristup zdravstvu za sve 

121. Grupiranje triju smjernica 

Smjernica 5.3.1.1.: Proširiti osiguranje u okviru sustava javne oralne zdravstvene zaštite (npr. u 
Španjolskoj je javna zdravstvena skrb u području oralnog zdravlja vrlo ograničena). 
Smjernica 5.3.1.2.: Uspostaviti financijsku pomoć za pristup oralnoj zdravstvenoj zaštiti i sniziti 
troškove zdravstvene skrbi. Promicati subvencije na europskoj razini kako bi se zajamčila 
kvalitetna dentalna zdravstvena zaštita, posebice do 18. godine života (primjerice, u Austriji su 
osobama mlađim od 18 godina pokriveni troškovi ortodoncije). 
Smjernica 5.3.1.3.: Poboljšati politike prevencije u području dentalne zdravstvene zaštite. 
Uspostaviti minimalne standarde za dentalno zdravlje u cijelom EU-u. Preventivna dentalna 
zdravstvena zaštita u školama trebala bi biti besplatna. (Na primjer, u Njemačkoj postoje programi 
prevencije: 1) zubar posjećuje škole i 2) potiče se posjeta zubaru jednom godišnje. Međutim, taj 
posjet zubaru košta 80 EUR pa stoga postoje obitelji koje si ga ne mogu priuštiti. ) 

 
122. Smjernica 5.3.2.3.: Školskoj djeci i odraslima treba objasniti probleme povezane sa samoliječenjem. 

 
123. Smjernica 5.3.2.5.: Odrasle i studente treba obučavati za pružanje prve pomoći i kardiopulmonalnu 

reanimaciju. Pored obuke, važno je i da defibrilatori budu dostupni na javnim mjestima. 
 

124. Smjernica 5.3.3.2.: U zdravstvenim se politikama mora prepoznati da, zbog svojih bioloških razlika i 
spolnih uloga, žene i muškarci imaju različite potrebe, prepreke i prilike za pristup zdravstvenoj skrbi. 
Potrebno je obratiti pozornost i na potrebe LGTBIQ zajednice (posebno mladih u LGTBIQ zajednici s 
obzirom na to da su u procesu izgradnje svojeg identiteta i trebaju više podrške). Potrebno je 
promicati konkretne LGTBIQ zakone (npr. aragonijski zakon o transrodnim osobama: uspostavljena 
je jedinica za skrb o rodnom identitetu koja pruža psihološku pomoć i podršku tijekom tranzicijskog 
postupka; u Aragoniji postoji i LGTBIQ zakon. Mogli bi biti referentni za druge regije). 
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125. Smjernica 5.3.4.1.: Potrebno je unaprijediti obuku i osigurati više sredstava subjektima iz trećih 
sektora i socijalnim službama koje imaju kontakte s osobama koje imaju manje sredstava (npr. 
postoje ljudi s vrlo lošom higijenom ili prehrambenim navikama jer nemaju informacija ili resursa 
kako bi te navike popravili). Beskućnici nemaju pristup zdravstvenoj skrbi, a puno ih se srami ići kod 
liječnika. NVO-i mogu stupiti u kontakt s beskućnicima i osigurati posjete liječnicima za ranjive 
skupine.  
 

126. Smjernica 5.3.4.2.: Obitelji treba uključiti u školske edukacijske planove kako bi i one bile dio 
edukacije o zdravim navikama koje se promiču u školama. 
 

127. Smjernica 5.3.5.1.: Razviti alate koji omogućuju potporu bolničkom osoblju u poboljšanju njihova 
rada (npr. govorne aplikacije: moguće je govoriti u aplikaciju, a zatim govor ulazi u sustav koji ga 
pretvara u pisane savjete za bolničko osoblje, pa nema potrebe za pisanjem). 
 

128. Grupiranje dviju smjernica  

Smjernica 5.3.6.1.: EU bi trebao uspostaviti sustav osnovne javne zdravstvene skrbi (funkcionalni, 
a ne estetski aspekti) u svim državama članicama EU-a. Pristup ne bi imali samo stanovnici te 
države, već i imigranti ili osobe iz drugih država. 
Smjernica 5.3.7.1.: Treba osigurati medicinsku skrb za beskućnike i imigrante (npr. postoje 
pojedini NVO-i koji pružaju privatnu skrb i takve bi inicijative trebalo poticati). 

 
129. Smjernica 5.3.7.2.: Uključiti zdravlje, ljudsko dostojanstvo i pravo na integritet u članak 3. Ugovora 

o Europskoj uniji. Ljudsko dostojanstvo dio je ljudskog zdravlja (primjerice članak 15. španjolskog 
ustava uključuje „pravo na život te fizički i moralni integritet bez podvrgavanja mučenju ili 
neljudskom ili ponižavajućem kažnjavanju ili postupanju u bilo kojem slučaju”). 
 

130. Smjernica 5.3.8.1.: Treba analizirati prednosti i nedostatke privatnog sustava zdravstvene skrbi (npr. 
vidjeti u kojoj mjeri promicanje privatnog sustava uzrokuje smanjenje ulaganja u javne usluge, u 
kojoj je mjeri diskriminirajuće itd.). (Primjerice, u Njemačkoj postoji privatno osiguranje i javno 
zdravstvo. Privatno zdravstvo nije uvijek bolje. Ako se liječite privatno, morate platiti za preglede 
koji vam nisu uistinu potrebni.)  
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