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Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Bizottság szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében.  

A jelen dokumentumot1 az eszmecseréért felelős csoport készítette, amelynek tagjai a Missions 

Publiques, a Danish Board of Technology, a Deliberativa, az ifok és a Kantar, és amely a vitacsoportok 

módszeréért és összeállításáért felel. A 3. vitacsoport: „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” 2. 

ülését a Missions Publiques vezette, amelynek munkáját a Danish Board of Technology segítette.  
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1Jogi nyilatkozat: ez a jelentés a szerzők kizárólagos felelőssége, és nem az EU intézményeinek 
véleményét tükrözi. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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1. A 2. ülés összefoglalása 

2021. november 19–21. között közel 200, különböző hátterű európai polgárt választottak ki 

véletlenszerűen az EU minden részéből egy második, virtuális találkozóra, hogy megvitassák az 

„Éghajlatváltozás, környezet/egészség” témákat, folytatva az első ülésen elkezdett eszmecserét. Az 

1. ülés során a polgárok mintegy 75 olyan témát hoztak fel, amely kapcsolódik a saját vitacsoportjuk 

átfogó témájához. E témákat több altémából álló 5 munkatémára osztották fel [lásd az 1. ülésről 

készült jelentést]. A polgárok a vitacsoport által felhozott témákkal foglalkoztak a 2. ülés során.  

 

● 1. témakör: Jobb élet 

● 2. témakör: Környezet- és egészségvédelem 

● 3. témakör: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása  

● 4. témakör: Úton egy fenntarthatóbb társadalom felé 

● 5. témakör: Mindenkinek jár a törődés  

 

 

A második ülés során megfogalmazták a (harmadik ülésen sorra kerülő) konkrét ajánlásokhoz 

szükséges irányokat az első ülésen meghatározott öt témakör kapcsán. 

 

A szakértők észrevételeire, tudására és tapasztalataira, illetve a 2. ülés eszmecseréire támaszkodva a 

polgárok először megvitatták és meghatározták a hozzájuk rendelt témákhoz kapcsolódó 

vitapontokat. A vitapontok olyan meghatározott problémák, amelyekre megoldást kell találni, vagy 

olyan helyzetek, amelyeken változtatni kell (lásd például a 3. vitacsoport vitapontját: „A termelők 

nem kapnak elegendő ösztönzőt, és nem támasztanak velük szemben megfelelő követelményeket 

ahhoz, hogy fenntartható és egészséges élelmiszereket állítsanak elő.”).  

 

Ezután a polgárok e vitapontok megoldását célzó irányokat fogalmaztak meg. Az irányok 

megfogalmazása az ajánlások kidolgozásának első lépése, ami a 3. ülés célkitűzése lesz (példa irányra 

a 3. vitacsoporttól: „Pénzbeli támogatással és jutalomprogramokkal kellene ösztönözni a kis- és 

fenntartható termelőket, hogy fenntartható és egészséges termékeket állítsanak elő. Mások 

esetében csökkenteni kellene a támogatás mértékét.”). 

 

Ezenkívül a polgárokat megkérték, hogy fogalmazzanak meg indoklásokat az irányokhoz, hogy 

véleményük szerint miért tudják ezek az irányok megfelelően megoldani a vitapontokat (példa 

indoklásra a 3. vitacsoporttól: „Mivel az egészséges és fenntartható élelmiszer előállítása drágább, 

különösen, ha nem tömegtermelés eredménye.”). 

Az eszmecserékre és a közös munkára három formában került sor: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike 12-14 polgárból állt. Minden alcsoportban négy-

öt nyelv képviseltette magát, és mindegyik polgár az anyanyelvén vagy a számára 

kényelmesnek érzett nyelven beszélhetett. Mindegyik alcsoportnak volt egy kirendelt 

szakmai vezetője az eszmecseréért felelős csoportból. 

● Témaspecifikus plenáris üléseken. A témaspecifikus plenáris ülések fogják össze az 

ugyanazzal a témával foglalkozó három alcsoportot. Az öt témaspecifikus plenáris ülést 

szakmai vezetők moderálták. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e4joleeo3kgfa3mqgffrdkb7j1kx?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211123/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211123T085426Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea56551b1a85ecb0c54ea6bcae0c6bc0b0796bcff1ef25baa2678e7e33922a32
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/e4joleeo3kgfa3mqgffrdkb7j1kx?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211123/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211123T085426Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ea56551b1a85ecb0c54ea6bcae0c6bc0b0796bcff1ef25baa2678e7e33922a32
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● Plenáris üléseken, az összes részt vevő polgárral. A plenáris üléseket két fő moderátor 

vezette az eszmecseréért felelős csoportból. 

 

A plenáris ülésekről készült videófelvételek itt tekinthetők meg: 

● plenáris ülés 

 

2. A 2. ülés kontextusa az európai polgári vitacsoport folyamatában 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia egyik legfontosabb részei. 

Négy európai polgári vitacsoport teszi lehetővé, hogy a polgárok közösen gondolkodjanak arról, 

milyen jövőt szeretnének az Európai Uniónak.  

● A 4 vitacsoportban 200 európai polgár vesz részt, akiket véletlenszerűen választanak ki a 27 

tagállamból;  

● a kiválasztás az EU sokszínűségét tükrözi: földrajzi származás (nemzetiség és város/vidék), 

nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és végzettség;  

● tagállamonként legalább egy női és egy férfi polgár vesz részt az egyes vitacsoportokban;  

● a vitacsoport egyharmada fiatalokból áll (16–25 év közöttiek). E fiatalokból álló csoport és az 

Európai Ifjúsági Esemény között kapcsolat jött létre. 

Mindegyik vitacsoport háromszor találkozik 2021. szeptember és 2022. február között. Az 1. ülésre 

Strasbourgban került sor, az Európai Parlament épületeiben. A 2. ülésre online került sor. A polgárok, 

moderátorok, vezetők és szakértők számára az Interactio online eszköz segítségével nyílt lehetőség a 

többnyelvű eszmecserére, 24 nyelven folyó szinkrontolmácsolással.  

Míg az 1. ülés bevezető ülésnek tekinthető, amelynek célja a jövőkép és a napirend meghatározása 

volt, illetve a polgárokat érdeklő vitapontok fontossági sorrendjének felállítása, a 2. ülés célja a 

témakörök mélyebb megvitatása és az irányok meghatározása volt. A 2. ülés nyitó plenáris ülésén a 

vitacsoportok 20 plenárisülés-képviselőjét megkérték arra, hogy adjanak visszajelzést a 

polgártársaknak az első plenáris ülésről, amelyen 2021. október 22–23. között vettek részt (lásd A 

plenáris ülés visszajelzése című IV. mellékletet). Beszédeik után következtek a kérdések és a 

válaszok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19
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3. Az ülés fő megállapításai: vitapontok és irányok 

A 2. ülés végén a 3. vitacsoport résztvevői a következő vitapontokat és irányokat határozták meg2: 

A témák, altémák, vitapontok és irányok számozása a következő: Téma.Altéma.Vitapont.Irány (pl. 

1.1.1.1). 

1. Jobb élet 

1.1 Egészséges életmód  

1.1.1. vitapont – A fiatalok nem részesülnek megfelelő oktatásban az egészséges életmóddal 

kapcsolatban, és nem kapnak elegendő információt erről (pl. egészséges ételek készítése). 

● 1.1.1.1 Főzőiskolákat kell nyitni a tagállamokban, amelyeket pénzbeli támogatással és 

reklámokkal kell népszerűsíteni (pl. ingyenes tanfolyamok tinédzsereknek és gyerekeknek), 

ideértve többek között az egészséges étkezéssel kapcsolatos oktatást, amelyet már 

kisgyermekkorban el kell kezdeni (pl. óvoda, általános iskola), a bevált gyakorlatok/legjobb 

receptek összegyűjtését Európa-szerte, és felhasználni ezeket a főzőtanfolyamokon (a 

sokszínű európai étkezési szokások felhasználásával). Példa erre Olaszországban: ingyenes 

szakképzés az állami iskolákban, ahol megtanítják a diákokat egészséges ételeket főzni. 

● 1.1.1.2 Reklámokat kell elhelyezni a tévében, különböző platformokon, az influenszerekkel 

együttműködésben (pl. YouTube). Programokat kell szervezni a fiataloknak, és a statisztikai 

adatok alapján kell közvetlenül megszólítani a célcsoportot, tájékoztatva őket az egészséges 

étkezésről, főzésről és az egészséges ételekről. 

● 1.1.1.3 Holisztikus megközelítést kell alkalmazni: testmozgás, egészség és táplálkozás, pl. fel 

kell hívni a figyelmet azokra a betegségekre, amelyeket a helytelen táplálkozás okozhat, pl. 

szív- és érrendszeri problémák. 

● 1.1.1.4 A témát ki kell egészíteni szexuális felvilágosítással és KRESZ-oktatással. 

● 1.1.1.5 Az iskolai menzáknak egészségesebb ételeket és nagyobb választékot kell kínálniuk 

(pl. vegetáriánus fogások, zöldségköret, szezonális gyümölcsök és zöldségek), illetve oda kell 

figyelniük a jó minőségű, kiegyensúlyozott étrend biztosítására, pl. biotermékek. 

 

1.1.2. vitapont – A reklámok az egészségtelen életmódot (pl. alkoholfogyasztás, dohányzás) 

népszerűsítik. 

● 1.1.2.1 Olyan tájékoztatókat kell kiosztani az iskolákban, amelyek az oktatási nonprofit 

szervezeteket és az iskolán kívüli programokat népszerűsítik, pl. szükség van olyan 

emberekre, akik értenek a táplálkozáshoz és a sporthoz, hogy oktathassák a gyerekeket 

ezekkel a témákkal kapcsolatban. 

 
2 Gépi fordítással fordítva. 
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● 1.1.2.2 Korlátozni kell az alkohol- és dohányhirdetések megjelenítését, főként a fiatalok 

körében, pl. sporteseményeken. 

● 1.1.2.3 A cégeknek biztosítaniuk kell pihenőidőt az ebédszünetben és sportolásra alkalmas 

helyeket, illetve népszerűsíteniük kell a testmozgást annak érdekében, hogy a munkavállalók 

sportolás közben jobban megismerhessék egymást. Sportolásra alkalmas területeket kell 

létrehozni, pl. focipályákat. Lehetőséget kell biztosítani a munkavállalóknak a testmozgásra a 

munkaidő alatt, pl. gimnasztikai labda, járkálás, íróasztalnál végezhető gyakorlatok, 

testhelyzet-változtatás. 

 

1.1.3. vitapont – Az EU-tagállamok különböző oktatási rendszerei nem teszik lehetővé az egységes 

szabályokat, a bioélelmiszerek drágák, nagy különbségek vannak az egészséges ételek között (pl. 

növényi alapú étrend), túlságosan nagy mennyiségű a fogyasztás. 

● 1.1.3.1 Kis méretű kerteket kell létrehozni az iskolákban, a városokban kerteket kell 

létesíteni, és lehetőség szerint pénzbeli támogatást nyújtani a projekteknek. 

● 1.1.3.2 Módosítani kell az árakat: a biotermékek legyenek olcsóbbak. 

● 1.1.3.3 Be kell illeszteni főzőórákat az iskolai tanmenetbe. 

● 1.1.3.4 Népszerűsíteni kell a jó vegetáriánus recepteket. 

● 1.1.3.5 Több támogatást kell adni az olyan kisebb gazdaságoknak, amelyek regionálisan 

működnek és értékesítenek, illetve a biogazdaságoknak, hogy lehetőségük nyíljon olcsóbb 

élelmiszereket előállítani (a terület helyett a fenntarthatóságot kell figyelembe venni a 

támogatás odaítélésekor). 

● 1.1.3.6 Vertikális gazdálkodás: a termények nagy raktárakban való tárolása. Nem kell 

növényvédőszereket használni, mivel nincsenek kártevő rovarok. Jelentős befektetésekre 

van szükség az automatizáció terén, mivel nagyon költséghatékonnyá és megfizethetővé 

teszi a gazdálkodást. 

 

1.1.4. vitapont – Mivel az emberek bizalma megingott a biotermékekben, illetve az iskolákban és a 

munkahelyeken nincs elég testmozgás/sport, nagyon sok a szív- és érrendszeri megbetegedés. 

● 1.1.4.1 Növelni kell a helyi klubok pénzbeli támogatását, hogy a gyerekeknek esélyük nyíljon 

az iskolán kívül sportolni (hogy kipróbálhassanak különböző sporttevékenységeket a 

klubokban). 

● 1.1.4.2 Közös sétákat kell szervezni, amelyekkel fel lehet hívni a figyelmet az egészségre a 

tévében, rádióban, a közösségi médiában, az újságokban és a magazinokban. 

● 1.1.4.3 Ifjúsági Európa-bajnokságot kell szervezni, amelynek keretében a fiatalok Európa 

minden részéről összegyűlnek, hogy különböző sportversenyeken mérettessék meg 

magukat. 
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1.1.5. vitapont – Nincs meg az emberek alapvető tudása arról, hogy melyek az egészséges ételek, és 

mit jelent az egészséges étkezés. 

● 1.1.5.1 Információk feltüntetése a csomagoláson: mi számít 

egészségesnek/egészségtelennek (pl. az élelmiszerek megjelölése a jelzőlámpa színeivel, 

tápanyagérték feltüntetése). 

 

1.1.6. vitapont – Az EU-s támogatások nagy részét a nem fenntartható mezőgazdaságra fordítják (pl. 

egészségtelen adalékanyagok és tartósítószerek az élelmiszerekben, növényvédőszerek, vegyszerek 

és antibiotikumok használata a mezőgazdaságban). 

● 1.1.6.1 Nyomon kell követni az EU-s támogatások elosztását, és még több pénzt kell fektetni 

a mezőgazdasági innovációkba, pl. a vertikális gazdálkodásba. 

● 1.1.6.2 Be kell tiltani a megelőző antibiotikumok állatoknak szánt takarmány-

adalékanyagként való használatát. 

● 1.1.6.3 Csökkenteni kell a húsfogyasztást. 

1.1.7. vitapont – Az élelmiszeripar túl sok anyagi támogatásban részesül. Nem megfelelő a lakosság 

oltással kapcsolatos tájékoztatása. A lakosság nem fér hozzá az egészségügyi ellátáshoz a 

világjárvány alatt (pl. az intenzív osztályok túlterheltsége miatt), túl kevés az orvos és a nővér. 

● 1.1.7.1 Jobban kell népszerűsíteni az egészséges táplálkozással foglalkozó nonprofit 

szervezeteket. 

● 1.1.7.2 Átfogó tájékoztató kampányt kell indítania az EU-nak arról, hogy az mRNS vakcinák 

biztonságosak, és hogy mivel jár az ilyen típusú oltások felvétele. 

 

1.1.8. vitapont – Nem irányul elég figyelem arra, hogy milyen negatív hatással vannak a tetteink a 

környezetre. 

● 1.1.8.1 Több tájékoztatásra és kampányra van szükség az egészséges életmóddal 

kapcsolatban, konkrét példákkal együtt. A közölt információk legyenek könnyen érthetők és 

hozzáférhetők. Az egyes célcsoportokat különböző csatornákon kell megszólítani. 

● 1.1.8.2 Olyan médiaszereplőkre van szükség, akik jó példát mutathatnak. 

● 1.1.8.3 Szigorúbban kell szabályozni a reklámokban elhangzó félretájékoztatást, és be kell 

tiltani a rendkívül egészségtelen ételekkel kapcsolatos reklámokat. 

● 1.1.8.4 Népszerűsíteni kell az iskolásoknak és óvodásoknak szóló megfelelő tanfolyamokat és 

tájékoztatókat európai programokon keresztül. 

● 1.1.8.5 Bátorítani kell a pozitív viselkedésmódokat jutalmakkal és ösztönzési rendszerekkel. 
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1.1.9. vitapont – A termelők nem kapnak elegendő ösztönzőt, és nem támasztanak velük szemben 

megfelelő követelményeket ahhoz, hogy fenntartható és egészséges élelmiszereket állítsanak elő. 

● 1.1.9.1 Pénzbeli támogatással és jutalomprogramokkal kellene ösztönözni a kis- és 

fenntartható termelőket, hogy fenntartható és egészséges termékeket állítsanak elő. Mások 

esetében csökkenteni kellene a támogatás mértékét. 

● 1.1.9.2 Szigorúbb előírásokra van szükség az egészségtelen élelmiszerek előállításának 

korlátozása érdekében. 

 

1.1.10. vitapont – Nem mindenhol és nem mindenki számára hozzáférhetők az egészséges és 

fenntartható élelmiszerek (az árak miatt). Az egészségtelen élelmiszerek viszont mindenütt kaphatók. 

● 1.1.10.1 A politikusoknak mérlegelniük kellene a fogyasztás csökkentését elősegítő 

lehetőségek népszerűsítését. 

● 1.1.10.2 Több lehetőséget és teret kell teremteni az olyan heti piacoknak és direkt 

marketingnek, amelyek egészséges és regionális élelmiszereket kínálnak, valamint 

tájékoztatni kell ezekről a nagyközönséget, illetve népszerűsíteni a körükben. 

 

1.1.11. vitapont – Hiányos oktatás és félretájékoztatás; túl kevés figyelmet szentelnek a tudományos 

megállapításoknak. A polgárok nem találják a megfelelő információkat, vagy nem tudják 

megfelelően értelmezni azokat. 

● 1.1.11.1 Az egész EU-ban egységessé, jobbá és közérthetőbbé kell tenni az élelmiszerekkel 

kapcsolatos kommunikációt. 

 

1.1.12. vitapont – A megelőző intézkedések, pl. sport és egészséges étkezés túlságosan drága, nem 

jut hozzá mindenki pl. az iskolákban. 

● 1.1.12.1 Lehetővé kell tenni, pl. pénzügyi támogatás (nagyobb költségkeret) nyújtásával, 

hogy az iskolák és az egyéb oktatási szolgáltatók egészséges, fenntartható iskolai étkezést 

biztosítsanak, illetve segíteni kell őket abban, hogy tájékozódhassanak a jó beszállítókról, és 

felvehessék velük a kapcsolatot. 

● 1.1.12.2 Népszerűsíteni kell a kerékpározást a kerékpárút-hálózat, a kerékpározási 

lehetőségek és iskolai képzések bővítésével. 

● 1.1.12.3 Cukoradó (magasabb adó a cukros termékekre). 
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 1.1.13. vitapont – Nagyon sok ételrecept egészségtelen hozzávalókat tartalmaz. 

● 1.1.13.1 Új technológiákat kell kifejleszteni, amelyekkel jobb minőségű, egészségesebb 

termékeket lehet előállítani. 

 

1.1.14. vitapont – Korlátozott hozzáférés az egészséges élelmiszerekhez a pénzügyi korlátok miatt. 

● 1.1.14.1 Magasabb áfát kell kiróni az egészségtelen termékekre. Népszerűsíteni kell az új 

élelmiszereket, és csökkenteni kell az egészséges élelmiszerek áfáját.  

 

1.1.15. vitapont – A folyamatos megelőzés, többek között a rendszeres egészségügyi szűrés nem 

eléggé kidolgozott és nem mindig helyesen kivitelezett. 

● 1.1.15.1 Át kell alakítani az egészségügyi rendszert a folyamatos megelőzés, többek között a 

kötelező szűrések hatékonyabb megvalósulása érdekében. 

 

1.1.16. vitapont – Nincs megfelelő oktatás és tudás arról, hogy mit jelent az egészséges étkezés, és 

mik az előnyei. 

● 1.1.16.1 El kell hagyni a feldolgozott nyersanyagokból készült termékeket, és a lehető 

legjobban ösztönözni kell az egészséges ételeken alapuló étrendet. A hivatalos oktatási 

rendszerbe be kell vezetni a táplálkozással kapcsolatos órákat. 

 

1.1.17. vitapont – Az egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatás legyen átfogóbb. Az 

egészséges életmóddal kapcsolatos ajánlásokat a megoldásokkal együtt kell elővezetni. 

● 1.1.17.1 A tájékoztató kampányokat a meghatározott célcsoportokra kell szabni, és 

megfelelő kommunikációs eszközöket kell választani mindegyik célcsoporthoz. Az 

orvosoknak minden lehetőséget megragadva azt az üzenetet kell közvetíteniük az emberek 

felé, hogy az egészséges életmód igenis fontos. 

 

1.1.18. vitapont – Nagyon sok gyógyszert fogyasztunk, főként azért, mert a gyógyszergyárak 

bizonyos készítmények fogyasztását népszerűsítik. A megelőzést (beleértve a fiataloknak szóló 

szexuális felvilágosítást is) nem tekintik az egészséges életmódot elősegítő intézkedésnek. 

● 1.1.18.1 Nagyon fontos a háziorvosok szerepe: ne csak reaktív, hanem proaktív lépéseket is 

tegyenek. A háziorvosi praxisok legyenek jobban felszereltek. 
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1.1.19. vitapont – Az egészségügyi problémák társadalomra gyakorolt hatásának kommunikációja 

nem mindig tisztességes és átlátható. 

● 1.1.19.1 Átlátható módon, kizárólag pártatlan és szakmailag elismert szakemberek 

bevonásával szabad tájékoztatni az embereket az egész világot és a társadalmat érintő 

egészségügyi problémákról. A közölt információkat a nagyközönség számára is hozzáférhető, 

megbízható adatokkal kell alátámasztani. 
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1.2 Környezetvédelmi nevelés 

1.2.1. vitapont – Miért nem kapunk tájékoztatást a húsfogyasztás, a tömeges állattenyésztés és az 

étkezési szokásaink hatásáról? Erős a mezőgazdaság lobbi. Az emberek nincsenek tisztában a 

témával. 

● 1.2.1.1 Több statisztikára, tényekre és számadatokra van szükség, hogy az emberek 

tájékozódhassanak ezekről a problémákról és hatásaikról. 

● 1.2.1.2 Gyakorolni és népszerűsíteni kell a fenntartható és talajmegújító mezőgazdaságot. 

● 1.2.1.3 Támogatni kell anyagilag az események közszolgálati csatornán való közvetítését, 

illetve az eseményekről való beszámolókat az európai csatornákon. Az internet és a 

közösségi média segítségével kell megcélozni a fiatalokat. 

 

1.2.2. vitapont – Nincs meg a természettel való kapcsolat, főleg a városokban. 

● 1.2.2.1 Közelebb kell hozni a városban élő gyerekeket a természethez: órákat kell tartani a 

szabadban; pénzügyi támogatásban kell részesíteni az iskolai kertek létrehozását ösztönző 

programokat, pl. virágoskertek, faiskolák, és be kell vonni kertészeket a tudatosság növelése 

érdekében.  

● 1.2.2.2 Zöldebbé kell tenni a városokat, pl. több fát kell ültetni. 

 

1.2.3. vitapont – A felnőtteknek kevés információ áll a rendelkezésükre a környezetvédelmi 

nevelésről. A felnőttek és a gyermekek ritkán beszélgetnek ezekről a témákról. Nincs mód az elméleti 

tudás gyakorlati megvalósítására. Nincs elég figyelemfelhívó kampány. 

● 1.2.3.1 A környezetvédelmi nevelésen alapuló, nagyszabású oktatási programokat kell 

indítani, amelyek megszólítják a szülőket és a gyerekeket is. 

● 1.2.3.2 Összehangolt nevelési kampányokra van szükség az EU egész területén, többek 

között az influenszerek és a közösségi média bevonásával. Együttműködést kell kialakítani a 

nagy reklámügynökségekkel, hogy olyan videókat készítsenek, amelyek gyorsan nagy 

népszerűségre tesznek szert, és amelyekről mások is beszámolnak. Az egyes országokra 

szabva, közismert színészekkel vagy influenszerekkel közösen olyan gondolatébresztő, 

emlékezetes tartalmakat kell gyártani, amelyek megszólítják az emberek lelkiismeretét. 

● 1.2.3.3 Fel kell hívni a figyelmet ezekre a témákra az iskolákban, és meg kell tanítani a 

gyerekeknek, hogyan lehet úgy főzni és élelmiszert feldolgozni, hogy az kevés hulladékkal 

járjon. A gyerekek érzelmeire kell hatni. 

● 1.2.3.4 Független és jó tudományos tanulmányokat kell készíteni az éghajlatváltozás, az 

élelmiszerek és a táplálkozás témakörében. 
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● 1.2.3.5 Fel kell hívni a figyelmet a helyi közlekedés (busz, metró, villamos) és a fontos 

környezetvédelmi témák között kapcsolatra is, illetve tájékoztatni kell erről a lakosságot. 

 

1.2.4. vitapont – A vállalatok és az iskolák nem tájékoztatják megfelelően a szülőket és az idősebb 

generációt. Nincs olyan iskolai tantárgy, amely a környezetvédelemmel foglalkozna. 

● 1.2.4.1 Többet kell foglalkozni a környezettel kapcsolatos témákkal az iskolákban: nemcsak 

elméleti, hanem gyakorlati tudást is át kell adni. 

● 1.2.4.2 Kötelező tantárgyként be kell vezetni a „környezetvédelem” órát. Növelni kell a 

környezetvédelemmel foglalkozó iskolai napok számát, pl. szemétgyűjtés. 

● 1.2.4.3 Olyan új gyártási folyamatokat kell népszerűsíteni, amelyek nem termelnek 

hulladékot, pl. a pékségek esetében. Meg kell mutatni az embereknek, hogyan lehet 

észszerűen vásárolni, és ezáltal kevesebb hulladékot termelni. 

● 1.2.4.4 Támogatni kell a gyerekjátékokat készítő cégeket. Játékos módon kell megismertetni 

a gyerekekkel ezeket a témákat, és közben elmagyarázni nekik, mit jelent a 

környezetvédelem. Olyan játékokat kell gyártani, amelyek segítségével ezekről a témákról 

tanulhatnak a gyerekek. E játékoknak megfizethetőknek kell lenniük. Ennek érdekében 

szoros együttműködésre van szükség a játékgyártókkal. 

● 1.2.4.5 Ingyenes oktatási lehetőségeket kell kínálni a felnőtteknek például az 

energiatakarékosság és az éghajlatváltozás témakörében. Ha ez államilag nem 

megvalósítható, akkor a nonprofit szervezetek bevonásával kell ilyen ingyenes oktatásokat 

tartani. 

● 1.2.4.6 Kulturális eszmecsere az országok között: közös projektekre és eszmecserére van 

szükség az EU tagállamai és azok iskolái között. Mit tesznek a tagállamok iskolái a környezet 

védelméért? 

● 1.2.4.7 Az EU-nak javaslatokkal, tanácsokkal és ajánlásokkal kell segítenie az iskolák 

környezetvédelmi óráit. 

 

1.2.5. vitapont – Nincsenek sem megfelelő reklámok, sem oktatóanyagok a közösségi médiában 

ahhoz, hogy megoldjuk a környezetvédelmi problémákat. A nagyvállalatokat csak a profit érdekli a 

közösségi médiában. A közösségi médiában megjelenő számos állítás hamis, és inkább az érzelmekre 

hatnak, nem pedig tényeken alapulnak. A nem alátámasztott állítások sikeresebbek a valódi 

tényeknél, amelyeket pedig építő jellegű módon fel lehetne használni. 

● 1.2.5.1 Jobban be kellene vonni az influenszereket és a közösségi médiát a környezetvédelmi 

nevelést népszerűsítő kampányokba. 

● 1.2.5.2 Több anyagi támogatásban kellene részesíteni a köz- és független médiát. 
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● 1.2.5.3 Olyan EU-s platformot kell létrehozni, ahol bárki kérdezhet a környezettel 

kapcsolatban, valamint következetes információkat kell megosztani az összes EU-

tagállamban. Meg kell teremteni a lehetőségét a tudósokkal való eszmecserének. 

● 1.2.5.4 A közösségi médiában megjelenő hirdetéseken és oktatóanyagokon kívül tájékoztató 

füzeteket, szóbeli tájékoztatást és oktatást kell nyújtani a gyerekeknek. 

 

 

1.2.6. vitapont – A környezetvédelmi nevelés sok ember számára nem bír igazi értékkel Európában. A 

probléma gyökere a környezettel kapcsolatos hiányos tájékozottságban keresendő. 

● 1.2.6.1 Elsődleges téma és cél kell legyen az éghajlattal és a környezetvédelemmel 

kapcsolatos tantárgy oktatása. 

 

1.2.7. vitapont – Nincsenek a különböző csoportokra szabott oktatási programok. A környezetvédelmi 

nevelésen belül nagyon korlátozottak a differenciálási lehetőségek. 

● 1.2.7.1 Népszerűsíteni kell az iskolán kívüli programokat, pl. klubok, nonprofit szervezetek és 

kezdeményezések. Az is fontos, hogy ezek támogassák az iskolákat. Minden klubnak (legyen 

az akár fociklub) és oktatási programnak lehet környezetvédelmi nevelési célzata. 

● 1.2.7.2 A természetben tett kirándulásokkal és környezetvédelmi akciókkal (pl. 

szemétgyűjtés) kell népszerűsíteni a természet szeretetét. 

 

1.2.8. vitapont – Nincs elég pénz a környezetvédelmi nevelésre. AZ EU-nak nincsenek eszközei ahhoz, 

hogy segítse az iskolákat. 

● 1.2.8.1 Népszerűsíteni és terjeszteni kell a digitális oktatási lehetőségeket (pl. az EU használja 

ki jobban a meglévő lehetőségeket). 

 

1.2.9. vitapont – Nagyon sok, a témába vágó információ és oktatási anyag nem áll rendelkezésre 

minden nyelven. Nagyon sok a félretájékoztatás (az álhír). 

● 1.2.9.1 Széles körben, az összes nyelven elérhetővé kell tenni az információkat. Az 

információknak és az anyagoknak tudományosan megalapozottnak kell lenniük. A közmédiát 

kell felkérni ezek terjesztésére. A közösségi médiát is be kell vonni. 

 

1.2.10. vitapont – A szülők gyakran nem mutatnak példát, és nem vesznek részt a környezetvédelmi 

nevelésben, illetve nem is vonja be őket a környezetvédelmi nevelésért felelős rendszer. 
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● 1.2.10.1 Oktatási programokat kell szervezni a felnőttek és a szülők számára, és integrálni 

kell ezeket a gyerekeknek szóló intézkedésekbe. 

 

1.2.11. vitapont – Az EU korlátozta az oktatáspolitikára való befolyás lehetőségeit. 

● 1.2.11.1 A környezetvédelmi nevelésről szóló, közös európai chartát kell megfogalmazni, 

amely vonatkozik minden tagállamra, illetve azok oktatási intézményeire és iskoláira. 

 

1.2.12. vitapont – Nincs elég tanár és lehetőség a környezetvédelmi nevelés gyakorlati 

megvalósításához. 

● 1.2.12.1 Az EU-nak ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy vegyék fel az iskolai tantárgyak 

közé a környezetvédelmi nevelést. A tanárok lehetnek akár külsősök is (pl. egy nonprofit 

szervezet munkatársa vagy kutató), és jól meg kell fizetni őket. 

 

1.2.13. vitapont – Az ökológiai oktatás nem kap elég figyelmet és támogatást. 

● 1.2.13.1 Meg kell újítani az oktatási rendszert: több figyelmet kell kapnia annak, hogy milyen 

szerepet játszik a környezet az életünkben, jobban tudatosítani kell ezt az emberekben. 

 

1.2.14. vitapont – Az oktatási rendszerek nem ösztönzik a diákokat arra, hogy odafigyeljenek a 

körülöttük lévő környezetre, és hogy tisztában legyenek a tetteik környezetre gyakorolt hatásával. 

● 1.2.14.1 A környezetvédelemmel és a tetteink következményeivel kapcsolatos formális és 

informális nevelésnek és oktatásnak módszeresnek és rendszeresnek kell lennie. Nagy 

hangsúlyt kell fektetni a hozzáállás megváltoztatására. Ez hosszú távon segíthet abban, hogy 

óvjuk a környezetet, amelynek felbecsülhetetlen értéke van az emberiség számára. 

● 1.2.14.2 A gyerekeket arra kell ösztönözni, hogy minél több időt töltsenek a természetben, 

pl. iskolai programok keretében. A családokat arra kell bátorítani, hogy több időt töltsenek a 

gyerekeikkel a szabadban. 

 

1.2.15. vitapont – Nem kötődünk a környezethez (pl. nincs fizikai kapcsolatunk a természettel). 

● 1.2.15.1 A környezetnek és megóvásának szentelt órákat kell felvenni a tanmenetbe. 

Érdemes az órák során kitérni például a természetvédelmi jogszabályokra (a középiskola első 

évétől). Az órák megtartása a szabadban történjen, a diákoknak ne kelljen jegyzetelniük. 
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1.2.16. vitapont – A környezetvédelmi nevelés nem kap elég anyagi támogatást, és nincs elég anyagi 

erőforrás a konkrét intézkedések foganatosításához. 

● 1.2.16.1 Növelni kell az oktatásra és a kommunikációra szánt állami és magántámogatások 

összegét. 

● 1.2.16.2 Össze kell hangolni az EU környezetvédelemmel kapcsolatos helyi és regionális 

promóciós kampányait. Ehhez megfelelő együttműködésre van szükség helyi, regionális, 

nemzeti és uniós szinten. Ennek hatékonyságát rendszeres időközönként értékelni kell. 

 

1.2.17. vitapont – Jelenleg nem áll elég információ a polgárok rendelkezésére a környezetvédelmi 

problémákkal kapcsolatban. 

● 1.2.17.1 A jövőben a tájékoztató kampányoknak egységesebbnek kell lenniük, és pontosan 

meg kell határozni, hogy milyen időközönként kerüljön sor rájuk. Minél többféle 

tájékoztatási csatornát kell bevonni, hogy az információk minél hozzáférhetőbbek legyenek 

mindenki számára. 

 

2. Környezet- és egészségvédelem  

2.1 Egészséges természetes környezet 

 

2.1.1. vitapont – Az életmódunk veszélyezteti a talajvizet. 

● 2.1.1.1 Megfelelő módon korlátozni kell a nagy gyártóüzemek és ipari gazdaságok okozta 

vízszennyezést. A korlátozást a polgárokra is ki kell terjeszteni: meg kell változtatniuk az 

életmódjukat, tájékoztatni kell őket arról, hogyan zajlik a víz körforgása, és hogy milyen 

hatással vannak rá. 

● 2.1.1.2 Csökkenteni kell a vízpazarlást, főleg a vízhiány sújtotta régiókban. Növelni kell a víz 

árát; ehhez olyan ártáblázat szükséges, mint például az áram esetén.  

● 2.1.1.3 A kutatóknak újra kell fogalmazniuk a „tiszta víz” pontos jelentését. Frissíteni kell a 

szabványokat. 

 

2.1.2. vitapont – Az emberi tevékenység helyszínei nem ökológiailag fenntartható módon épülnek, és 

nem alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz. 

● 2.1.2.1 Csökkenteni kell egyéni közlekedési módok számát; helyette inkább a közösségi 

közlekedésre, a tömegközlekedésre kell támaszkodni. A tömegközlekedésnek a társadalom 

igényeire és nem a profitra kell fókuszálnia.  
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● 2.1.2.2 Nagyobb társfinanszírozást kell biztosítani nemzeti és helyi szinten az infrastruktúra 

megújítása és átalakítása érdekében. Több időt kell szánni az anyagiak megfelelő elosztására. 

● 2.1.2.3 Környezetvédelmi címkéket kell bevezetni. Jelölje egységes címke, ha valami 

környezetbarát (pl. jármű, épület, termék). A címkézésnek megfelelő színekkel, egyértelmű 

skála szerint kell történnie. Közös tettekre van szükség globális szinten, az Egészségügyi 

Világszervezet és az ENSZ bevonásával. 

 

2.1.3. vitapont – A fosszilis üzemanyagokon alapuló jelenlegi gazdasági helyzet túl magas 

energiafogyasztást és túlzott kibocsátást eredményez.  

● 2.1.3.1 Csökkenteni kell az energiaigényt. Az aktuális helyzethez kell igazítani az 

energiafogyasztást. 

● 2.1.3.2 Több anyagi támogatást kell juttatni az azzal foglalkozó kutatásoknak, hogy az 

atomenergia tényleg a legjobb megoldás-e jelen pillanatban, hogy hogyan kell tárolni a 

nukleáris hulladékot (most és a jövőben), és hogyan lehet újra felhasználni új energia 

előállítása érdekében. 

● 2.1.3.3 Több anyagi támogatásban kell részesíteni az atomenergia kiváltásával foglalkozó 

kutatásokat. 

2.2 A biodiverzitás megóvása 

 

2.2.1. vitapont – A folyószennyezés hatással van a vízi élőlényekre. 

● 2.2.1.1 Figyelemmel kell kísérni az összes folyóparti vállalat szennyező tevékenységét, nem 
csak azokét, amelyek köztudottan a folyókba engedik a hulladékot. 

● 2.2.1.2 Támogatni kell a szennyvíztisztító telepek létesítését. 

 

2.2.2. vitapont – Az akvakultúrában (ketrecben/tartályban történő tenyésztés) használt haleledelek 
ronthatják más halak életminőségét. 

● 2.2.2.1 Több technológiai megoldást kell alkalmazni, hogy csökkenjen a természetbe kerülő, 
akvakultúrában használt eledel mennyisége. 

 

2.2.3. vitapont – Az intenzív gazdálkodás hatással van az ökoszisztémára. 

● 2.2.3.1 Át kell csoportosítani az anyagi támogatásokat az ökoszisztémát kímélő 
mezőgazdasági megoldások részére. 

● 2.2.3.2 Tisztességes versenyt kell biztosítani a környezetbarát mezőgazdasági termékeknek. 

● 2.2.3.3 Ösztönözni kell a természetes trágya használatát. 
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2.2.4. vitapont – Az erdőirtás hatással van a rovarok és a többi állat életére. 

● 2.2.4.1 Korlátozni kell az erdőket érintő bányászati tevékenységeket. 

● 2.2.4.2 Az erdészeknek a lehető legjobban ki kell használniuk a rendelkezésre álló 
területeket. 

● 2.2.4.3 Meg kell gátolni a tűzifának való fák ültetését. 

● 2.2.4.4 Újraerdősítési programokra és ellenőrzött fakivágásokra van szükség. 

● 2.2.4.5 Intenzív erdőtelepítésre van szükség a megromlott minőségű talajon. 

 

2.2.5. vitapont – Az ember által behurcolt invazív fajok (állatok, növények, sőt még a tengeri alga is) 
tönkreteszik az ökoszisztémát. 

● 2.2.5.1 A polgárok segítségét kell kérni az új invazív fajok elterjedésének 
megakadályozásában és korai felismerésében. 

● 2.2.5.2 Az új fajokkal kapcsolatos, szakértők által folytatott hatástanulmányokra van szükség. 

 

2.2.6. vitapont – Eltűnőben vannak a helyi állatfajok (vad- és háziállat egyaránt). 

● 2.2.6.1 Figyelemmel kell kísérni a helyi fajokat a kihalás veszélye miatt, beleértve az őshonos 
fajokat is. 

● 2.2.6.2 Programokra van szükség a veszélyeztetett fajok megóvása érdekében, például 
fogságban szaporítási programok és az adott faj egyedszáma növekedésének figyelemmel 
kísérése. 

● 2.2.6.3 Ösztönözni kell az olyan nem intenzív gazdaságokat és mikrogazdaságokat, amelyek 
gondoskodnak a régóta jelen lévő állatfajták fenntartásáról. 

 

2.2.7. vitapont – A növényvédők használata hatással van a rovarokra. 

● 2.2.7.1 Biogazdálkodási területeket kell kialakítani, ahol nem használnak növényvédő 
szereket. 

● 2.2.7.2 Ösztönözni kell a kisebb gazdaságokat, hogy a helyi növények közül válasszanak, 
például őshonos fajokat, amelyek kevesebb növényvédő szert igényelnek. 

● 2.2.7.3 Csökkenteni kell a magokkal kapcsolatos monopóliumhelyzetet. 

● 2.2.7.4 Alternatív növényvédelmi módszerekre van szükség (pl. magok hőkezelése). 

 

2.2.8. vitapont – Az emberek azt hiszik, ők a természet urai. 
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● 2.2.8.1 Olyan oktatásra van szükség, amely felhívja a figyelmet az élet sokszínűségére, illetve 
szerényebb hozzáállást hirdet az emberek részéről. 

 

2.3 Egészséges és biztonságos élelmiszer  

 

2.3.1. vitapont – A probléma a rendszerben gyökerezik: olyan társadalomban élünk, amely a 

túlfogyasztásra van berendezkedve, az élelmiszeripar pedig túltermeléssel tesz eleget ennek a 

társadalmi igénynek. A kelleténél több terméket állítunk elő és fogyasztunk. Az Európai Unió anyagi 

támogatása elősegíti a túltermelést, míg a világ más részein éheznek az emberek. 

● 2.3.1.1 Javasoljuk, hogy gondolják újra az uniós pénzügyi eszközök és anyagi támogatások 

elosztását a célok elérése érdekében: a környezetbarát termelést támogassák, és vonják meg 

a támogatást a túltermelő vállalatoktól (vagy adóztassák meg őket). 

● 2.3.1.2 Javasoljuk a termelés és a műanyaghasználat csökkentését, illetve az újrahasznosítás 

ösztönzését, hogy csökkentsük a természetben jelen lévő műanyag mennyiségét, ami 

egyúttal az élelmiszerekre is hatással van. Azt is javasoljuk, hogy folytassanak kutatásokat az 

alternatív csomagolásokkal kapcsolatban (pl. műanyagok vagy újrahasznosított, teljes 

műanyagok). 

● 2.3.1.3 Tegyünk azért, hogy a rövid élelmiszer-ellátási láncok olcsóbbak és hozzáférhetőbbek 

legyenek. 

● 2.3.1.4 Rendszeresebben kellene értékelni az anyagi támogatások jelenlegi felhasználását és 

azt, hogy sikerült-e elérni a célokat, javult-e az élelmiszerek minősége. Értékelési rendszer 

bevezetését (pl. nyilvános irányelvek, új rendeletek, akciótervek kidolgozása) javasoljuk. 

 

2.3.2. vitapont – Az intenzív tenyésztés problémát jelent, mivel az állatokat „túlélésre” kényszerítik 

ebben a nehéz környezetben (például a betegségek ellen antibiotikumot használnak). 

● 2.3.2.1 Javasoljuk a tenyésztési típusok megváltoztatását Európa területén. Szükséges az 

intenzív tenyésztés fokozatos, apró lépésekben történő megszüntetése. 

 

2.3.3. vitapont – Túl sok antibiotikumot használnak az élelmiszerek előállításához anélkül, hogy 

tisztában lennének ezeknek az egészségre gyakorolt tényleges hatásával, az Európai Unió pedig 

időnként anyagi támogatással segíti az antibiotikumok túlzott használatát. Ráadásul a használt 

antibiotikumok gyakran rég elavultak (nincsenek kutatások újabb antibiotikumokról). 

● 2.3.3.1 Javasoljuk a meglévő európai irányelvek felülvizsgálatát az antibiotikumhasználat 

megszüntetése érdekében. Muszáj hinnünk egy olyan mezőgazdaságban, ahol többé nem 

használnak antibiotikumot. Ha megszűnik az intenzív tenyésztés, akkor többé az 

antibiotikumokra sem lesz szükség. Mindezt fokozatosan kell elérni. Fontos tehát biztosítani 

a fokozatos átmenetet az antibiotikumokat mellőző mezőgazdaság felé. 
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● 2.3.3.2 Javasoljuk az antibiotikumok használatának csökkentését. Amelyek használata 

elengedhetetlen, azok esetében javasoljuk az innováció támogatását az antibiotikumok 

minőségi fejlesztése érdekében. Szükség van a kutatások anyagi támogatására és 

ösztönzésére. 

 

2.3.4. vitapont – Hiányos az oktatás és a tájékoztatás az élelmiszer-előállításban használt különböző 

termékekről (pl. adalékanyagok). Tágabb értelemben véve nincs tudományos kutatás a használt 

termékekről, mivel ezt a fajta tudományos kutatást nem tekintik gazdaságilag kifizetődőnek. 

● 2.3.4.1 Címkével kell ellátni az olyan minőségi termékeket, amelyek jó gyártási módszerrel 

készülnek. 

● 2.3.4.2 Fel kell hívnunk a figyelmet az élelmiszerekhez és a táplálkozáshoz kapcsolódó 

betegségekre, és tájékoztatni kell az embereket ezekről a problémákról. További 

tudományos kutatásokra van szükség e területen a probléma mélyebb megértése 

érdekében. 

● 2.3.4.3 Javasoljuk a minket körülvevő „élelmiszer-környezet” szerkezetének 

megváltoztatását: módosítani kell az egyéni fogyasztói döntéseket befolyásoló értékesítést 

és marketingmódszereket. 

 

2.3.5. vitapont – A fő probléma az, hogy nem létezik európai szabályozás az élelmiszerekre nézve. 

Úgy tűnik, nincs olyan egyértelmű rendelet, amely korlátozná az egészségre káros termékek 

használatát (pl. növényvédők, adalékanyagok stb.). Az élelmiszerek általánosságban sincsenek 

szabályozva, ami azt eredményezi, hogy bizonyos „egészséges termékek” többe kerülnek az 

egészségtelen termékeknél. 

● 2.3.5.1 Az árakkal kapcsolatos szabályozásokat kell megfogalmazni azzal a céllal, hogy 

előnyhöz juthassanak az „egészséges ételek”. 

● 2.3.5.2 Javasoljuk, hogy a települések és azok részei kapjanak ösztönzést és segítséget 

közösségi kertek kialakításához, ahol szezonális és egészséges élelmiszereket 

termeszthetnek. 

 

2.3.6. vitapont – Nem veszik figyelembe az állatjólétet a számunkra élelmiszerként szolgáló állatok 

tenyésztésénél és levágásánál. 

● 2.3.6.1 A termelőket ösztönözni kell arra, hogy az állatok jóllétét biztosító módszereket 

használjanak. 

 

2.3.7. vitapont – A növényvédő szerek károsak az egészségre. Ennek ellenére használják őket az 

állatok takarmányozására szolgáló növényeken. 
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● 2.3.7.1 Tájékoztatni kell a gazdákat a növényvédő szerek túlzott használatáról, hogy 

megértsék: más módon is ki tudják hozni a legtöbbet a gazdaságukból. 

● 2.3.7.2 Több pénzt kell fordítani a kutatásokra, ha ki akarjuk iktatni az életünkből a 

növényvédő szereket. 

● 2.3.7.3 Támogatni kell a természetesebb növényvédő szerek és alternatív megoldások 

használatát, például a kártevőkkel táplálkozó rovarokat kell alkalmazni. A természetesebb 

megoldásokat használó gazdáknak jutalmakat lehet adni, és fel kell kérni őket, hogy 

népszerűsítsék ezeket a megoldásokat. Súlyosabb adót lehetne kivetni a növényvédő 

szerekre, hogy drágábbak legyenek a természetes módszereknél. 

 

2.3.8. vitapont – A hormonok állatokba történő injekciózása valószínűleg nem tesz jót az 

egészségüknek, és közvetett módon a miénknek sem, mivel megesszük az állatok húsát. A tehenek 

nem képesek természetes úton elleni (emberi segítségre van szükségük). Nagyon sok élelmiszerben 

megtalálhatók a hormonok, de a polgárok nincsenek erről megfelelően tájékoztatva. Tágabb 

értelemben véve az endokrinrendszert károsító anyagok okozzák a problémát, amelyek felborítják a 

hormonháztartásunkat. Az endokrinrendszert károsító anyagok nagyon sok termékben 

megtalálhatók, nem csak az állattenyésztésben. Ehhez hasonlóan az is kérdéses, hogy a 

génmódosított termékek rossz hatással vannak-e az egészségünkre, vagy sem. 

● 2.3.8.1 Szeretnénk részletesebb tájékoztatást kapni a hormonokat vagy az endokrinrendszert 

károsító anyagokat használó állati termékekről. 

● 2.3.8.2 Be kell szüntetnünk a génmódosított termékek használatát. 

● 2.3.8.3 Alaposan kidolgozott adózási szabályokat kell bevezetni, hogy különbséget tegyünk 

például az állatok jóllétét szem előtt tartó, hormonokat nem használó tehéngazdaság és az 

állatjólélet nem szem előtt tartó gazdaság költségei között. 

 

 

3. Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása  

3.1 A túltermelés és túlfogyasztás szabályozása 

 

3.1.1. vitapont – A fogyasztók túl sok nem fenntartható terméket vásárolnak. Ennek oka az 

átláthatóság hiánya és az, hogy a fogyasztók nem férnek hozzá az adatokhoz. A fogyasztók nem 

kapnak felvilágosítást arról, hogy mikor tekinthető egy termék fenntarthatónak. Nem minden 

fogyasztó engedheti meg magának a fenntartható alternatívákat a magas árak miatt. 

● 3.1.1.1 Olyan fogyasztói címkét kell bevezetni, amely egyértelműen jelzi, hogy egy termék 

fenntartható-e vagy sem (színeket is lehet használni, hogy mindenki számára könnyen 

értelmezhető legyen). Jó és megbízható értékelési rendszert kell kidolgozni, amely 
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figyelembe veszi a karbonlábnyomot, a csomagolást, a szállítást és a környezetkárosító 

vegyszerek használatát. A termék „tisztességes” módon készült-e? Mindezt a termékek ára is 

tükrözhetné: a jó értékelést kapott termékek (zöld színűek) anyagi támogatásban 

részesülnének, a rosszabb értékelésűeket pedig jobban megadóztatnánk. 

● 3.1.1.2 A címkén kívül lehetővé kellene tenni, hogy egy „tanúsítvány” segítségével részletes 

információkat kapjunk a termékről. QR-kódot kell feltüntetni a termékeken, amelyet 

beolvasva a fogyasztók részletes tájékoztatást kaphatnak. A címkét és a QR-kódot együtt kell 

alkalmazni, hogy minél több információ álljon az emberek rendelkezésére. Visszajelzésre is 

szükség van: a QR-kódokat minden terméken fel kellene tüntetni, az üzletekben pedig QR-

kódolvasókat kell elhelyezni az okostelefont nem használók számára. 

● 3.1.1.3 A fogyasztóknak hosszabb ideig kellene használniuk a termékeket. Fel kellene 

tüntetni a termék élettartamát a terméken vagy az üzletekben. 

 

3.1.2. vitapont – A cégek túl sok csomagolóanyagot (műanyag és egyéb nem fenntartható anyag) 

használnak. Ennek oka, hogy a vállalatok célja a csomagolással a reklámozás. A másik probléma a 

túltermelés: a gyártók a szükségesnél több terméket állítanak elő, amelyek azonnal kárba mennek. A 

fogyasztói viselkedés is problémás: túlságosan hozzászoktunk a széles választékhoz, és elvárjuk, hogy 

minden mindig kapható legyen. Ez túlfogyasztáshoz vezet. 

● 3.1.2.1 A gyártóknak módosítaniuk kell a termelésüket úgy, hogy az előállított mennyiséget a 

fogyasztói igények alapján határozzák meg. Ez alól kivételt képeznek az alapvető termékek, 

mert azoknak mindig rendelkezésre kell állniuk. A gyártóknak fel kell hagyniuk a termékek 

tervezett elavulásával. 

● 3.1.2.2 A gyártóknak meg kell változtatniuk a termékeik csomagolásának módját. 

Fenntartható csomagolóanyagokat, pl. biológiailag lebomló termékeket kell használnunk. Ki 

kell használnunk a technológiai megoldásokat a csomagolás terén. A gyártók ne csomagolják 

be egyesével a termékeket tömeges rendelés esetén. 

● 3.1.2.3 Változásra van szükség a fogyasztói viselkedés és elvárások kapcsán. A fogyasztóknak 

általánosságban véve csökkenteniük kell a fogyasztásukat. A fogyasztóknak hosszabb ideig 

kell használniuk a termékeket. A fogyasztóknak meg kell javíttatniuk a termékeket. A 

fogyasztóknak a helyes módon kell újrahasznosítaniuk a termékeket. Be kell vezetni és 

használni kell az újrahasznosítási piramist. Nem szükséges, hogy mindig minden azonnal 

rendelkezésre álljon. 

● 3.1.2.4 Betétvisszaváltási rendszert kell bevezetni, amely lehetővé teszi az üvegek többszöri 

újrafelhasználását. Újra fel kell használnunk a már legyártott műanyagot is. 

 

3.1.3. vitapont – A cégek generálják a túlfogyasztást, mivel a reklámok azt a félrevezető üzenetet 

közvetíthetik, hogy fogyasszunk többet annál, mint amennyire ténylegesen szükségünk van. A 

probléma a rendszerben van: a cégek nagy mennyiségekben állítanak elő termékeket, mivel a 
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költségeik meghatározottak. Minél többet termelnek, annál kevesebbet kell fizetniük az egyes 

előállított termékek után. Így képesek olcsó termékeket előállítani, és ezért akarják az emberek 

megvásárolni a termékeket. 

● 3.1.3.1 Uniós és nemzeti szinten is olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek korlátozzák 

a környezetkárosító termékek értékesítését. Ugyanígy kell eljárni a behozott termékek 

esetében is. 

● 3.1.3.2 Nekünk kellene előállítanunk a saját termékeinket, önálló termelésre van szükség 

Európában. Európa minden régiójának/országának specializálódnia kellene arra a területre, 

amelyen kiváló teljesítmény nyújt, így támogathatnánk a helyi termelést, és 

kihasználhatnánk az együttműködéssel járó előnyöket. Így tudnánk ellenőrizni, hogy a 

termelők jobban betartják-e a fenntarthatósági szabványokat. Ez csökkentené a szállítás 

okozta kibocsátást, amelyet jellemzően a világ különböző részeiről történő behozatal okoz. 

● 3.1.3.3 Anyagi ösztönzők segítségével támogatnunk kell a fenntarthatóbb termékeket. 

 

3.1.4. vitapont – A fogyasztók nem tudják, hogy egy termék fenntartható-e, vagy sem. A 

fenntartható termékek gyakran drágák, ezért a kevesebb pénzből élők nem tudják megfizetni. 

● 3.1.4.1 Az uniós szabályalkotóknak adót kellene kivetniük a nem környezetbarát termékekre, 

és anyagilag támogatni a környezetbarát termékeket. 

● 3.1.4.2 Egységes környezetbarát gyártási szabványokat kell életbe léptetni Európában, hogy 

MINDEN gyártó betartsa ezeket a szabályokat. Fenntarthatósági és ökológiai szabványokra 

van szükség, és meg kell vizsgálni a termékeket, hogy megállapítsuk, megfelelnek-e ezeknek 

a szabványoknak. Nem szabad olyan termékeket behozni, amelyek nem felelnek meg a 

szabványoknak. 

● 3.1.4.3 Csökkenteni kell a szállítási időt: a terméket a lehető leggyorsabb módon kell 

eljuttatni a gyártótól a fogyasztóig. Így nincs szükség további csomagolóanyag használatára. 

 

3.2 Hulladékcsökkentés  

 

3.2.1. vitapont – A műanyag hulladék kezelése állandó problémát jelent, ahogy a háztartási hulladék 

gyűjtésének módjai is. 

● 3.2.1.1 Mindenkinek ki kellene fizetnie az általa termelt hulladék költségét. A gyártókat 

ösztönözni kell arra, hogy kevesebb csomagolóanyagot használjanak, így nem a 

végfogyasztót terhelné az egész folyamat. 

● 3.2.1.2 A hulladékkezelést és az újrahasznosítást olyan tevékenységekként kellene 

népszerűsíteni, mint amelyek bevételt generálnak a vállalkozások számára. 
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3.2.2. vitapont – Hiányzik a rendszerszintű megközelítés, mivel nem veszik figyelembe a társadalmi 

vetületet. A fogyasztás csökkentése a termelés csökkentéséhez vezet, ami végeredményben növeli a 

munkanélküliek számát. 

● 3.2.2.1 Ezt a problémát úgy kell megoldani, hogy a munkanélkülivé vált embereknek 

lehetőséget kell teremteni átképzések keretében arra, hogy jobb munkát találjanak. A 

körkörös gazdaság jó megoldás lehet a csökkentett termelés által érintett cégeknek. 

● 3.2.2.2 Szabályokat kell bevezetni uniós és nemzeti szinten a kisebb, környezetbarátabb 

csomagolási megoldások használata érdekében. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy a 

termék használata után hogyan lehet környezetbarát módon megszabadulni a hulladéktól. 

● 3.2.2.3 A reklámoknak nevelési céllal is kellene bírniuk, pl. tájékoztatni az embereket arról, 

hogy milyen előnyei vannak a környezetbarát termékek megvásárlásának. 

 

3.2.3. vitapont – Az ipari szennyvizet nem mindig kezelik, mielőtt beleengedik a folyókba és 

tengerekbe, ezáltal szennyezik őket. A nagy gyártóüzemek sok olajat és vegyi anyagot használnak, 

amelyek szintén nincsenek megfelelően ártalmatlanítva, mielőtt megszabadulnak tőlük. Nagyon sok 

ipari terület légszennyező. 

● 3.2.3.1 Szigorúbb figyelemmel kell kísérni ezeket a tevékenységeket. Szankciókkal kell sújtani 

azokat a gyártókat, akik nem felelnek meg az uniós és nemzeti jogszabályoknak. A helyi 

hatóságoknak is fontos szerepük van annak ellenőrzésében, hogy az iparágak betartják-e a 

rájuk vonatkozó európai és nemzeti környezetvédelmi szabványokat. 

 

3.3 Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés, igazságos fogyasztás 

 

3.3.1. vitapont – Gazdasági modellünk arra ösztönöz minket, hogy olyan olcsó termékeket 

fogyasszunk, amelyek károsak az egészségünkre és a környezetünkre is. A fenntartható termékeket 

nem mindenki engedheti meg magának anyagilag. Az érvényben lévő rendeletek és adóügyi 

szabályok nem veszik figyelembe a polgárok tényleges társadalmi helyzetét és gazdasági 

lehetőségeit, illetve egyéb tényezőket. 

● 3.3.1.1 Támogatni és népszerűsíteni kell az iparágak áthelyezését, hogy minőségi termékeket 

kínálhassunk. 

● 3.3.1.2 Növelni kell az importált, alacsony árú divattermékekre kirótt adót, hogy kevesebb 

hulladék termelődjön. 

● 3.3.1.3 Be kell tiltani a túlságosan szennyező termékek értékesítését (pl. műanyag 

termékek). 
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● 3.3.1.4 Jobban kellene szabályozni a polgárokat megszólító reklámkampányokat. Az olyan 

piaci szereplőket kellene előtérbe helyezni a tévében mutatott reklámkampányokkal, akik 

fenntartható termékeket állítanak elő. 

● 3.3.1.5 Népszerűsíteni és előnyben kell részesíteni a helyi termékeket. 

● 3.3.1.6 Az EU-nak pontosabban meg kell fogalmaznia jogszabályok szintjén, hogy mi számít 

szükséges, alapvető és fenntartható terméknek, és mi nem. 

 

3.3.2. vitapont – A fenntartható termékekkel foglalkozó innováció és kutatás nem elég fejlett. 

Általánosságban elmondható, hogy nem fektetünk eleget a kutatásba. 

● 3.3.2.1 Az EU-nak anyagi támogatást kell nyújtania a kutatásoknak és az innovációnak, hogy 

lehetővé tegye a fenntarthatóbb termékek értékesítését. Ezért ösztönöznünk kell az 

együttműködést. 

● 3.3.2.2 Az Európai Uniónak konzultálnia kell a polgárokkal a kutatás és innováció 

témakörében. 

 

3.3.3. vitapont – Nehézséget okoz a polgárok és a társadalom számára, hogy megváltoztassák 

fogyasztói szokásaikat, és felhagyjanak a túlfogyasztással. 

● 3.3.3.1 Tájékoztató kampányokat és részvételt biztosító folyamatokat kell szervezni a 

vállalkozások és a fenntartható termékek számára. 

 

 

 

4. Úton egy fenntarthatóbb jövő felé 

4.1 Megújuló energia – most 

4.1.1. vitapont – Nem fenntartható módon jutunk hozzá a szükséges energiához. 

● 4.1.1.1 Az EU-nak új módokat kell találnia a szükséges mennyiségű áram előállítására a 
jövőre nézve. 

● 4.1.1.2 Az EU-nak jobban kellene támogatnia a hagyományos energia-előállítással 
kapcsolatos tájékoztatást, illetve az ebben az iparágban dolgozók új munkakörhöz jutását. 

● 4.1.1.3 Az EU-nak növelnie kellene a már használt „jó környezetbarát energia”, pl. a 
szélenergia mértékét. 

 

4.1.2. vitapont – Túl nagy a szén-dioxid-kibocsátásunk. 

● 4.1.2.1 Az EU-nak csökkentenie kellene az olaj, a gáz és a szén használatát. 
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● 4.1.2.2 Az EU-nak lépéseket kellene tennie az üvegházhatású gázok, például a metán és az 
ózon kibocsátásának csökkentése érdekében. 

 

4.1.3 vitapont – A polgárok hozzáállása a saját energiafogyasztásukhoz problémás, ami az energia-
előállítás környezetbaráttá alakítását illeti. 

● 4.1.3.1 Az EU-nak több pénzt kellene fordítania arra, hogy megváltoztassa az európai 
polgárok hozzáállását a saját energiafogyasztásukhoz. 

 

4.1.4. vitapont – Nem kap elég anyagi támogatást a szén-dioxid-mentes másodlagos energia 
fenntartható módon történő előállítása. 

● 4.1.4.1 Az EU-nak fel kellene hagynia a szénerőmű által előállított áramtermeléssel. 

 

4.1.5. vitapont – Muszáj átállnunk egy másodlagos, környezetbarát energiaforrásra, ugyanakkor arra 
is oda kell figyelnünk, hogy milyen hatással lesz ez a polgárok életére. 

● 4.1.5.1 Megoldást jelenthet az energia hidrogénből való előállítása. 

 

4.1.6. vitapont – Meg kell oldani a többletenergia hatékony tárolását és felhasználását. 

● 4.1.6.1 Kutatás és több anyagi támogatás szükséges a hidrogén mint alternatív megoldás 
kapcsán, és nagyobb mértékben kell alkalmazni ezt az új energiamegoldást. 

● 4.1.6.2 Sok kis projekt anyagi támogatása megoldhatja a nagy mértékű energiaproblémát. Az 
iparágaknak és a polgároknak is fejleszteniük kell az otthonaikat. 

 

 

4.2 A változás támogatása 

4.2.1. vitapont – Kína és az Amerikai Egyesült Államok jóval nagyobb hatást gyakorol a környezetre, 

mint az EU. Nagyon kevés ponton értenek egyet a kontinensek abban, hogyan kezeljék a 

klímaváltozást.  

● 4.2.1.1 Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy az érintettek rendszeresen 

összegyűlhessenek, és valóban meghallgassák egymás véleményét, így megérthetik a 

klímaváltozással kapcsolatos különböző igényeket. Szükség esetén enyhébb és/vagy 

súlyosabb intézkedésekkel lehet nyomást gyakorolni a kontinensekre, hogy valóban 

vegyenek részt a párbeszédben, és megpróbáljanak közös alapot találni egy közös éghajlati 

jövőképhez. 

● 4.2.1.2 Csökkenteni kell a Kínából és az USA-ból behozott árucikkek mennyiségét, egyúttal 

szigorúbb minőségi szabványokat kell megállapítani ezen országok segítése érdekében. 
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4.2.2. vitapont – Nincs elég hajlandóság foglalkozni a környezeti problémákkal. Hogyan 

változtathatnánk ezen? 

● 4.2.2.1 Nyomásgyakorlás és jutalmazás: a nagy szennyezőkre súlyos pénzbírságot kell 

kiszabni, illetve segíteni kell őket következetes klímapolitikával. A nyersanyagokat ingyen 

(jutalomként) lehetne az olyan cégek rendelkezésére bocsátani, amelyek fenntartható 

magatartást tanúsítanak, és megfelelő a fenntarthatósághoz való erkölcsi hozzáállásuk. 

● 4.2.2.2 Környezeti nevelés és környezettudatosság kell a gyerekeknek már fiatal kortól. 

● 4.2.2.3 Elfogadott jogszabályok segítségével meg kell változtatni a cégek hozzáállását, és 

szakítani kell a termelési mintákkal. 

● 4.2.2.4 Megfizethetővé kell tenni a tömegközlekedést országos és városi szinten, hogy 

mielőbb ki lehessen tiltani az autókat. Ehhez szükség van biztonságos infrastruktúrára is. 

 

4.2.3. vitapont – Túl nagy a szakadék a döntéshozók és a polgárok között, ami hátráltatja a 

fenntartható társadalom megteremtését. 

● 4.2.3.1 Az éghajlattal, a környezettel és a földdel kapcsolatos, polgároknak szóló 

információknak átláthatónak és megbízhatónak kell lenniük. Mindenkit megillet ugyanaz a 

politikai cenzúrától mentes tájékoztatás Európában. 

● 4.2.3.2 Így a lehető legtöbb embert lehet elérni és motiválni. Érdemes különböző 

csatornákat használni minél több polgár megszólítása, tájékoztatása és érzékenyítése 

érdekében. Ez történhet cenzúrázatlan közösségi média, országos hirdetések, vallásos 

csatornák, illetve bármilyen polgári ernyőszervezeten keresztül is. 

 

4.3 Környezetbarát közlekedés 

 

4.3.1. vitapont – A tömegközlekedés nem elég fejlett a vidéki településeken. Hacsak nem feltétlenül 

szükséges, nem nagyon veszik igénybe az utazók, mivel drága, túl messze van az úti céltól, a járatok 

nem elég sűrűek, vagy kevés közlekedési lehetőség áll rendelkezésre. Ráadásul ezek a járművek még 

mindig fosszilis üzemanyagokat használnak. A szolgáltatás nem elég rendszeres, de azt is figyelembe 

kell venni, hogy vannak védett területek, amelyeket meg kell őrizni, és nem áldozhatjuk fel őket a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésének oltárán. 

● 4.3.1.1 Az EU-nak fejlesztenie és optimalizálnia kell a tömegközlekedést a vidéki területeken, 

anyagi támogatást kell nyújtania az infrastruktúrának, illetve javítania kell a vidéki területek 

és a városok között összeköttetést, hogy az ingázók bejárhassanak dolgozni. Anyagi 

támogatást kell biztosítani a szükséges infrastruktúrához, illetve az utasoknak (pl. olcsóbbá 

kell tenni a közlekedést, főleg a hátrányos helyzetűek számára). Az is szükséges, hogy az 

anyagi forrásokat egyenlőbb módon osszák el a város és a vidék között.  

● 4.3.1.2 Az új közlekedési infrastruktúrák kiépítése előtt a használaton kívüli régi 

infrastruktúrákat át kell alakítani, és új használati módot kell keresni számukra (pl. új 
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funkciót kell találni a régi vasúti síneknek). Annak érdekében, hogy új kommunikációs és 

közlekedési infrastruktúra jöhessen létre a vidéki területeken, nagyon fontos figyelembe 

venni a védett területeket (természetes tereket). Az új infrastruktúrák nem károsíthatják 

ezeket a védett területeket. 

● 4.3.1.3 Az EU-nak fejlesztenie kell az internetkapcsolatot a vidéki területeken a közlekedési 

igény csökkentése érdekében, hogy az ezeken a területeken élő embereknek ne kelljen 

minden nap a városba ingázniuk munkavégzés vagy tanulás céljából. 

● 4.3.1.4 Az EU-nak népszerűsítenie kell a megosztott (úgynevezett co-working) munkatereket 

vidéken, amelyek közel vannak az emberek otthonához, ahol jó az internetkapcsolat, és 

ahová az emberek be tudnak járni dolgozni. 

 

4.3.2. vitapont – A magánközlekedés és a szárazföldi teherszállítás túlságosan elterjedt, és 

túlságosan a fosszilis üzemanyagokra támaszkodik. 

● 4.3.2.1 Az EU-nak népszerűsítenie kellene az elektromos járművek vásárlását ösztönzőkkel és 

az elektromos infrastruktúra fejlesztésével. Ezeknek az új (elektromos vagy hidrogénhajtású) 

járműveknek hosszú élettartammal kellene bírniuk az erőforrások felhasználásának 

optimalizálása érdekében, illetve azért, hogy kevesebb hulladék termelődjön, amikor valaki 

újra cseréli régi járművét. Kutatásra és fejlesztésre van szükség e termékek hosszú 

élettartama kapcsán. Népszerűsíteni kell továbbá a régi járművek szintetikus üzemanyaggal 

való használatát, így kevésbé szennyezőek (mivel az elektromos autó nem mindig a legjobb 

választás ökológiai szempontból). Ösztönözni kell a régi járművek újrahasznosítását, az új, 

környezetbarátabb járműveket pedig szervizelni és fejleszteni kell. 

● 4.3.2.2 Az EU-nak más megoldásokat kell előnyben részesítenie a szárazföldi szállítással 

szemben (pl. vasúti szállítás fokozottabb igénybevétele, csónakok használata folyókon vagy 

rövid távú tengeri szállítás esetén, egyéb esetekben drónok).  

● 4.3.2.3 Az EU-nak kevésbé szennyezőre kellene cserélnie a tengeri sétahajók energiaforrását 

(kiiktatni a fosszilis üzemanyagok használatát). 

● 4.3.2.4 Az EU-nak ösztönöznie kellene az együttműködő hozzáállást, pl. a magánjárművek 

megosztását a közösségi hálózatok segítségével. 

 

4.3.3. vitapont – A vasúthálózat fejlesztése hagy kívánnivalót maga után. A meglévők karbantartása 

nem megfelelő, a minőségük nem egységes az Európai Unió különböző területein és országaiban. 

● 4.3.3.1 A tagállamok nyújtsanak több anyagi támogatást a vasúthálózatnak. A tagállamok 

fektessenek több pénzt a vasúti infrastruktúra fejlesztésébe és az átszállási pontok számának 

növelésébe. A vasúti közlekedést prioritásként kell kezelni. Olyan európai cégre van 

szükségünk, amely felügyelni tudja a vasúthálózatot, hogy jobb élmény legyen a vasúti 

utazás. Növelni kell az átszállási pontok számát, hogy a vonatról leszállva igénybe lehessen 

venni más közlekedési eszközöket is.  
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4.3.4. vitapont – A városok infrastruktúrája nem elég jó a fenntartható mobilitáshoz. Kevés a 

bicikliút, nem elég fejlett az elektromos közlekedés, és hiányzik az ehhez szükséges infrastruktúra. 

● 4.3.4.1 Az EU ösztönözze a kerékpározást az infrastruktúra és a kerékpárutak fejlesztése 

révén, főként a városi területeken. Az európai vidéki területeken nagy különbségek 

mutatkoznak: vannak olyan területek, ahol még több anyagi támogatásban kellene 

részesíteni az infrastruktúrafejlesztést, más területeken azonban nincs erre szükség. Fontos 

továbbá, hogy a városokban gyalogosövezeteket alakítsunk ki. Növelni kell a csak gyalogosok 

által használható területek számát. 

● 4.3.4.2 Az EU fejlessze a városi elektromos közösségi közlekedést (pl. a villamos 

népszerűsítésével). 

 

4.3.5. vitapont – Túlzott mértékű a légi közlekedés használata, amely rendkívül szennyező, és nehéz 

villamosítani. Nincs szükség ennyi repülőgépre. 

● 4.3.5.1 Az EU szigorítsa a repülőgépek és a tengeri sétahajók használatára vonatkozó 

jogszabályokat. 

 

 

5. Mindenkinek jár a törődés  

5.1 Az egészségügyi rendszer megerősítése 

 

5.1.1. vitapont – Az EU nem nyújt elég anyagi támogatást az egészséggel kapcsolatos kutatásnak és 

fejlesztésnek. 

● 5.1.1.1 Az EU különítse el az általános költségvetése nagyobb részét az egészséggel 

kapcsolatos közös kutatásokra és fejlesztési projektekre, különös tekintettel a megelőző 

gyógymódokra. 

● 5.1.1.2 Össze kell hangolni az EU kutatási tevékenységeit, illetve elérhetővé kell a többi EU-

tagállam számára (EU-s szintű hozzáférés) a megállapításokat és az eredményeket. 

 

5.1.2. vitapont – Az egészségügyi személyzet munkakörülményei elkeserítőek. Az egészségügyi 

személyzet alulfizetett és túlterhelt. 

● 5.1.2.1 Növelni kell az egészségügyi dolgozók létszámát. Ugyanakkor az egészségügyi 

személyzet bérét növelni kell (fokozatosan, a tapasztalat függvényében), a munkaórákat 

pedig csökkenteni. 

● 5.1.2.2 Meg kell könnyíteni a más EU-tagállamokban való munkavégzést. Nemcsak az 

orvosok, hanem minden egészségügyi dolgozó esetében egységesen el kell fogadni és el kell 
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ismerni a képesítéseket. Szükség van a képzési módszerek összehangolására és az ezzel 

kapcsolatos bevált gyakorlatok használatára. 

● 5.1.2.3 Tennünk kell azért, hogy az európai egészségügyi intézményekben végzettek ne 

menjenek el az USA-ba a jobb bérezés és munkakörülmények miatt. 

 

5.1.3. vitapont – Nincsenek egységes, EU-szerte elfogadott szabványok a különböző egészségügyi 

működésekre és kezelési eljárásokra nézve (ezért néhány országban sokkal kisebb az egészségügybe 

vetett bizalom, mint máshol). 

● 5.1.3.1 Egységesíteni kell az orvosi iskolák tananyagát/programjait. 

● 5.1.3.2 Egységesíteni kell a kezelések minőségét EU-szerte, a gyógyszereknek pedig 

mindenhol ugyanannyiba kellene kerülniük. 

 

5.1.4. vitapont – Nem megfelelő az országok közötti együttműködés az egészségüggyel kapcsolatos 

fejlesztések terén, pl. nincsenek egységes kiválósági központok, amelyek hatékonyabb fejlesztésekre 

és folyamatokra ösztönözhetnék a szektort (pl. digitalizáció). 

● 5.1.4.1 Az EU tegyen több lépést az egységes egészségügyi rendszer megteremtése 

érdekében, amely így költséghatékonyabb és olcsóbb lenne, illetve a megoldások 

megtalálását is megkönnyítené. 

 

5.1.5. vitapont – Nincs egységes egészségügyi biztosítás a másik EU-tagállamba utazó uniós polgárok 

számára. 

● 5.1.5.1 Az uniós polgárok egészségügyi dokumentumai legyenek hozzáférhetők más EU-

tagállamok egészségügyi személyzete számára vészhelyzet esetén. Egységesíteni kell az 

uniós egészségügyi kártyát. 

 

5.1.6. vitapont – Az állami alapvető egészségügyi ellátásban gyakran inkább az üzleti szempontok 

érvényesülnek a betegközpontúság helyett. Biztosítani kell, hogy az alapvető egészségügyi ellátás 

szolgáltatás és ne üzlet legyen (egyes országokban a rendszer a polgárokat a magánegészségügy felé 

tereli). Különbséget kell azonban tenni a nem üzleti megfontolású egészségügy, illetve az 

egészséghez kapcsolódó kutatás-fejlesztés (pl. vakcinák) között. 

● 5.1.6.1 Az EU nyújtson nagyobb anyagi támogatást az állami egészségügynek, és biztosítson 

további ösztönzőket a magánszektorban dolgozóknak, hogy így versenyképes maradhasson 

az alapvető egészségügyi ellátás. 

 

5.1.7. vitapont – Nincsenek hosszú távú képzési programok az egészségügyi személyzet számára 

(gyakran dolgoznak elavult technológiákkal/tudással). 
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● 5.1.7.1 A különböző egészségügyi szakemberekre szabott képzéseket kell szervezni 

rendszeresen az egészségügyi személyzet tudásának naprakészen tartása érdekében. 

 

5.1.8. vitapont – Nincs egységes egészségügyi szolgáltatási fizetési rendszer az EU-ban. 

● 5.1.8.1 E tárgyban szorosabb együttműködésre és megállapodásokra van szükség az EU-

tagállamok között.  

 

 

5.2 Az egészség jobb megértése 

 

5.2.1. vitapont – Az emberek nincsenek tisztában a mentális és a fizikai egészség közötti kapcsolattal. 

● 5.2.1.1 Tájékoztatni és oktatni kell az embereket a testmozgás és az egészséges étkezés 

előnyeiről tévés és internetkampányok segítségével (pl. egészséggel kapcsolatos podcastok). 

● 5.2.1.2 A fizikai egészségi problémával küzdő embereknek több lehetőséget kellene 

biztosítani arra, hogy szakértőkkel beszélhessenek a témáról. 

● 5.2.1.3 Egészségügyi hetet kell szervezni, az iskolákban, cégeknél, intézményekben 

népszerűsíteni kell az egészséghez kapcsolódó tevékenységeket. Tájékoztatni kell az 

embereket a megelőzési módszerekről. Ehhez igénybe kell venni a rádiót, a tévét és az 

internetet. 

● 5.2.1.4 Jobban fel kell hívni a cégek figyelmét arra, hogy milyen fontos szerepet játszanak a 

mentális egészség terén. A cégeket arra kell ösztönözni, hogy komolyabban vegyék ezt a 

témát, és támogatni is kell őket ebben, például az előzőekben említett egészségügyi hét 

keretében. 

 

5.2.2. vitapont – Nincs elég anyagi támogatás és egészségügyi szakember. 

● 5.2.2.1 Olyan intézményeket kell támogatni, amelyek az egészségi problémával küzdő 

embereket segítik.  

● 5.2.2.2 Jobban el kell ismerni az egészségügyi szakemberek munkáját (jobb 

munkakörülmények, előrelépési lehetőségek, társadalmi megbecsültség). Egységes 

szabályozást kell bevezetni EU-s szinten (pl. a munkaórákat illetően). 

 

5.2.3. vitapont – A mentális egészség nem elfogadott és nem megértett probléma. Általánosságban 

véve negatív a megítélése a társadalomban. 

● 5.2.3.1 Érzékenyíteni, tájékoztatni, oktatni kell a társadalmat a tabuk csökkentése 

érdekében. 
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● 5.2.3.2 Oktatással kell elérni, hogy világossá tegyük: a mentális egészségügyi probléma is 

egészségügyi probléma. 

 

5.2.4. vitapont – Diszkrimináció tapasztalható a szexuális élettel, a gyermeknemzéssel és a női 

egészséggel kapcsolatos termékek terén. 

● 5.2.4.1 Csökkenteni kell a női higiéniai termékekre kirótt adót. 

● 5.2.4.2 Felvilágosítást kell tartani a fiataloknak és a gyerekeknek a biológiai, mentális és 

szexuális egészségről. 

● 5.2.4.3 A jó ötleteket/megoldásokat/gyakorlatokat vegyék át a tagállamok. Meg kell 

vizsgálni, hogyan lehet megvalósítani az információk megosztását.  

 

5.2.5. vitapont – Az emberek nincsenek megfelelően tájékoztatva arról, miért érdemes aktív, 

testmozgásban gazdag életet élni. Általánosságban elmondható, hogy nem megfelelő az 

egészségügyi gondok megelőzését célzó tájékoztatás.  

● 5.2.5.1 Aktívan népszerűsíteni kell a sporttevékenységeket állami ösztönzők segítségével. 

● 5.2.5.2 A gyorsételek megadóztatásával növelni kell az egészségesebb ételek 

hozzáférhetőségét, és népszerűsíteni kell az egészséges étkezést. Fontos a címkézés, a 

tagállamok pedig osszák meg egymással a saját rendszereiket (pl. Németországban három 

színkód létezik, a rendszer igényesen kidolgozott). 

 

5.2.6. vitapont – Az egészségügyi dolgozók és gondozók nem kapnak elég képzést a mentális 

egészségügyi problémákról. 

● 5.2.6.1 El kell mélyíteni mindazok mentális egészséggel kapcsolatos tudását, akik betegekkel 

foglalkoznak, illetve közösségben dolgoznak (pl. iskolák, rendőrség, egészségügyi személyzet, 

cégek, önkormányzatok). 

 

5.2.7. vitapont – Nem egységesek az egészségügyi szolgáltatások EU-s szinten. 

● 5.2.7.1 Verseny keretében mutassák be az európai országok a mentális egészséggel 

kapcsolatos bevált gyakorlataikat (ezekről beszélhetnek miniszterek vagy parlamenti 

képviselők is). 

 

 

5.3 Egyenlő hozzáférés az egészségügyhöz – mindenkinek 
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5.3.1. vitapont – Nem kap elég anyagi támogatást a szájhigiénia. Bizonyos beavatkozásokhoz nagy 

távolságokra kell utazni. Az állami fogászati ellátás nagyon sok betegpanaszt nem tud ellátni (pl. a 

spanyol lakosság 21%-a anyagi okokból nem jár fogorvoshoz). 

● 5.3.1.1 Növelni kell az állami fogászati rendszer támogatását (pl. Spanyolországban nagyon 

korlátozott ez a terület).  

● 5.3.1.2 Anyagi támogatással kell segíteni a fogászati ellátáshoz való hozzáférést, és 

csökkenteni kell az egészségügyi költségeket. Anyagi támogatást kell nyújtani EU-s szinten, 

hogy mindenki jó fogászati ellátást kaphasson, főleg 18 éves korig (pl. Ausztriában a fogászati 

ellátást 18 éves korig finanszírozza az állam). 

● 5.3.1.3 Tökéletesíteni kell a megelőzéssel kapcsolatos irányelveket a szájhigiénia területén. 

Minimálisan betartandó szabványokat kell megfogalmazni EU-szerte a fogorvosi ellátással 

kapcsolatban. Az iskolákban ingyenesen kell biztosítani a fogászati problémák megelőzésével 

kapcsolatos felvilágosításokat. (Németországban például így működik a megelőzési program: 

1) a fogorvosok ellátogatnak az iskolákba, és 2) ösztönzik az évi egyszeri fogászati vizsgálatot. 

Azonban ennek a fogászati vizsgálatnak a díja 80 euró, amit nem minden család engedhet 

meg magának. ) 

 

5.3.2. vitapont – Nem kap elég anyagi támogatást az iskolai egészségügyi oktatás. A diákok sokszor 

sem a jogokról, sem az előírásokról, sem az egészséges életmódról nem hallanak. Konkrét oktatási 

tervet kell kidolgozni a jobb mentális egészség érdekében. Nincs párbeszéd és kapcsolat az oktatási 

rendszer és a családok között.  

● 5.3.2.1 Meg kell értetni az emberekkel, hogy a pszichológiai kezelések nem ördögtől való 

dolgok (pl. a pszichológiai kórtan és az, hogy mikor van szükség kezelésre, tabunak számít). 

Fontos megértetni az emberekkel, hogy pszichológus segítségét igénybe venni mindenki 

számára hasznos. Filozófiát, logikus és kritikus gondolkodást kell tanítani az iskolákban. Ez 

segíteni fogja az emberek jobb mentális egészségi állapotát. 

● 5.3.2.2 Az egészséges étkezéssel kapcsolatos iskolai programokra van szükség. Meg kell 

mutatni, mi a különbség az egészséges és az egészségtelen között. 

● 5.3.2.3 Az iskolákban és a felnőtteknek is el kell magyarázni, miért baj, ha mi próbáljuk meg 

gyógyítani saját magunkat. 

● 5.3.2.4 Növelni kell az iskolai tornaórák számát, hogy aktívabbak legyenek a gyerekek (ez 

többek között elősegíti a jobb mentális állapotot, megakadályozza az elhízást stb.). 

Ösztönözni kell a szülőket arra, hogy töltsenek több időt a szabadban a gyerekeikkel. A 

testmozgás fontosságára fenntartható mobilitási programokon keresztül is fel lehet hívni a 

figyelmet (pl. Portugáliában a kerékpározás és a gyaloglás népszerűsítésével érik ezt el). 

● 5.3.2.5 Mind a felnőttek, mind a diákok kapjanak elsősegély-oktatást, és tanulják meg az 

újraélesztés menetét. Az oktatáson kívül fontos, hogy minden közintézményben legyen 

defibrillátor.  
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5.3.3. vitapont – Nem megfelelő a nemek közötti érzékenység az egészségügyi irányelveket tekintve 

(ami megnehezíti a megbízható információkhoz, megelőzéshez, kezeléshez való hozzáférést, 

diszkriminációhoz vezet stb.), és nem veszik figyelembe a biológiai különbségeket (pl. a nők 

hajlamosabbak bizonyos betegségekre).  

● 5.3.3.1 Adómentessé kell tenni a női higiéniai termékeket. 

● 5.3.3.2 Az egészségügyi irányelveknek figyelembe kell venniük, hogy biológiai 

különbségeikből és nemi szerepeikből kifolyólag a nőknek és a férfiaknak különböző 

egészségügyi ellátásra van szükségük, eltérő dolgok akadályozzák őket az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférésben, illetve mások a lehetőségeik ezen a területen. Fontos felhívni 

a figyelmet az LMBTIQ-közösség igényeire is (főleg ami a fiatalokat illeti, mivel nekik 

ekkortájt alakul ki a személyiségük, ezért több segítségre van szükségük). Támogatni kell 

konkrét LMBTIQ-törvényeket. (pl. Trans Aragon-törvény: a nemi identitással foglalkozó 

egészségügyi intézményt hoztak létre, amely pszichológiai segítséget és támogatást nyújt az 

átmeneti időszakban; Aragóniában LMBTIQ-törvény is van. Mindkettő jó példa lehet más 

régióknak.) 

 

5.3.4. vitapont – A rendelkezésre álló források alapján egyenlőtlen az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés. 

● 5.3.4.1 Képzést és több erőforrást kell biztosítani az olyan harmadik szektorba tartozó 

entitásoknak és szociális szolgáltatásoknak, amelyek a kevés erőforrással rendelkező 

emberekkel állnak kapcsolatban (pl. vannak olyan emberek, akiknek nagyon rosszak a 

higiéniai vagy étkezési szokásaik, mivel nincs sem információjuk, sem anyagi hátterük ahhoz, 

hogy javítsanak ezeken). A hajléktalanok nem jutnak orvosi ellátáshoz, sokan szégyellik 

magukat, ezért nem mernek orvoshoz fordulni. A nonprofit szervezetek felkarolhatják a 

hajléktalanokat, és segíthetnek, hogy a kiszolgáltatott csoportok is részesülhessenek orvosi 

ellátásban.  

● 5.3.4.2 A családokat is be kell vonni az iskolai tantervekbe, hogy elsajátíthassák az iskolákban 

népszerűsített egészséges szokásokat. 

 

5.3.5. vitapont – Egyenlőtlen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a lakóhelytől függően. Az 

egészségügyi szolgáltatások meglehetősen centralizáltak (pl. előfordul, hogy a vidéki területeken a 

kisebb kórházaknak be kell zárniuk gazdasági okokból, és az is, hogy a városokban a kisebb kórházak 

kénytelenek csatlakozni nagyobb kórházakat üzemeltető konzorciumokhoz, amelyek sokkal messzebb 

találhatók), ami növeli mind a betegek költségeit, akiknek oda kell utazniuk, mind az egészségügyi 

rendszer költségeit. A hangsúlyt a betegekre kell helyezni. 

● 5.3.5.1 Olyan eszközöket kell kidolgozni, amelyek megkönnyítik az ápolószemélyzet 

munkáját (pl. diktálóalkalmazások: beszélhetnek az alkalmazáshoz, és a rendszer elkészíti 

ennek írásos változatát, így a személyzetnek nem kell azt legépelnie). 

● 5.3.5.2 Nagyobb figyelmet kell fordítani a háziorvosokra, főleg vidéken. 
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5.3.6. vitapont – Nehezen lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat az országok között; 

ez nemcsak Európára, hanem nemzetközi viszonylatban is igaz. 

● 5.3.6.1 Az EU vezessen be alapvető állami egészségügyi ellátást (funkcionális és ne esztétikai 

megfontolások alapján) az összes EU-tagállamban. Az ellátást ne csak az adott ország lakosai, 

hanem bevándorlók és más országok lakosai is vehessék igénybe. 

 

5.3.7. vitapont – Egy adott országon belül nem egyenlő módon lehet igénybe venni az egészségügyi 

ellátást. A hajléktalanok és a bevándorlók nehezebben férnek hozzá a kulturális különbségek, a 

kommunikációs nehézségek, a jogi helyzet, a szégyen stb. miatt.  

● 5.3.7.1 A hajléktalanok és a bevándorlók számára is biztosítani kell az egészségügyi ellátást 

(pl. vannak magánellátást biztosító nonprofit szervezetek, és ezeket a kezdeményezéseket 

ösztönözni kell). 

● 5.3.7.2 Bele kell foglalni az egészséget, az emberi méltóságot és a személyi 

sérthetetlenséghez való jogot az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkébe. Az emberi 

méltóság az emberi egészség része (pl. a spanyol alkotmány 15. cikke kimondja, hogy az 

élethez, illetve a testi épséghez és erkölcsi sérthetetlenséghez való jognak minden esetben 

kényszerítés vagy embertelen vagy degradáló büntetés vagy bánásmód nélkül kell 

megvalósulnia). 

 

5.3.8. vitapont – Nincs elég információ a magánegészségügyi rendszer előnyeiről. A 

magánegészségügyi rendszer létrehozása diszkriminálhatja a kevesebb erőforrással rendelkező 

embereket, illetve ronthatja az állami szolgáltatások minőségét. 

5.3.8.1 Elemezni kell a magánegészségügyi rendszer előnyeit és káros hatásait. (Pl. meg kell vizsgálni, 

hogy a magánrendszer népszerűsítése milyen mértékben csökkenti az állami szolgáltatásokba való 

befektetéseket, mennyire diszkriminatív stb.; Németországban magánbiztosítás és állami 

egészségügyi ellátás van. A magánellátás nem mindig jobb. Ha valaki magánbeteg, fizetnie kell olyan 

vizsgálatokért is, amelyekre igazából nincs is szüksége.)   
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I. melléklet: Hogyan történt az irányok meghatározása? 

A. A 2. ülés áttekintése 

 

2021. november 19., péntek 

1. plenáris ülés 

Célkitűzés: A vitacsoport összecsiszolódása, felkészülés a 2. ülésre 

A résztvevők üdvözlése; a polgárok felszólalása; a plenáris ülés nagyköveteinek jelentése; a 

platformok legfrissebb hírei; a hétvége napirendje; az ülés módszertanának bemutatása 

2021. november 20., szombat 

1. témaspecifikus plenáris ülés 

Célkitűzés: a szakértők megosztották az altémákkal kapcsolatos meglátásaikat. 

1. almunkacsoport 

1. célkitűzés: a polgárok meghatározták a konkrét altémák vitapontjait az altémák, a 

szakértők meglátásai, a saját tudásuk és mérlegelésük alapján. 



 

3. vitacsoport, 2. ülés – 36 

3. európai polgári vitacsoport: „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” 

2. célkitűzés: a polgárok meghatározták az irányokat és indoklásokat3 az egyes vitapontok 

kapcsán. 

 

2021. november 21., szombat 

2. témaspecifikus plenáris ülés 

Célkitűzés: a szakértők megosztották az altémákkal kapcsolatos további meglátásaikat. 

2. almunkacsoport 

1. célkitűzés: a témától függően a polgárok új vitapontokat, irányokat és indoklásokat 

fogalmaztak meg, vagy részletesebben górcső alá vették a szombaton elhangzottakat.  

2. célkitűzés: a polgárok véglegesítették az irányokat és az indoklásokat. 

2. plenáris ülés  

1. célkitűzés: a csoport megbízott előadói jelentést készítettek az alcsoportokban folyó 

eszmecserékről. 

2. célkitűzés: a polgárok visszajelzést adtak a 2. ülésről. 

3. célkitűzés: a főmoderátorok betekintést nyújtottak a 3. ülésbe. 

 

(Megjegyzés: az 1. témához 2 altéma tartozott, míg a 2., 3., 4. és 5. témákhoz 3-3 altéma.) 

Annak érdekében, hogy az 1. téma altémáira elegendő figyelem jusson vasárnap (rövidebb 

idő állt az alcsoport rendelkezésére a záró plenáris ülés miatt), két csoport dolgozott az 

Egészséges életmód altémán szombaton, a harmadik csoport pedig a Környezetvédelmi 

nevelés altémán. Ezután vasárnap cseréltek. 

 

Terem Téma Szombati altéma Vasárnapi altéma 

1. terem Jobb élet Egészséges életmód Környezetvédelmi nevelés 

6. terem Jobb élet Egészséges életmód Környezetvédelmi nevelés 

15. terem Jobb élet Környezetvédelmi nevelés Egészséges életmód 

 
3 Lásd a Vitapontok, irányok és indoklások részletezése című mellékletben. 
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A módszer segítségével elkerülhető volt a tömbösített munka, vagyis mindhárom 

alcsoportnak volt lehetősége foglalkozni mindkét témával. Így azt az egyenlőtlenséget is el 

lehetett kerülni, hogy az egyik altéma csak szombaton, a másik pedig csak vasárnap kerüljön 

terítékre. Az 1. téma egy altémájával foglalkozó egy csoport átlagos teljesítménye nagyjából 

7 vitapont és 13 irány volt. Figyelembe véve, hogy 3 csoport dolgozott ezen, ennek 

következtében a vitapontok és irányok száma magasabb.  

 

 

 

B. Az irányok kidolgozásának részletes folyamata 

 
● Kiindulási helyzet: Az 1. ülés során az egyes európai polgári vitacsoportok mintegy 75-78 

olyan témát hoztak fel, amely kapcsolódik a saját vitacsoportjuk átfogó témájához. Ezeket a 

témákat öt, altémákból álló munkatémára osztották. A polgárok az egyes vitacsoportok által 

felhozott témákkal foglalkoztak a 2. ülés során. A 2. ülés előtt a polgárok megkapták a 

konkrét témát és az altémát, amelyekkel foglalkozniuk kellett.  

 

● Szombat reggel a polgárok azzal kezdték a napot, hogy részt vettek a számukra kijelölt 

témával kapcsolatos egyik témaspecifikus plenáris ülésen. Minden témakör esetében egy 

témaspecifikus plenáris ülésre került sor, amely három alcsoportból állt össze, akik a saját 

témájukkal foglalkoztak. A témaspecifikus plenáris ülések során a moderátorok ismertették 

az altémákat, és a vitacsoportok résztvevői meghallgatták az egyes altéma egy-két 

szakértőjének meglátásait. A szakértők észrevételeit kérdések és válaszok követték. A 

témaspecifikus plenáris ülés után 20 percet kaptak az alcsoportok arra, hogy közösen 

vegyenek részt egy első, átfogó eszmecserében arról, hogy meglátásuk szerint hogyan 

kapcsolódnak össze a témák és a vitapontok.  

 

● A témaspecifikus plenáris ülés után a polgárok az alcsoportokban folytatták a munkát. Az 

első almunkacsoport célja az volt, hogy a polgárok a saját ismereteiket, a szakértői 

észrevételeket és az altémát vegyék alapul a munkához és az eszmecseréhez, és így 

egyértelmű vitapontokat fogalmazhassanak meg. A vitapont olyan probléma/dolog, amelyen 

változtatni kell, illetve amelyet meg kell kérdőjelezni. Ha egy téma már közel járt ahhoz, hogy 

vitapont legyen belőle, akkor kiindulási alapként ismét fel lehetett használni. Ha egy téma 

nagyon tág volt, vitapontot lehetett belőle készíteni.  

 

● A polgárok az első 45 percben annyi vitapontot hozhattak fel, amennyit akartak. A szombati 

témaspecifikus plenáris ülés után lehetőségük nyílt arra, hogy átcsoportosítsák a megmaradt 

vitapontokat, mivel az új szakértői észrevételek új szempontokat eredményezhettek. 

 

● A polgárok az alcsoportokban maradtak a szombat további részében, és az általuk felvetett 

vitapontok alapján nekiláttak az irányok megfogalmazásának. Az irányok megfogalmazása az 

ajánlások kidolgozásának első lépése, ami a 3. ülés célkitűzése lesz. A 2. ülésen 

meghatározott irányok képezik majd az alapját a 3. ülésen kidolgozandó ajánlásoknak. 
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● A szombati nap végén az alcsoportok megkapták egy másik alcsoport saját témájában 

végzett aznapi munkáját, és megkérték őket, hogy véleményezzék azt, illetve reagáljanak rá.  

 

● A vasárnap témaspecifikus plenáris üléssel kezdődött, ahol a polgárok új szakértőktől kaptak 

észrevételeket azokról a témákról, amelyekkel szombaton foglalkoztak, vagy új altémát 

jelöltek ki az alcsoportnak. 

 

● A témaspecifikus plenáris ülés után a polgárok az alcsoportokban folytatták a munkát, hogy 

véglegesítsék a szombati irányokat a szakértők visszajelzéseinek beépítésével, vagy azért, 

hogy új vitapontokat hozzanak fel, és új irányokat fogalmazzanak meg. A vasárnapi nap 

végén minden alcsoport megkapta a másik alcsoport által a saját témájában végzett munkát 

(vitapontok, irányok és indoklások), és minden alcsoportnak lehetősége nyílt reagálni és 

visszajelzést adni. Ezután minden egyes csoport megkapta a saját irányaikkal kapcsolatos 

javaslatokat. 
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II. melléklet: Szakértői észrevételek és tények ellenőrzése 

 

Az eszmecserét és a közös munkát elősegítendő a konferencia közös titkársága meghívott 29 

szakértőt a 3. vitacsoport 2. ülésére.  

A szakértőket a saját szakterületük szerint osztották fel az öt munkatéma között. A szakértőket 

felkérték, hogy adjanak rövid áttekintést a különböző altémákról, ismertessék a témákhoz 

kapcsolódó aktuális kihívásokat, valamint a meglévő különböző álláspontokat és megoldási 

javaslatokat ezeken a területeken. A polgárok szükség esetén közvetlen kérdéseket intézhettek a 

szakértőkhöz pontosítás vagy a további tájékozódás céljából a szakértői észrevétel kapcsán.  

Sok szakértő az alcsoportokban részt vevő polgárok kérdéseire is válaszolt. A szakértők telefonon 

vagy e-mailben kapták meg a kérdéseket, a válaszokat pedig továbbították az alcsoportoknak. 

Ezenkívül tényellenőrzők segítették az alapvető kérdések tisztázását, hogy az eszmecserék valóban 

tényeken alapuljanak.  

 

Az 1. téma (Jobb élet) szakértői 

Altéma: Egészséges életmód 

● Mariya Trifonova, adjunktus, Gazdasági és Üzleti Ügyviteli Kar, Szófiai Ohridi Szent Kelemen 

Egyetem, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) látogatói ösztöndíjasa 

Altéma: Környezetvédelmi nevelés 

● Norbert Steinhaus, a Wissenschaftsladen Bonn TeRRIFICA projektjének rangidős vezetője, a 

Bonn Science Shop tanácsának tagja 

● Jeppe Læssøe, Professor Emeritus, Danish School of Education 

 

A 2. téma (Környezet- és egészségvédelem) szakértői 

Altéma: Egészséges természetes környezet 

● Simone Borghesi, a Florence School of Regulation – Climate (FSR Climate) igazgatója, 

részmunkaidős oktató az EUI-n, a környezet-gazdaságtan professzora az olaszországi Sienai 

Egyetem Politikai és Nemzetközi Tudományi Tanszékén 

● Nicolas de Sadeleer, a brüsszeli Szent Lajos Egyetem környezetvédelemmel foglalkozó 

professzora 

Altéma: A biodiverzitás megóvása 

● Emilie Gaillard, a Sciences Po Rennes előadója 

● Sergiy Moroz, az Európai Környezetvédelmi Iroda vizekkel és biodiverzitással foglalkozó 

szakpolitikai tisztviselője 

● Marie Stenseke, az Üzleti, Gazdasági és Jogi Iskola dékánhelyettese, a humánföldrajz 

professzora, Göteborgi Egyetem 

https://ecfr.eu/profile/mariya-trifonova/
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://me.eui.eu/simone-borghesi/
https://www.usaintlouis.be/sl/100087.html
https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/emilie-gaillard
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
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Altéma: Egészséges és biztonságos élelmiszer 

● Ivar Vågsholm, egyetemi tanár, az Orvosbiológiai és Állategészségügyi Tanszék vezetője, 

Mezőgazdasági Tudományok Svéd Egyeteme 

● Nikolai Pushkarev, az élelmiszerrendszer és a nem fertőző betegségek megelőzésének 

politikai koordinátora, Európai Közegészségügyi Szövetség 

 

A 3. téma (Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása) szakértői 

Altéma: A túltermelés és túlfogyasztás szabályozása 

● Jaroslaw Pietras, az Európa Tanulmányok Szakkollégiuma natolini campusának professzora, a 

Környezetvédelmi Főigazgatóság korábbi főigazgatója, az Európai Unió Tanácsa oktatással, 

közlekedéssel és energiával foglalkozó főtitkársága 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, a lengyelországi Lazarski Egyetem Fenntartható Fejlődés 

Intézetének igazgatója 

Altéma: Hulladékcsökkentés 

● Joan Marc Simon, a Zero Waste Europe ügyvezető igazgatója 

● Almut Reichel, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fenntartható erőforrás-használatért 

és iparért felelős projektmenedzsere 

Altéma: Tisztességes úton előállított termékek, egyenlő hozzáférés, igazságos fogyasztás 

● Meera Ghani, az ECOLISE politikai koordinátora 

● Vasileios Rizos, az Európai Politikai Tanulmányok Központja (CEPS) fenntartható 

erőforrásokért és körkörös gazdaságért felelős vezetője és kutatási munkatársa 

 

A 4. téma (Úton egy fenntarthatóbb társadalom felé) szakértői 

Altéma: Megújuló energia – most 

● Thomas Pellerin Carlon, a Jacques Delors Energiaközpont igazgatója, az európai 

energiapolitika vezető kutatási munkatársa 

● Iga Lis, ügyvéd, közel 20 év tapasztalattal a megújuló energia terén, Lazarski Egyetem, 

Lengyelország 

Altéma: A változás támogatása 

● Christian Egenhofer, a firenzei Európai Egyetemi Intézet Transznacionális Kormányzási 

Iskolájának vezető kutatási munkatársa, a brüsszeli CEPS és az Európa Tanulmányok 

Szakkollégiuma natolini campusának vezető kutatási munkatársa 

● Agata Meysner, a Generation Climate Europe igazgatója 

 

Altéma: Környezetbarát közlekedés 

https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://izrs.eu/o-instytucie/agnieszka-oleksyn-wajda
https://zerowasteeurope.eu/about/team/
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://brusselsbinder.org/user/meeraghani/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/vasileios-rizos/
https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4419
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● Pantelis Capros, az Athéni Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Mérnökinformatikai 

Iskolájának professzora 

● Nadine Mingers, a közlekedésért, a környezetért és a környezetbarát teherautókért felelős 

tisztviselő  

 

Az 5. téma (Mindenkinek jár a törődés) szakértői 

Altéma: Az egészségügyi rendszer megerősítése 

● Aleskandar Dzakula, a Zágrábi Egyetem Orvosi Karának professzora 

● Paul De Raeve, a Nővérek Európai Szövetségének (EFN) főtitkára 

Altéma: Az egészség jobb megértése 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal kutatója, a Barcelonai Egyetem személyiséggel, 

értékeléssel és pszichológiai kezeléssel foglalkozó részlege 

● Yann Le Cam, az EURORDIS (ritka európai betegségek) alapítója és vezérigazgatója 

● Claudia Marinetti, a Mental Health Europe igazgatója 

Altéma: Egyenlő hozzáférés az egészségügyhöz – mindenkinek 

Michele Calabrò, az Európai Betegfórum politikai tanácsadója 

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

Megjegyzés: A vezetők az anyanyelvükön jegyzetelnek. I = Issue (vitapont), O = Orientation (irány), J = Justification (indoklás) 

 

Jobb élet 

1.1 
Egészsége
s életmód 

1. terem 

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

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

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

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

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

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

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

O. 4    auch in Unterricht einbringen: Sexual-Erziehung, Erziehung im Straßenverkehr 

J.         weil es sich dabei um wichtige Themen handelt und Kinder nicht in der Schule darüber informiert werden 
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O. 5    Schulkantinen müssen gesündere Ernährung anbieten, z.B. auch Auswahl erhöhen (vegetarisch, Gemüse-Beilagen, Obst und Gemüse der Saison) 
und ausgewogene Ernährung, hohe Qualität, z.B. Bio-Produkte 

J.         damit Kinder nicht übergewichtig werden und schlechte Gewohnheiten entwickeln 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 2    Preisanpassung: Bio-Produkte günstiger 

J.          
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O. 3    Kochunterricht in Schulsystem einbauen, Kochkurse 

J.          

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

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

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

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

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

J.         damit nicht riesige Flächen in Anspruch genommen werden müssen 

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

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

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

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

J.         ÖPNV beispielsweise auch gefährlich während Pandemie 

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

J.         um die Jugend zu motivieren, aktiver zu werden und mehr Sport zu treiben 

I. 5      fehlende Grundkenntnisse darüber, was gesunde Lebensmittel sind und was gesunde Ernährung ist   
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O. 1    Hinweise auf Verpackungen: was ist gesund / was ungesund (Z.B. Lebensmittel-Ampel, Nutri-Score) 

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

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

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

J.          

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

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

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

J.          

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

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

J.          

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

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

 

6. terem 
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német I. 1      Fehlendes Bewusstsein und Einsicht über negative Umwelteinflüsse durch eigenes Verhalten         

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

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

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

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

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

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

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

J.         weil schon Kinder über das Thema aufgeklärt werden müssen 

O. 5    Belohnung und Anreizsysteme schaffen für positive Verhalten 

J.         damit sich positives Verhalten lohnt 

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

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

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

O. 2    Stärkere Reglementierung ist nötig um Produktion von ungesundem Lebensmitteln zu begrenzen 

J.         weil dies nötig ist wegen der großen Macht von Großkonzernen, die schlechtes Essen produzieren 

I. 3      Gesunde und nachhaltige Lebensmittel stehen nicht überall und für jeden zur Verfügung (Preis). Ungesunde Lebensmittel sind leicht verfügbar. 
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O. 1    Von Politik sollen Optionen für Verzicht beworben werden 

J.         denn auch weniger Konsum kann das Richtige sein 

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

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

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

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

J.         weil die Informationen derzeit sehr missverständlich und uneinheitlich sind 

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

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

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

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

J.         weil dadurch Bewegung unterstützt und gefördert wird 

O. 3    Zucker besteuern 

J.         um hohen Verbrauch zu reduzieren 

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

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

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

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

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

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

I. 3      Preventia continuua este insufiecient dezvoltata si implementata       

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

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

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

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

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

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

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

J.         Fiecare grupa de varsta are nevoie de informatii specifice si de utilizarea celui mai bun canal de promovare a informatiei. 

I. 6      Preventia este foarte importanta si avem nevoie de recomandari din partea medicilor, nu doar recomandari de medicatie. Ingrijire, comunicare 
si informare din timp (inclusiv educatia sexuala in randurile tinerilor). Sunt consumate mult prea multe medicamente, inclusiv din cauza companiilor 
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farmaceutice care promoveaza consumul unor anumite medicamente.  

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

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

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

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

J.         Necesitatea de a lua cele mai bune masuri de preventie si de tratament. 
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Környezet
védelmi 
nevelés 

1. terem 

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

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

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

O. 2    Nachhaltige und regenerative Landwirtschaft betreiben 

J.         um CO2 Ausstoß zu verringern 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         unabhängig von Unternehmensinteressen. 

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

J.         viele Leute brauchen öffentliche Verkehrsmittel täglich. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.          

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

O. 1    Influencer, soziale Medien mit einbeziehen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. terem 

német I. 1       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         weil sie kostengünstiger sind. 

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

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

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

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

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

J.         weil sie eine wichtige Vorbildfunktion haben 

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

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

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

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

J.            

15. terem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.         La acest moment , informatiile transmise nu sunt percepute in mod corect de populatie datorita modului de comunicare ne-adecvat. Poate ca in 
anumite situatii pot fi folosite metodologii de gerul celor utilizate la produsele din tutun. 
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Környezet- és egészségvédelem  

 

Egészsége
s 
természet
es 
környezet 

2. terem 

lengyel I. 1      Nasz styl życia zagraża wodom gruntowym.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Egészsége
s és 
biztonság
os 
élelmiszer 

8. terem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

O. 2    Il faudrait arrêter d'utiliser des OGM 

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

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

J.         Cela rendrait l'agriculture fondée sur le bien-être animal plus intéressante financièrement en comparaison avec l'élevage intensif 
(rentabilité) 
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A 
biodiverzi
tás és 
egészségü
nk 
megóvása 

7. terem 

román I. 1      Poluarea raurilor afecteaza vietatile acvatice  

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

J.         Trebuie identificate cauzele poluarii 

O. 2    Sustinerea implementarii statiilor de epurare a apelor uzate 

J.         Nu toate localitatile au statii de epurare 

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

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

J.         Trebuie echilibrate costurile si beneficiile utilizarii acvaculturii 

I. 3      Agricultura intensiva afecteaza ecosistemele   

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

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

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

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

O. 3    Incurajarea folosirii fertilizatorilor naturali 

J.         Acesti fertilizatori au impact mai redus asupra ecosistemelor 



 

3. vitacsoport, 2. ülés – 65 

3. európai polgári vitacsoport: „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” 

I. 4      Despadurirea afecteaza viata insectelor si animalelor   

O. 1    Limitarea actiunilor miniere care afecteaza padurile 

J.         Zonele respective nu trebuie afectate 

O. 2    Utilizarea la maxim a zonelor existente pentru impaduriri 

J.         Nevoia de crestere a suprafetelor impadurite 

O. 3    Descurajarea plantatiilor de paduri pentru lemne de foc 

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

O. 4    Programe de impadurire combinat cu defrisari controlate 

J.         Este nevoie de cresterea suprafetelor impadurite 

O. 5    Impaduriri intensive pentru zonele degradate 

J.         Impact si asupra reducerii alunecarilor de teren 

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

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

J.         Preventia si actiunea rapida sunt mai usor de realizat 

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

J.         Trebuie sa intelegem implicatiile si modalitatile de combatere 

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

O. 1    Monitorizarea speciilor locale in risc de disparitie 
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J.         Monitorizarea asigura alerta timpurie 

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

J.         Asigura refacerea speciilor locale 

O. 3    Incurajarea fermelor cu crestere non-intensiva a animalelor, micro ferme care asigura mentinerea unor rase vechi de animale 

J.         Agricultura intensiva face ca unele rase vechi sa nu fie si rentabile 

I. 7      Utilizarea pesticidelor afecteaza viata insectelor           

O. 1    Dezvoltarea unor zone cu agricultura ecologica, fara pesticide 

J.         Insecticidele reduc populatia de insecte, iar uneori produc dezechilibre intre speciile de insecte 

O. 2    Incurajarea utilizarii soiurilor locale, rezistente in fermele mici 

J.         In ultimii ani si fermele mici au inceput sa utilizeze tot mai mult pesticidele 

O. 3    Reducerea monopolului asupra semintelor 

J.         Noile soiuri aduc si boli noi, care nu mai raspund la tratamentele cunsocute, crescand nevoia de fertilizatori 

O. 4    Metode alternative de protectie a plantelor (exemplu - tratarea termica a semintelor) 

J.         Se vor utiliza mai putine pesticide, dar pastra productivitatea 

I. 8      Oamenii se considera stapanii naturii  

O. 1    Educatie pentru o noua mentaliate prin care omul sa se considere egal cu celelate vietuitoare 

J.         Mentalitatile se pot schimba prin educatie; Cu gandirea cu care am creat problemele nu putem sa le rezolvam 

Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása  
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A 
túltermelés 
és 
túlfogyaszt
ás 
szabályozás
a 

3. terem 

angol I. 1      Consumers Buy Too Many Products That Are Not Sustainable. This IS BECAUSE OF A LACK OF Transparency and No Access to Data for 
Consumers. Consumers Are not educated enough to know if a product is sustainable. NOT ALL CONSUMERS HAVE THE OPTION TO CHOOSE 
SUSTAINABLE OPTIONS, BECAUSE HIGH PRICES MEAN THAT NOT EVERYBODY CAN AFFORD EVERYTHING.  

O. 1    We should introduce a consumer label which clearly indicates if a product is sustainable or not (you could potentially use colours so that it 
is easy to read for everybody). We should develop a good and trustworthy scoring system that takes into account the CO2 footprint, packaging, 
transport and the use of chemicals that damage the environment. Was it produced "fairly"? This could be reflected in price of product: products 
with good score (green) get subsidies and the put higher taxes on products that score worst. 

J.         this will make it easier for citizens to consume in a more sustainable way. In this way companies cannot hide their unsustainable products 
and production. companies need to add a label to a product this will provide additional responsibility to produce sustainably. 

O. 2    next to the label it should also be possible to get detailed information on a product through a "certificate". there should be a QR code on 
products that consumers can scan and find detailed information. The label and the QR-code should be combined to provide the highest level of 
information. implementing feedback: these QR codes should be on all products and there should be QR code readers in shops for people who do 
not use a smartphone. 

J.         this will help to educate consumers. 

O. 3    consumers should use their products longer. Information on product life span should be advertised on products or in shops. 

J.         This adds more transparency for the consumers and it educates consumers. 

I. 2      TOO MUCH PACKAGING (Plastic and Other Unfustainable Materials) is used by companies. THIS IS BECAUSE COMPANIES USE 
PACKAGING for advertising. Another problem is overproduction: Manufacturer Produce More Products Than Are Needed, Which Go Directly to 
Waste. There is a problem with consumer behavior: consumers Are too used to have a lot of selection, and need to have everything available at 
every moment. This leads to overconsumtion.     

O. 1    Manufacturers should adapt their Production so that the amounts they produce are based on the demand by consumers. This should not 
be the case with regards to essential products, because essential products should always be readily available. Manufacturers should stop the 
planned obsolesence of products. 
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J.         if companies only produce as much as consumers actually need, then there will not be overproduction and there will be less waste. 

O. 2    Manufacturers should change the way they package products. We should use sustainable materials for packaging, for example 
biodegradable products. we should consider technological advancements with regards to packaging. manufacturers should not package items 
individually when it is a bulk order. 

J.         by using sustainable materials for packaging instead of plastic we can reduce waste in the long term, because sustainable materials can 
break down, plastic cannot. 

O. 3    There needs to be a change in consumer behaviour and expectations. Consumers need to consume less in general. Consumers need to use 
products for a longer time. consumers need to repair products. Consumers need to recycle products correctly. Make use and implement the 
recycling pyramid. Not everything needs to be available at all times. 

J.         by consuming less, consumers will produce less waste. if consumers use their products for a longer time, then they will need to buy less 
products and will produce less waste. 

O. 4    introduce a deposit return scheme so that it is possible to re-use bottles again and again. we need to re-use the plastic that we have 
already produced as well. 

J.         by re-using bottles, we can use existing materials and therefore do not create new waste. 

I. 3      Companies Provoke OVERCONSUMPTION, AS Advertising Can Be Misleading and leads US to Consume More Than WE Actually Need. 
There is a problem inherent in our system: Companies Produce At Large Scale BECAUSE They have fixed costs, according to the More They 
Produce, The Less They Pay by Individual Item Produced. In This Way They Produce A Cheap Product And This is Why People wants buy it.   

O. 1    We need to introduce measures at the European and at the national level to limit marketing for products that damage the environment. 
The same requirements should also apply on imported products. 

J.         marketing encourages consumers to buy products. If companies cannot advertise unsustainable products anymore, then less people will 
buy these products. 

O. 2    We should manufacture our own products, have an autonomous way of producing in Europe. every region/country in Europe specialise in 
the area in which they excel, so that we can produce local production and make use of synergies. in this way we can check if producers comply with 
sustainability standards better. This would reduce the emissions caused by transport and shipping that usually arise when importing from around 
the world. 
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J.          

O. 3    we should encourage more sustainable products through financial incentives. CLARIFY 

J.         if people are financially incentivised to produce sustainably, then they are more likely to do so. 

I. 4      at the moment consumers do not know if a product is sustainable or distress. Sustainable Products Are Often Expensive and Therfore 
Poorer People Cannot Afford Them.         

O. 1    EU policymakers should put taxes on products that are not environmentally friendly and subsidise environmentally friendly products. 

J.         People would be less likely to buy the unsustainable product (because it is more expensive) and more likely to buy the sustainable product. 

O. 2    homogenous environmental manufacturing standards in Europe, so that ALL manufacturers need to stick to these rules. sustainable 
norms, ecological norms on the market => test products to see if they comply with these norms. we should not import products that do not comply 
with norms either. 

J.         this would ensure that all European companies have to follow the same standards. This could prevent that companies move their 
production to countries that have fewer environmental protection laws. 

O. 3    Reduce transport times: The product should be delivered from the manufacturer to consumer in the quickest way possible. In this way we 
also avoid additional packaging. 

J.         This would reduce waste and transport emissions. 

I. 5      Replace Not Sustainable and Not Durable Products With Sustainable and Durable Products             

O. 1     

J.             
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Hulladékc
sökkentés 

11. terem 

bolgár I. 1      "Управлението на пластмасовите отпадъци е продължаващ проблем, както и начините на събиране на отпадъците, изхвърляни 
от домакинствата."     

O. 1    Ние препоръчваме всеки да заплаща за количеството отпадъци, което генерира. Производителите също трябва да бъдат 
стимулирани да използват по-малко опаковки, за да не се прехвърля цялата тежест върху крайния потребител. 

J.         Предложеното решение ще реши и проблема с потреблението и генерирането на отпадъци, защото плащайки по-висока цена, ще 
се стремим да изхвърляме по-малко отпадъци. 

O. 2    Ние препоръчваме да бъдат стимулирани рециклирането и преработването на отпадъците като дейности, които могат да 
генерират приходи за предприятията. 

J.         "Предложеното решение е важно, защото рециклирането ще се отрази положително и на нашето потребление. Рециклирането 
може да доведе до намаляване на разходите на домакинствата, особено ако има малки финансови стимули, напр. при предаване на 
кухненски уред (стар хладилник) за рециклиране, да бъде предоставяна малка сума. » 

I. 2      "Липсва системен подход, защото социалните аспекти не са взети под внимание – намаляването на потреблението ще доведе 
до намаляване на производството, което от своя страна ще доведе до повишаване на безработицата. "       

O. 1     

Ние предлагаме този проблем да бъде разгледан като възможност за хората, освободени от работа, да намерят друга, по-добра работа, 
чрез мерки за преквалфикация. Кръговата икономика е добро решение за предприятията, които са засегнати от намаляване на 
производството." 

J.         Мерките за преквалификаця ще допринесат за намаляване на времето, през което хората ще стоят без работа. Такива мерки имат 
за цел да подкрепят развитието на местнтата икономика чрез насърчаването на освободените от работа да търсят професионална 
реализация в местни предприятия. В същото време предприятията, които са засегнати от намаляване на производството, могат да 
преориентират дейността си и това да доведе дори до стартирането на нови производства и наемането на нови хора. 

O. 2    Ние предлагаме да бъдат въведени регулации на равнище ЕС и на национално равнище, които да стимулират използването на по-
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малки и безопасни за околната среда опаковки опаковки. Опаковките трябва да съдържат информация за начините, по които могат да 
бъдат третирани отпадъците след тяхното използване по начини, които не замърсяват околната среда. 

J.         Чрез такава регулация ще се стимулира ползването на опаковки, които да не са вредни за околната среда, напр. хартиени 
опаковки вместо пластмасови опаковки; опаковки, които могат да се ползват многократно, напр. стъклени бутилки за минерална вода  
вместо пластмасови бутилки. Важно е опаковките да не вредни за околната среда. Също така, гражданите трябва да бъдат стимулирани да 
ползват собствени опаковки, когато пазаруват продукти в насипно състояние, напр. непакетирани плодове и зеленцучи. По този начин ще 
се намали ползването на еднократни опаковки и опаковки, които вредят на околната среда. 

O. 3    "Ние предлагаме рекламите да имат и образователни цели, т.е. да се обясняват ползите за хората от потребяването на даден 
продукт, с фокус върху екологично чисти продукти, които опазват околната среда." 

J.         "Потребителят трябва да може бързо да се ориентира кои са продуктите, които замърсяват или не околната среда, за да може да 
направи своя съзнателен и добре информиран избор. 

На етикетите на опаковките има твърде много информация. Законодателството може да укаже какво да се включва в етикета на 
опаковката. Това може да се разреши с един QR код, който да дава допълнително информация на потребителите." 

I. 3      "Отпадните води от производствата не винаги се пречистват, преди да бъдат изведени към реки и морета, като по този начин ги 
замърсяват. В големите производствени предприятия се ползват много масла и химикали, които също не се третират адекватно преди 
да бъдат изхвърлени. Много промишлени производства замърсяват и въздуха."          

O. 1    Ние предлагаме по-добър мониторинг и по-строг контрол, съответно санкции за производителите, които не спазват европейското 
и националното законодателство. Ролята на местнитет власти е важна при проследяване на прилагането на европейските и националните 
норми за опазване на околната среда от производителите. 

J.         Все още има недобросъвестни производители, които се опитват да заобикалят изискванията на европейското и националното 
законодателство. 

I. 4      Не сме достатъчно отговорни при изхвърлянето на отпадъците от домакинствата, защото не плащаме реалната цена на 
отпадъците (управление на отпадъците).   

O. 1     

J.          
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I. 5      "Прекомерна регулация на производителите. За да отговорят на регулациите, производителите произвеждат по-големи 
опаковки, по този начин се генерират повече отпадъци."     

O. 1     

J.          

I. 6      Рекламите насърчават свръх-потребление, но в същото време като потребители ние трябва да бъдем информирани по 
проблемите, свързани с управлението на отпадъците и тяхното негативно влияние върху околната среда, т.е. защо трябва да 
потребяваме по-малко. В рамките на ЕС липсва регламент за рекламите. 

O. 1     

J.             

 

Tisztesség
es úton 
előállított 
termékek, 
egyenlő 
hozzáféré
s, 
igazságos 
fogyasztá
s 

12. terem 

francia I. 1      Notre modèle économique nous incite à trop consommer et à consommer des produits à bas coût, mauvais pour la santé et pour 
l'environnement. Il y a aujourd'hui une inégalité économique dans l'accès aux produit durables. Aujourd'hui, les réglementations et les taxes 
actuelles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions sociales réelles et les capacités économiques des citoyens et des autres 
acteurs   

O. 1    "Encourager et favoriser la relocalisation des industries pour offrir des poduits de qualité" 

J.         Il est important d'inciter la production locale de qualité, pour éviter les émissions de CO2 

O. 2    "Taxer davantage les produits de mode importés et à bas cout pour éviter le gaspillage" 

J.         c'est trop facile ajourd'hui d'acheter des vetements produits dans de mauvaises conditions sociales et environnementales 
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O. 3    Interdire la vente de produits trop polluants (par exemple les produits en plastique) 

J.         L'urgence écologique demande d'aller plus vite : il faut des leviers d'action efficace 

O. 4    Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec les citoyens pour donner plus de visibilité aux acteurs qui 
produisent des produits durables de diffuser leur publicité sur les grandes chaines de télévision. 

J.         "les petites entreprises ont moins de fond pour promouvoir leur produits.Par conséquent il faut les aider à promouvoir leur produits. Nous 
entendons par produits durable, des produits qui sontà la fois bon pour la santé et pour l'environnement. Clivage : La publicité pourrait être un 
moyen d'informer et d'éduquer la population / interdire la publicité sur des produits moins durables. Il faut choisir quelle publicité nous montrons 
aux consommateurs. Il faut établir des critères de partage avec d'autres publicités locales, il faut un partage d'accès de la publicité. Point de clivage 
: C'est faux de penser que la publicité est un outil pédagogique mais de manipulation mentale. Il faut intégrer la question de qu'est ce qui est 
commun / qu'est ce qui est privé / " 

O. 5    Promouvoir et favoriser les produits locaux 

J.         Cela génère des emplois, un meilleur accès aux produits et les produits locaux émettent moins d'émissions ! La promotion des produits 
locaux doit s'accompagner de la relocalisation. 

O. 6    L'UE doit légiférer pour mieux définir ce qu'est un produit nécessaire, indispensables et durables et ce qui ne l'est pas 

J.         Un produit ne doit pas causer de dommages dès le stade de le stade de la fabrication, avec une durée de vie longue, réparation et 
transport aussi court possible. Il doit y avoir un aspect biodégradable. Parfois certaines chose ne sont pas durables mais nécessaires. Il y a trop de 
produits différents. 

I. 2      L'innovation et la recherche- développement pour les produits durables ne sont pas assez développés. De manière générale. Il n'y a pas 
assez d'investissements dans la recherche.             

O. 1    L'UE doit favoriser un financement de la recherche et de l'innovation pour permettre la mise sur le marché de plus de produits durables. Il 
faut donc encourager la coopération. 

J.         "La recherche doit permettre à ce que certaines technologies puissent être mises à disposition des citoyens et des entreprises. 

Point de discussion : Au sein du groupe certaines discussions ont émergé autour de la question d'une meilleure coopération entre le secteur public 
et privé." 



 

3. vitacsoport, 2. ülés – 74 

3. európai polgári vitacsoport: „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” 

O. 2    l'Union européenne doit organiser des concertations avec les citoyens sur le thème de la recherche et de l'innovation 

J.         Tout doit se faire de manière concertée avec les citoyens. Il faut qu'il y ait un forum permettant aux citoyens d'échanger les idées. Les 
citoyens ne doivent pas laisser décider les décideurs et industriels décider de manière seule ! 

I. 3      Il est difficile pour les citoyens et la société de changer leur mode de consommation pour sortir d'un modèle de surconsommation        
  

O. 1    Favoriser les campagnes d'information et processus participatif pour des entreprises et pour les produits durables 

J.         L'information permet aux citoyens d'avoir plus de pouvoir ! Il faut que les citoyens soient au courant de ce qu'ils consomment ! Il faut 
également que les citoyens soient acteurs directement et participe à cette bonne information. 
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Úton egy fenntarthatóbb jövő felé 

Megújuló 
energia – 
most 

4. terem 

dán I. 1      Vi opnår ikke den energi, som vi har brug for på en bæredygtig måde  

O. 1    Vi anbefaler at der skal finde nye måder at fremskaffe elektricitet for at kunne opfylde vores behov i fremtiden. 

J.         Klimaforurening gør det nødvendigt at finde nye energiforsyninger og udfase de traditionelle 

O. 2    Vi anbefaler mere støtte i form af uddannelse og nye arbejdsfunktioner til mennesker i traditionelle energiproduktioner 

J.         Disse ændringer omhandler hele samfundet. Det er essentielt at vi har alle menneske med i et samfund, hvor vi producerer nye 
energiformer - også dem der i dag arbejder i de traditionelle energiproduktioner. 

O. 3    Vi anbefaler en højere anvendelse af den samme gode, grønne energi vi allerede udvinder. 

J.         Flere af dem (f.eks. sol og vind) er ikke udnyttet nok som det er i dag. De kan mangedobles. 

I. 2      Vi producerer for meget CO2  

O. 1    Vi anbefaler en reduktion af brugen af olie, gas og kul. 

J.         Emmisionen af Co2 fra olie, kul og gas er meget massiv. Det vil derfor være et godt sted at starte. 

O. 2    Vi anbefaler yderligere en reduktion af drivhusgasser som methan og ozon etc. 

J.         Disse gasser bidrager ligeledes til opvarmningen af vores planet 

I. 3      Borgernes attitude til privat energiforbrug er problematisk i forhold til en grøn omstilling af energiproduktionen. 

O. 1    Vi anbefaler at der investeres mere i at ændre attituden og holdningerne til energiforbrug hos de europæiske borgere 

J.         Vi har ikke nok energi, men kan heller ikke bare vente på nye og mere effektive energitiltag. Situationen er for akut. Derfor skal vi motivere 
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alle borgere til at reducere deres forbrug allerede nu. Hvis alle europæiske borgere gør lidt, vil det have en meget stor samlet virkning. 

I. 4      Der bliver ikke investeret nok i bæredygtig produktion af Co2-fri sekundær energi      

O. 1    Vi anbefaler at gå i gang med at stoppe med energiproduktion af elekticitet genereret via kul 

J.          

I. 5      Vi skal kunne skifte til sekundær, grøn energi men samtidig være opmærksom på hvilke effekter det har på borgernes liv.         

O. 1    En løsnig kan være bedre udvikling af energi fra brint 

J.          

I. 6      Effektivt at opbevare og anvende overskydende energi            

O. 1    Hydrogen kan være en løsning 

J.          

O. 2    Mange små projekter kan gøre en stor forskel tilsammen 

J.             

 

A változás 
támogatá
sa 

13. terem 

holland I. 1      "De impact van bijvoorbeeld China en VS is vele malen groter op wereldvlak dan EUEr is te weinig samenhorigheid tussen de 
verschillende continenten op het gebied van klimaatvisie"   

O. 1    In gesprek met elkaar gaan en naar elkaar luisteren. Dit in combinatie met zachte en ook harde maatregelen zoals economische druk 
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uitoefenen 

J.         Er moet erkend worden hoe verschillend we zijn om dichter bij elkaar te komen, zodat klimaat een gemeenschappelijk probleem wordt 

O. 2    We moeten de import van goederen uit bijvoorbeeld China en VS verminderen en tegelijkertijd hogere kwaliteitsnormen vastleggen om 
die landen te helpen 

J.         Om bij te dragen aan een beter klimaat en minder vervuiling. 

I. 2      Hoe krijg je iedereen bereid om aan milieuproblemen te werken, want die bereidheid is er nu nog niet voldoende  

O. 1    Dwang en beloning: grote vervuilers moeten grote boetes krijgen en subsidies voor consistent klimaatbeleid. Men kan grondstoffen gratis 
ter beschikking stellen voor moreel positief gedrag. 

J.         Je hebt een stimulans nodig om te veranderen, anders gebeurt het niet 

O. 2    Kinderen via onderwijs vanaf jonge leeftijd informeren en sensibiliseren rond milieu. 

J.         Omdat sommige kinderen informatie van thuis niet meekrijgen of geen weet hebben van het belang van milieu. 

O. 3    Gedrag van bedrijven veranderen en productiepatronen doorbreken door aangepaste wetgeving. 

J.         Dit is een snelle manier om over te stappen op duurzame productie. 

O. 4    Op nationaal of stedelijk niveau openbaar vervoer betaalbaar maken om de auto te bannen. In combinatie met een veilige infrastructuur. 

J.         Maakt de drempel lager voor mensen om de auto te laten staan en alternatieven te gebruiken. 

I. 3      Besluitvormers en burgers staan te ver van elkaar af op weg naar een duurzame samenleving    

O. 1    "Informatie (over klimaat, milieu, de aarde) moet transparant zijn en geverifieerd worden voor de burgers. Iedereen in Europa moet op 
dezelfde manier voorgelicht worden, zonder censuur vanuit de politiek." 

J.         Transparante informatie leidt tot meer kennis en betere besluitvorming en laat toe een gegronde mening te vormen door de burger 

O. 2    Diverse kanalen gebruiken om burgers voor te lichten. Zowel via reclame, sociale media als via religies als via andere overkoepelende 



 

3. vitacsoport, 2. ülés – 78 

3. európai polgári vitacsoport: „Éghajlatváltozás, környezet/egészség” 

organisaties. 

J.         Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt en gemotiveerd. 

I. 4      Informatie over hoe bijvoorbeeld fietsveiligheid in de verschillende EU landen wordt aangepakt. Hoe wordt verkeer op Europees vlak 
geregeld? In hoeverre werken landen samen op dit vlak? Hoe leren landen in Europa van elkaar?     

O. 1     

J.             

 

Környezet
barát 
közlekedé
s 

14. terem 

spanyol 
I. 1      En las zonas rurales el transporte público está poco desarrollado, a pesar de ser absolutamente necesario muchas veces no es atractivo 
para los usuarios: el coste es alto, tardan mucho en llegar a su destino y son poco fiables por la baja frecuencia y las pocas opciones de 
transporte. Además sigue funcionando con combustibles fósiles. El servicio no tiene buena regularidad y hay que tener en cuenta que hay zonas 
protegidas que hay que conservar y no usarlas para el desarrollo de infraestructuras de transporte.    

O. 1    Recomendamos potenciar y optimizar el uso del transporte público en las zonas rurales, invirtiendo en infraestructuras y mejorando la 
conectividad de las zonas rurales con las urbanas (para que trabajadores puedan ir al trabajo). Debe haber subvenciones para que haya la 
infaestructura necesaria y subvenciones para los pasajeros (para que sea menos costoso el transporte sobre todo para las personas más 
desfavorecidas). Tambien es necesario presupuesto para que distribuyan los recursos de forma equitativa entre zonas rurales y urbanas. 

J.         Invertir en transporte público en las zonas rurales es fundamental para mejorar la conectividad y que la vida rural sea posible. Los 
habitantes de las zonas rurales dependen mucho del transporte privado. 

O. 2    Recomendamos que, antes de realizar nuevas infraestructuras de transporte, hay que adaptar y dar nuevos usos las infraestructuras viejas 
que están en desuso (por ejemplo, dar nueva vida a las antiguas vias de tren). Para crear nuevas infraestructuras de comunicación y transporte para 
las zonas rurales, es muy importante tener en cuenta las zonas protegidas (espacios naturales protegidos). Las nuevas infraestructuras no pueden 
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perjudicar a estas áreas protegidas. 

J.         Es fundamental recuperar las infraestructuras viejas antes de hacer nuevas, para optimizar el uso los recursos naturales y para reducir los 
residuos que generamos. Reutilizar las antiguas estructuras evitan el mayor impacto sobre las naturaleza y los sistemas naturales. Los espacios 
naturales protegidos cumplen un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad. 

O. 3    Recomendamos mejorar la conexión de internet de las zonas rurales para reducir la necesidad de transporte, para evitar que las personas 
que viven en estas zonas tengan que ir todos los días a la ciudad para el trabajo o la escuela. 

J.         Esta conectividad evitaría mucho transporte de personas a sus puestos de trabajo y también reduciría el transporte a los centros 
educativos, si el alumnado tiene una mejor conectividad. Es importante que las personas puedan teletrabajar desde sus casas, que vayan pocos 
días por semana a la oficina. Si hay menos traslados a los puestos de trabajo se reducen las emisiones. 

O. 4    Recomendamos potenciar la creación de centros de trabajo compartido (co-workings) para las zonas rurales, en donde las personas 
puedan ir a trabajar cerca de sus casas y cuenten con buena conexión a internet. 

J.         Esto ayudaría a disminutir los desplazamientos a los lugares de trabajo. Las personas podrían disponer de mejores condiciones para 
realizar su trabajo (mejor que trabajar cada cual solo desde casa) 

I. 2      El transporte privado y el transporte de mercancías por tierra es demasiado elevado y está muy centrado en la quema de combustibles 
fósiles.    

O. 1    Recomendamos potenciar la compra de vehículos eléctricos a través de incentivos y mejorar las infraestructuras eléctricas. El ciclo de vida 
de estos nuevos vehículos (eléctricos, de hidrógeno...) debe ser largo, para optimizar el uso de recursos y evitar demasiados residuos cuando se 
cambian los vehículos viejos a unos nuevos. Hay que fomentar el I+D en estos ciclos de vida largos de los productos. Hay que potenciar también el 
uso de los vehículos antiguos con nuevos combustibles sintéticos que son menos contaminantes (ya que los coches eléctricos no siempre son la 
mejor opción a nivel ecológico). Hay que potenciar el reciclado de los viejos vehículos y los nuevos vehículos mas ecológicos deben poder repararse 
y actualizarse. 

J.         Reducir el uso de recursos y evitar la generación de excesivos residuos 

O. 2    Recomendamos sustituir el transporte por carretera por otro tipo de transporte (usar más el tren, transporte por barco en rios y mar de 
corta distancia y otros medios como drones). 

J.         Usar otro tipo de transportes (como el tren) sería menos contaminante y por ello menos dañino para la naturaleza. Si reducimos el uso de 
las carreteras, no sería necesario tantas labores de conservacion. Los drones ya se están utilizando para algunos transportes, debemos potenciar el 
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uso de los drones para el transporte de las pequeñas mercancías. El transporte de grandes mercancías con drones sería algo más a largo plazo. 

O. 3    Recomendamos cambiar las fuentes de energia de los cruceros a unas menos contaminantes (sin el uso de combustibles fósiles) 

J.         Los grandes cruceros son una fuente importante de contaminación 

O. 4    Recomendamos potenciar la colaboración para compartir los vehículos privados, usar redes sociales por ejemplo. 

J.         Fomentar la colaboración entre la ciudadanía para compartir el transporte reduciría el uso de los coches para desplazarse. Es importante 
nuevas innovaciones colaborativas en este sentido. 

I. 3      La red de transporte por ferrocarril está muy poco desarrollada, la que existe tiene un mal mantenimiento y es muy desigual en las 
diferentes zonas y en los diferentes paises de la Union Europea 

O. 1    Recomendamos que los países aumenten la financiación ferroviaria, los estados deben invertir en mejorar las infraestructuras de los 
trenes y el número de conexiones. El transporte por tren debe ser una prioridad. Necesitaríamos una empresa europea que pudiera controlar las 
conexiones de los trenes, para que el viaje por tren fuera mejor. Aumentar los puntos de intercambio de los trenes con otros medios de transporte. 

J.         Las conexiones son muy costosas y toman mucho tiempo 

I. 4      Las ciudades no cuentan con buenas infraestructuras para la movilidad sostenible, tienen pocos carriles para las bicicletas y no tienen 
un buen desarrollo del transporte electrico y las infraestructuras necesarias para ello.          

O. 1    Recomendamos fomentar el uso de la bicicleta especialmente en las zonas urbanas, mejorando las infraestructuras y carriles para las 
bicicletas. Para las zonas rurales, hay una diversidad de situaciones en Europa, hay en zonas donde se requeríría de una mayor inversión en 
infraestructura y en otras que este gasto no sería necesario. También es importante que los centros de las cuidades tengan zonas peatonales, hay 
que aumentar el numero de zonas peatonales. 

J.         El uso de bicicletas especialmente en las ciudades reduce el desplazamiento en coche, lo que ayuda a reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero 

O. 2    Recomendamos electrificar el transporte público de las ciudades (potenciando el tranvía, por ejemplo) 

J.         Son sistemas de transporte menos contaminantes. En algunos paises hay muchas experiencias de electrificación de los autobuses urbanos 
y estan dando buenos resultados 
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I. 5      Hay un uso excesivo del transporte por avión que es muy contaminante y difícil de electrificar. No es necesario usar tantos aviones.        

O. 1    Recomendamos aumentar las leyes que controlen el uso de los aviones y también el uso de cruceros 

J.         Las leyes en los diferentes paises europeos son importantes para limitar y controlar el uso de avión y de cruceros 
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Mindenkinek jár a törődés  

Az 
egészségü
gyi 
rendszer 
megerősít
ése 

5. terem 

angol I. 1      The EU is not investing enough on health research and development   

O. 1    The EU should spend a bigger part of its general budget on joint health-related research and development projects, especially with regards 
to preventive medicine 

J.         1. Common research projects will be cheaper than separate actions taken at the EU MS-level; 2. With the aging population almost all over 
Europe, we need to focus on preventive measures as well 

O. 2    There is a need to synchronize the EU research activities, and make our outputs and deliverables available to other EU MS (EU-wide open 
access) 

J.         The healthcare system across the EU has been strained by a recent pandemic so a new stimulus is very much needed 

I. 2      Working conditions of medical staff are disappointing. Medical staff is not paid well enough; they are overwhelmed with workload           
  

O. 1    The quota of medical staff should be increased. At the same time the wages and working hours of medical staff should respectively be 
increased (progressively, depending on the experience, etc.) and decreased 

J.         Today only 5% of students from medical schools graduate, so we need to make sure the numbers are higher. Staff was exploided becuase 
of the pandemics, hence they urgently need help from "younger" medical (and support) staff 

O. 2    It should be easier to work in other EU MS – the qualifications should be seen equal (recognition of qualifications) for all staff working in 
healthcare, not only doctors. The synchronization and best practices in training methods are needed 

J.         Interoperability could be something to ensure that qualifications are recognised all over – this is what happens in other sectors, hence 
should work in relation to helathcare too 

O. 3    We need to make sure that gradutes from the EU medical schools are not leaving to the US becauce of differences in wages and working 
conditions 
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J.          

I. 3      The lack of unified UE-wide standards across different health-related operations and treatment procedures (as a result, in some 
countries trust towards the healthcare system is much lower than in others)  

O. 1    Medical schools should all have the same curricula/programmes of the studies 

J.         It is important to ensure the same level of knowledge, studies. The clear differences between Eastern and Western EU countries should be 
limited. Equality across the EU is a key 

O. 2    There is a need for same-quality treatments across the EU, and medicines should cost the same amount 

J.         The equality aspect is importantm but costs of living differ, so the prices should be respectively unified (keeping in mind overall costs of 
living). The medicines should be accepted quicker 

I. 4      Insufficient cross-country cooperation on health-related developments, i.e. lack of common centres of excellence which could facilitate 
making sectoral improvements or process more effective (i.e. digitization)            

O. 1    The EU should have more competences towards a common healthcare system, so it is more cost effective and cheaper and easier to find 
solutions 

J.         Pooling of knowledge is always important and will facilitate bringing resources together. Handling the I. (vaccinatoins) together at the EU 
level is also cost-effective 

I. 5      Lack of synchronised health insurance for EU citizens traveling to other EU Member States             

O. 1    Medical records of EU citizens should be accesible to medical staff in other EU MS in case of emergency. The EU health medical card 
should be common, like ID 

J.         A fast access will allow one to save lives and health 

I. 6      In public basic health care the business aspect is often set above patient centered care. Ensuring basic healthcare is a service, not a 
business (in some countries, the system is pushing you towards private healthcare). Yet, there needs to be a division between ensuring 
healthcare which is not a busienss and health-related R&D (vaccines etc.)    

O. 1    The EU should prioritize investments in public healthcare, and provide additional incentives for those already working in the private sector 
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so that basic healthcare is also competitive 

J.         Synchronization 

I. 7      Lack of long-term training programmes for medical staff (they often work with old technologies/outdated knowledge)     

O. 1    Tailored trainings for different medical professionals should be organised regularly to ensure that medical staff is up-to-date 

J.         They (medical staff) are responsible for lives of citizens, so ensuring they are up-to-date with everything is important and should be 
organised and financed within the state-organised framework 

I. 8      There is no unified payment system for health services across the EU  

O. 1    There should be more cooperation and agreement on this between the EU MS 

J.         The feasible cooperation between EU MS would allow citizens (who can travel, for example) feel safer 

 

Az 
egészség 
jobb 
megértés
e 

9. terem 

portugál I. 1      Falta de conhecimento sobre a relação entre a saúde mental e a saúde fisica   

O. 1    Informar e educar pessoas sobre as vantagens da actividade fisica e de uma alimentação saudável através de campanhas na Televisão e na 
Internet (podcasts sobre saúde, por ex) 

J.         Muitos problemas podem ser evitados com informação, educação e acompanhamento. Ajuda a mudar comportamentos nocivos 

O. 2    Pessoas com problemas de saúde fisicos deveriam ter oportunidade de falar com profissionais sobre o assunto 

J.         para evitar que estes evoluam para problemas mentais 

O. 3    Deveria haver a Semana da Saúde, e as escolas, as empresas, as instituições poderiam promover actividades relacionadas com a saúde - 
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prevenção, informação. Usar radios, tv e internet 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença. Contribuir para a prevenção de situações como bullying, burnout. 

O. 4    Deveria haver mais conhecimento e sensibilização das empresas sobre o seu papel na saúde mental. As empresas deveriam ser 
encorajadas e apoiadas a levar este assunto mais a sério. Por exemplo, usar a semana da saúde (da orientação anterior) 

J.         Minimizar os comportamentos negativos e aceitar a diferença dentro das empresas. Contribuir para a prevenção de situações como 
burnout. 

I. 2      Há falta de financiamento e de profissionais de saúde  

O. 1    Dar meios às instituições que apoiam pessoas com problemas 

J.         porque estas organizações não têm fundos e meios suficientes para poderem apoiar todos os que precisam 

O. 2    Há necessidade de valorização (melhores condições de trabalho, progressão nas carreiras, reconhecimento social) dos profissionais de 
saúde. Regras iguais a nível europeu (horas de trabalho por exemplo) 

J.         para que o sector seja mais atractivo para mais profissionais 

I. 3      A saúde mental não é aceite nem compreendida por todos, sendo ainda vista de forma negativa pela sociedade em geral         

O. 1    Educar, sensibilizar, informar a sociedade para reduzir os tabus 

J.         Só compreendendo o problema se pode ultrapassar esta discriminação 

O. 2    Desmistificar através da educação que os problemas de saúde mentais são iguais a outros problemas de saúde 

J.         porque os problemas mentais têm que ser encarados com normalidade 

I. 4      Há discriminação na saúde sexual, reprodutiva e feminina      

O. 1    Diminuir os impostos para os produtos de higiéne e sanitários femininos 
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J.         para diminuir injustiças a este nível 

O. 2    Mais educação sexual a jovens e crianças sobre saúde sexual, biológica e mental 

J.         porque a médio -longo prazo o sistema fica a ganhar 

O. 3    Boas ideias e soluções deveriam ser adaptadas a outros países. É preciso investigar como operacionalizar essa partilha. 

J.         Porque é importante partilhar boas praticas e porque se funciona num país, essa solução não pode ser desperdiçada 

I. 5      As pessoas não têm informação suficiente sobre a ligação de uma vida activa a uma vida com mais saúde. Há falta de prevenção          
  

O. 1    promoção activa de actividades desportivas através de incentivos estatais 

J.         Se os Estados patrocinarem actividades desportivas sai mais barato que pagar fortunas no futuro 

O. 2    Acesso à alimentação mais saudável a nível financeiro, taxando "junk food" e incentivando a alimentação saudável. A rotulagem é 
importante e os países poderiam partilhar os seus sistemas (Alemanha por exemplo tem um sistema de três cores que parece apelativo) para 
desenvolver este sistema de rotulagem. 

J.         para que haja mais justiça e se promova a alimentação saudável 

I. 6      Não há formação suficiente dos trabalhadores de saúde e cuidadores em relação a questões de saúde mental       

O. 1    Aprofundar conhecimentos de saúde mental a todos os que lidam com doentes e trabalham na comunidade (escolas, autoridades 
policiais, pessoal do sector da saúde, empresas, municípios) 

J.          

I. 7      Falta de apoio psicológico a pessoas que sofrem pressão por parte dos seus pares (jovens em particular)   

O. 1     

J.          
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I. 8      Há falta de standartização de serviços de saúde a nível europeu          

O. 1    Criar um concurso europeu de boas praticas a nível de saúde mental nacionais (ser apresentado por ministros ou deputados). O melhor 
ganhava 

J.         Encorajar e inspirar a partilha de boas praticas entre todos os países 

 

Egyenlő 
hozzáféré
s az 
egészségü
gyhöz – 
mindenki
nek 

10. terem 

spanyol I. 1      Falta de cobertura para la salud bucodental. Para recibir asistencia específica a veces son necesarios desplazamientos muy largos. El 
21% de la población española no acude al dentista por motivos económicos. El sistema público de salud odontológica no cubre muchas de las 
necesidades de los pacientes.   

O. 1    Amplificar la cobertura del sistema sanitario bucodental público (p.ej. en España la sanidad pública es muy limitada en el ámbito de la 
salud bucodental). 

J.         Una buena salud dental reducirá patologías y gasto en el futuro. Muchas personas no tienen acceso a salud dental por falta de recursos. 
Derecho a tener acceso a cuidados dentales gratuitos. 

O. 2    Crear ayudas financieras para acceder a salud bucodental y abaratar los costes asistenciales. Fomentar ayudas a escala Europea para 
garantizar la buena atención sanitaria dental, especialmente hasta los 18 años (por ejemplo en Austria se financia la ortodoncia para personas 
hasta 18 años). Incorporar feedback: Tener en consideración buenas prácticas de otros países. 

J.         El cuidado dental es muy especializado. A veces no es suficiente con la atención dental pública existente, necesitamos un cuidado privado 
especializado para solucionar problemas, y por ello son necesarias ayudas. 

O. 3    Mejorar las políticas de prevención en el ámbito de la salud dental. Inclusión de feedback: establecer unos estándares mínimos en salud 
dental en toda la UE. La atención odontológica preventiva en las escuelas debería ser gratuita. (Por ejemplo en Alemania, existen programas de 
prevención: 1) el dentista visita las escuelas, y 2) se fomenta la visita a un dentista una vez al año. No obstante esa visita al dentista cuesta 80€ y 
por tanto hay familias que no pueden acceder a ella. ) 
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J.         La prevención es esencial para reducir problemas de salud dental. La inversión en prevención reducirá el gasto de las familias en asistencia 
privada. 

I. 2      Falta educación para la salud en las escuelas. Muchas veces no se conocen ni derechos, ni responsabilidades, ni hábitos de vida 
saludables. Es necesaria educación específica para una salud mental mejor. Falta de diálogo y conexión entre el ámbito educativo y las familias.          
  

O. 1    Normalizar el tratamiento psicológico (p.ej. no se habla abiertamente de patologías psicológicas y la necesidad de tratamiento). Es 
importante comprender que ir al psicólogo es una necesidad de todas las personas. Enseñar filosofía, pensamiento lógico y crítico en las escuelas. 
Eso revierte en la mejor salud mental de las personas. 

J.         Es necesario cambiar la visión sobre la diversidad psicológica, acabar con el estigma. Aprender a tener más empatía por otras personas. La 
visualización de la diversidad psicológica solventará problemas de salud mental en un futuro. 

O. 2    Programas escolares sobre comida saludable. Distinguir qué es saludable y qué no lo es. 

J.         No hay conciencia de qué es comida sana y qué no, es necesario mayor información y conocimiento. Una comida saludable y equilibrada 
es un aspecto clave para una vida saludable. 

O. 3    Explicar las problemáticas relacionadas con la automedicación, en escuelas y público adulto. 

J.         La automedicación puede suponer excesos de medicación o uso inapropiado. Es necesario tener un seguimiento básico de un profesional. 
La ayuda externa mejorará nuestro estado de salud. 

O. 4    Incrementar el tiempo de educación física en las escuelas para conseguir personas más activas (p.ej. favoreciendo mejor salud mental, 
reducir obesidad, etc.). Animar a los padres y madres a salir más a menudo a la naturaleza con sus hijos. Inclusión de feedback: El fomento de la 
actividad física también se puede fomentar a través de los programas de movilidad sostenible. (p.ej. en Portugal hay incentivos para la movilidad 
más sostenible que fomentan el uso de bicicletas y andar.) 

J.         Es crucial crecer con la posibilidad de conocer tu propio cuerpo y potencial. La actividad física puede repercutir positivamente en una 
mejor salud física y mental. 

O. 5    Formar tanto a público adulto como al alumnado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Más allá de la formación es 
importante que se disponga de desfibriladores en lugares públicos. 
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J.         Disponer de estos conocimientos puede salvar la vida de muchas personas. 

I. 3      Insuficiente sensibilidad de género en las políticas sanitarias (que conlleva a dificultades de acceso a información fiable, prevención, 
tratamiento, discriminación, etc.) y desatención a las diferencias biológicas (p.ej. mayor vulnerabilidad de las mujeres a determinadas 
enfermedades).  

O. 1    Quitar el IVA de los productos de higiene femenina. 

J.         Atender a la diversidad es esencial para una mejor salud de todas las personas. 

O. 2    Es necesario que las políticas sanitarias reconozcan que mujeres y hombres. Debido a sus diferencias biológicas y sus roles de género, 
tienen necesidades, obstáculos y oportunidades diferentes de acceso a la salud. Igualmente es necesario atender a las necesidades del colectivo 
LGTBIQ (especialmente en el colectivo joven LGTBIQ, en tanto que están en su proceso de construcción de identidad y necesitan más apoyos). 
Promover leyes específicas LGTBIQ (p.ej. ley Trans Aragón: se ha creado una unidad de atención a la identidad de género, que proporciona ayuda 
psicológica y apoyo en todo el proceso de transición; en Aragón también existe una ley LGTBIQ. Ambas podrían ser referente para otras regiones). 

J.         Evitar la marginación y discriminación de distintos colectivos sociales y sus necesidades particulares. En el caso LGTBIQ, es importante 
sentirse apoyado en el proceso de construcción de la propia identidad. 

I. 4      Desigualdad de acceso al sistema sanitario en función de los recursos disponibles       

O. 1    Mejorar la formación y dotar de más recursos a entidades del tercer sector y servicios sociales que tienen contacto con personas con 
menos recursos (p.ej. hay personas con hábitos de higiene o alimentarios muy malos porque no disponen de información ni recursos para 
mejorarlos). La gente sin hogar no tienen acceso a atención médica, muchos tienen vergüenza de acudir a los médicos. Las ONGs pueden acudir a 
estas personas sin hogar y proporcionar visitas médicas para colectivos vulnerables. 

J.         Las entidades del tercer sector tienen mayor acceso a los colectivos desfavorecidos. Por tanto, su implicación puede suponer una mejora 
sustancial del acceso a la sanidad de sectores vulnerables. 

O. 2    Incluir a familias en los planes educativos de las escuelas, de forma que las familias también formen parte de los hábitos de educación 
saludable que se fomenten en las escuelas. 

J.         Se ha observado que familias con menos recursos tienen a menudo peores hábitos de salud. Las escuelas están cerca de muchas familias y 
pueden desarrollar una gran labor pedagógica. 

I. 5      Desigualdad de acceso a la atención sanitaria en función del lugar de residencia. Fuerte centralización de los servicios sanitarios (p.ej. a 
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veces en zonas rurales cierran hospitales pequeños por falta de viabilidad económica; otras veces en zonas urbanas hay hospitales pequeños 
que necesitan consorciarse con hospitales más grandes que están a distancias mucho mayores) suponiendo un coste tanto para los pacientes 
que tienen que desplazarse allí, como para el propio sistema sanitario. La prioridad debe ser el paciente.  

O. 1    Desarrollar herramientas que nos permitan apoyar al personal de infermería a mejorar su trabajo. (p.ej. aplicaciones de voz: se puede 
hablar con la aplicación, y esto va a un sistema a través del que el personal de enfermería recibe la consulta escrita, y la libera de tener que 
escribir). 

J.         Liberar al sector de infermería porque están sobrecargados. 

O. 2    Dar más importancia al médico de familia, especialmente en zonas rurales. 

J.         El médico de familia es la primera interfaz y punto de referencia para el paciente, por lo que podría resolver problemas más rápidamente. 
Son los que hacen el seguimiento del paciente y le conocen más y eso puede ayudar a diagnosticar. Si van al hospital no les conocen tan bien y 
quizás necesitan más tiempo para ser tratados. 

I. 6      Dificultades de acceso a servicios sanitarios entre países, tanto dentro de Europa como internacionalmente.    

O. 1    Implantar una sanidad pública básica (aspectos funcionales, no aspectos de estética) en todos los países de la UE. Que no sólo las personas 
residentes de ese país puedan acceder, también inmigrantes o personas de otros países. 

J.         Es esencial garantizar y facilitar el acceso libre a la sanidad pública a todas las personas. 

I. 7      Diferencias en el acceso a la sanidad dentro de un mismo país. Las personas sin hogar e inmigrantes tienen mayores dificultades de 
acceso debido a diferencias culturales, problemas de comunicación, situación legal, vergüenza, etc.  

O. 1    Garantizar la atención médica del colectivo de personas sin hogar e inmigrantes. (p.ej. existen algunas ONGs que realizan asistencia 
privada, y deberían fomentarse ese tipo de iniciativas). 

J.         Estamos obligados y debemos garantizar los Derechos humanos de todas las personas: Garantía de acceso a la atención médica, 
independientemente de las características de la persona (p.ej. personas sin hogar, inmigrantes, LGTBIQ). Es una cuestión de dignidad humana. La 
salud es un bien humano que no se puede comprar. Si no estás bien mental o físicamente, no puedes gestionarlo por ti mismo, ni hacer un 
autodiagnóstico. 

O. 2    Incorporar en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea la salud, dignidad humana y Derecho a la integridad. La dignidad humana es 
parte de la salud de las personas (Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución española se incluye "derecho a la vida y a la integridad física y 
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moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes") 

J.         Es necesario que la UE tome mayores responsabilidades. 

I. 8      No existe suficiente información sobre cuáles son los beneficios del sistema privado de salud. La creación de un sistema privado de 
salud puede suponer una discriminación para personas con menos recursos y una disminución de la calidad del servicio público.     

O. 1    Analizar los beneficios y perjuicios del sistema privado de salud (p.ej. ver en qué medida el fomento de un sistema privado provoca una 
reducción de la inversión en el servicio público, ver en qué medida es discriminatorio, etc.) (p.ej. en alemania hay seguro privado y salud pública. La 
sanidad privada no siempre es mejor. si eres paciente en privado tienes que pagar por revisiones que realmente no necesitas). 

J.         Necesitamos un sistema sanitario universal de calidad, y no fomentar la discriminación promoviendo el sector privado. 
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IV. melléklet: A plenáris ülés visszajelzése 

Plenáris ülés 

 

A 2. ülés nyitó plenáris ülésén a vitacsoport 20 képviselőjét kérték fel arra, hogy tartsanak beszédet, 

és adjanak visszajelzést a vitacsoportban részt vevőknek az első plenáris ülésről, amelyen az európai 

polgári vitacsoport képviselői vettek részt 2021. október 22-én és 23-án. Beszédeik után következtek 

a kérdések és a válaszok.  

A plenáris ülésen összesen 449 képviselő vett részt: az Európai Parlament tagjai (108), az Európai 

Unió képviselői (54 fő, tagállamonként 2 fő), európai biztosok (3), nemzeti parlamentek (108), 

európai polgári vitacsoport (80), nemzeti rendezvények vagy vitacsoportok képviselői (27), Régiók 

Bizottsága (18), Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (18), társadalmi partnerek (12), civil 

szervezetek (8), megválasztott helyi (6) és regionális képviselők (6). 

 

Az európai polgári vitacsoport 80 képviselője, a nemzeti vitacsoportok és rendezvények 27 

képviselője, illetve az Európai Ifjúsági Fórum elnöke egyetlen egységet alkottak a plenáris ülésen; 

polgári egységként történt a rájuk való hivatkozás. 

 

A plenáris ülés megvitatja a nemzeti és európai polgári vitacsoportok ajánlásait, illetve a többnyelvű 

digitális platformról gyűjtött észrevételeket. Kilenc tematikus munkacsoportot alakítottak ki a 

digitális platform témakörei alapján, amelyek meglátásaikkal előkészítik a plenáris ülés 

eszmecseréjét és ajánlásait. A plenáris ülés konszenzuson alapuló döntést hoz (legalább az Európai 

Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti parlamentek képviselői között) arról, hogy továbbítsa-

e ajánlásait az igazgatótanácsnak. Ha egyértelmű elhatárolódás figyelhető meg a nemzeti 

rendezvények és/vagy az európai vagy nemzeti polgári vitacsoportok civil képviselőitől, azt az 

igazgatótanácsnak jeleznie kell a jelentésben. 

 

Az októberi plenáris ülés a második volt, de az első, amelyen részt vettek az európai polgári 

vitacsoportokat képviselő polgárok. Ez volt az első alkalom, hogy nemzeti 

rendezvények/vitacsoportok és az európai vitacsoportok és az Európai Ifjúsági Fórum elnöke együtt 

alkották a polgári egységet. 

 

Október 22-én, pénteken két polgári egység találkozott, hogy ismertesse a polgárokkal a plenáris 

ülés eljárásrendjét, illetve felkészítse a munkacsoportokat, a plenáris ülést és a kijelölt szóvivőket. 

Eközben a polgárok részt vettek az első munkacsoporti megbeszélésen a plenáris ülés többi tagjával. 

Október 23-án, szombaton kezdetét vette a plenáris ülés a strasbourgi ülésteremben nyolc polgár 

prezentációjával, akik bemutatták a négy európai polgári vitacsoport első ülésének eredményeit. Az 

európai polgári vitacsoportok 13 képviselője szólalt fel a délelőtti, az európai polgári 

vitacsoportokban zajló eszmecserén, heten pedig délután a többnyelvű digitális platformon zajló 

eszmecserén. 

 

Az ülésteremben tartott plenáris ülés során az európai polgári vitacsoport sok képviselője kifejezte 

háláját, amiért részt vehet ezen az eseményen. A legtöbbjük most először vett részt ilyen jelentőségű 

politikai eseményen. Ehhez hasonlóan szinte az összes vitacsoporti képviselő hangsúlyozta a 

polgárok konferencián való részvételének fontosságát. Sok polgár (nemzeti 

rendezvények/vitacsoportok és az európai vitacsoportok résztvevői) azonban nehezményezte, hogy 

nem volt igazi párbeszéd a vitacsoportok képviselői és a többi egység között, főleg ami a spontán 
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közbevetéseket és eszmecseréket illeti. Számos javaslatot tettek ebben a kérdésben a decemberi 

plenáris ülésre. 

 


