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Konferencija 

dėl Europos ateities  

Ataskaita: 3 forumo 2 sesija 

3 Europos piliečių forumas:„Klimato kaita, aplinka / sveikata“ 

2 sesija, 2021 m. lapkričio 19–21 d., internetu  

Europos piliečių forumus organizuoja Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, 

vykdydami Konferenciją dėl Europos ateities.  

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro „Missions Publiques“, Danijos technologijų 

valdyba, „Deliberativa“, „ifok“ ir „Kantar“, ji yra atsakinga už metodologiją ir forumų vykdymą. 3 

forumas: „Klimato kaita, aplinka / sveikata“ 2 sesiją vedė „Missions Publiques“, o ją palaikė Danijos 

technologijų taryba.  

 

Turinys 

1. 2 sesijos santrauka 

2. 2 sesijos kontekstas Europos piliečių forumo procese 

3. Pagrindinis sesijos rezultatas: problemos ir kryptys 

 

● I priedas: Kaip buvo sukurtos kryptys? 

● II priedas: Ekspertų nuomonės ir faktų tikrinimas 

● III priedas: Problemų detalizavimas, kryptys ir pagrindimas 

● IV priedas: Atsiliepimai iš konferencijos plenarinio posėdžio 

 

  

 
1Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai ir ji neatspindi ES 
institucijų požiūrio. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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1. 2 sesijos santrauka 

2021 m. lapkričio 19–21 d. apie 200 atsitiktinai atrinktų Europos piliečių iš įvairių sluoksnių ir iš visos 

ES susitiko antrą kartą – šįkart virtualiai – aptarti „Klimato kaitos, aplinkos / sveikatos“ temas tęsiant 

pirmosios sesijos svarstymus. Per 1 sesiją piliečiai iškėlė apie 75 temas, susijusias su bendra jų 

forumo tema. Šios temos buvo suskirstytos į penkis darbo srautus, sudarytus iš kelių antrinių srautų [ 

žr. 1 sesijos ataskaitą]. Forumo iškeltos temos buvo piliečių darbo pagrindas 2 sesijos metu.  

 

● 1 srautas: Geresni gyvenimo būdai 

● 2 srautas: Mūsų aplinkos ir sveikatos apsauga 

● 3 srautas: Mūsų ekonomikos ir vartojimo krypties keitimas  

● 4 srautas: Darnios visuomenės link 

● 5 srautas: Rūpinimasis visais  

 

 

Šios antrosios sesijos metu jie nustatė „kryptis“, kad galėtų parengti konkrečias rekomendacijas 

(savo trečiojoje sesijoje) kiekvienam iš penkių srautų, kuriuos apibrėžė per pirmąją sesiją. 

 

Remdamiesi ekspertų pagalba ir nuomonėmis, savo žiniomis ir patirtimi, per 2 sesijos svarstymus 

piliečiai pirmiausia aptarė ir identifikavo problemas, susijusias su jiems skirtomis temomis. 

Problemos buvo apibrėžtos kaip problemos, kurias reikia išspręsti, arba situacijos, kurias reikia 

pakeisti (3 forumo problemos pavyzdys: „Nėra pakankamai paskatų ir reikalavimų gamintojams 

gaminti tvarų ir sveiką maistą“).  

 

Tada piliečiai sprendė šias problemas rengdami kryptis. Kryptys yra pirmasis žingsnis rengiant 

rekomendacijas, kurios bus 3 sesijos tikslas (3 forumo krypties pavyzdys: „Smulkiesiems ir tvariems 

gamintojams turi būti skiriamos subsidijos ir vykdomos atlygio programos, skatinančios gaminti 

tvarius ir sveikus produktus. Kitiems subsidijos turi būti sumažintos“). 

 

Be to, piliečių buvo paprašyta suformuluoti krypčių pagrindimą, kad paaiškintų, kodėl, jų nuomone, 

šios krypty gali tinkamai išspręsti problemas (3 forumo pagrindimo pavyzdys: „Kadangi sveiko ir 

tvaraus maisto gamyba yra brangesnė, ypač jei tai nėra masinė gamyba“). 

Diskusijos ir kolektyvinis darbas vyko trimis formatais: 

● Pogrupiuose. Visus 15 pogrupių sudarė nuo dvylikos iki keturiolikos piliečių. Kiekviename 

pogrupyje buvo kalbama nuo keturių iki penkių kalbų, kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo 

gimtąja kalba arba kita pasirinkta kalba. Kiekvienas pogrupis turėjo specialų profesionalų 

tarpininką iš svarstymų grupės. 

● Srautų plenariniuose posėdžiuose. Srautų plenariniuose posėdžiuose dalyvavo trys 

pogrupiai, dirbantys tame pačiame sraute. Penkių srautų plenarinius posėdžius moderavo 

profesionalūs tarpininkai. 

● Plenariniame posėdyje su visais dalyvaujančiais piliečiais. Plenariniam posėdžiui vadovavo 

du pagrindiniai svarstymų grupės moderatoriai. 

 

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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Plenarinio posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia: 

● Plenarinis posėdis  

 

2. 2 sesijos kontekstas Europos piliečių forumo procese 

Europos piliečių forumai yra pagrindinis Konferencijos dėl Europos ateities bruožas. Organizuojami 

keturi Europos piliečių forumai, suteikiantys galimybę piliečiams kartu galvoti apie Europos Sąjungos 

ateitį.  

● 4 forumai, kuriuose dalyvauja 200 Europos piliečių, atrinktų atsitiktinės atrankos būdu iš 27 

valstybių narių;  

● Atspindi ES įvairovę: geografinę kilmę (tautybę ir miesto / kaimo gyvenamąją vietą), lytį, 

amžių, socialinę ir ekonominę padėtį bei išsilavinimo lygį;  

● Kiekviename forume yra bent viena moteris ir bent vienas vyras iš kiekvienos valstybės 

narės;  

● Trečdalį kiekvieno forumo dalyvių sudaro jauni žmonės (16–25 metų). Buvo sukurta ypatinga 

sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

Kiekvienas forumas renkasi tris kartus nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. vasario mėn. 1 sesija 

vyko Strasbūre, Europos Parlamento patalpose. 2 sesija vyko internetu. Piliečiai, moderatoriai, 

tarpininkai ir ekspertai naudojosi „Interactio“ – internetiniu įrankiu, leidžiančiu rengti daugiakalbius 

susitikimus su sinchroniniu vertimu į 24 kalbas.  

1 sesija buvo įvadinė sesija, skirta vizijai formuoti, darbotvarkei sudaryti ir prioritetams, į kuriuos 

piliečiai nori sutelkti dėmesį, nustatyti, o 2 sesija buvo skirta gilintis į temą ir parengti kryptis. Per 2 

sesijos atidarymo plenarinį posėdį 20 forumo atstovų konferencijos plenariniame posėdyje buvo 

pakviesti pasisakyti ir pateikti atsiliepimus savo bendrapiliečiams apie pirmąjį konferencijos plenarinį 

posėdį, kuriame jie dalyvavo 2021 m. spalio 22–23 d. [žr. IV priedą „Atsiliepimai iš konferencijos 

plenarinio posėdžio“]. Po jų pranešimų buvo surengta klausimų ir atsakymų sesija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pagrindinis sesijos rezultatas: problemos ir kryptys 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19
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2 sesijos pabaigoje 3 forumo dalyviai nurodė šias problemas ir kryptis:2: 

Srautai, antriniai srautai, problemos ir kryptys numeruojami taip: Srautas.Antrinis 

srautas.Problema.Kryptis (pvz., 1.1.1.1). 

1. Geresni gyvenimo būdai 

1.1. Sveika gyvensena  

1.1.1 problema – jaunimas negauna pakankamai žinių ir informacijos apie sveiką gyvenseną (pvz., 

sveiko maisto ruošimą). 

● 1.1.1.1. Atidaryti maisto ruošimo mokyklas valstybėse narėse ir skatinti jas subsidijomis bei 

reklamuoti (nemokami kursai paaugliams ir vaikams), įskaitant sveikos mitybos mokymo 

kursus, kurie siūlomi mažiems vaikams (ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse 

mokyklose), naudoti geriausią praktiką / gauti geriausius receptus iš visos Europos ir įtraukti 

juos į maisto ruošimo kursus (pasinaudoti įvairiomis europietiškomis maisto ruošimo 

tradicijomis), pavyzdys iš Italijos: Nemokamas profesinis mokymas valstybinėse mokyklose, 

kuriose mokoma ruošti sveiką maistą. 

● 1.1.1.2 Reklaminiai klipai per televiziją, įvairiose platformose ir bendradarbiaujant su 

nuomonės formuotojais (pvz., „YouTube“), jaunimui skirtos ir statistinės informacijos 

programos, skirtos konkrečiai tikslinei grupei ir teikiančios informaciją apie sveiką mitybą, 

sveiko maisto ruošimą ir sveiką maistą. 

● 1.1.1.3 Holistinis požiūris: sportas, sveikata ir mityba, taip pat dėmesys ligoms, kuriomis 

galima susirgti netinkamai maitinantis (pvz., širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai). 

● 1.1.1.4 Į pamokas taip pat įtraukti tokias temas kaip lytinis švietimas ir saugus kelių eismas. 

● 1.1.1.5 Mokyklų valgyklos turi siūlyti sveikesnę mitybą, taip pat didinti pasirinkimą 

(vegetariški, daržovių garnyrai, sezoniniai vaisiai ir daržovės), užtikrinti subalansuotą mitybą 

ir aukštą kokybę, pvz., naudoti ekologiškus produktus. 

 

1.1.2 problema – reklama skatina nesveiką gyvenseną (pvz., alkoholis ir cigaretės). 

● 1.1.2.1 Mokykloms turi būti dalinamos brošiūros, propaguojančios švietimo NVO 

(nevyriausybines organizacijas) ir popamokines programas, pvz., apie mitybą ir sportą 

išmanantys žmonės turi šviesti vaikus šiomis temomis. 

● 1.1.2.2 Apriboti alkoholio ir tabako reklamą, ypač kai ją mato jaunimas, pvz., sporto 

renginiuose. 

 
2 Išversta pasitelkus mašininį vertimą 



 

3 forumo 2 sesija –   6 

3 Europos piliečių forumas: „Klimato kaita, aplinka / sveikata“ 

● 1.1.2.3 Įmonėse, pvz., įtraukti poilsio laiką per pietų pertraukas ir įrengti treniruoklių zonas, 

skatinti fizinę veiklą įmonėse, kad darbuotojai sportuodami bendrautų su kolegomis, statyti 

sporto aikštynus, pvz., futbolo. Net ir darbo metu suteikti darbuotojams galimybę užsiimti 

fizine veikla, pvz., pasiūlyti gimnastikos kamuolių, dirbti stovint, daryti pratimus prie stalo, 

pakeisti padėtį. 

 

1.1.3 problema – ES valstybėse narėse skirtingos švietimo sistemos neleidžia taikyti vienodų taisyklių, 

ekologiškas maistas yra brangus, dideli skirtumai tarp to, kas laikoma sveika (pvz., augalinė mityba), 

suvartojami per dideli maisto kiekiai. 

● 1.1.3.1 Mokyklose kurti nedidelius sodus, miesto sodus ir galbūt net juos subsidijuoti. 

● 1.1.3.2 Kainų koregavimas: ekologiški produktai turi būti pigesni. 

● 1.1.3.3 Mokyklų sistemoje įvesti maisto ruošimo pamokas. 

● 1.1.3.4 Reklamuoti gerus vegetariško maisto receptus. 

● 1.1.3.5 Daugiau remti mažesnius ūkius, kurie gamina ir parduoda regionuose, taip pat labiau 

remti ekologinius ūkius, kad jie galėtų gaminti pigesnį maistą (užuot subsidijuojant pagal 

plotą, atsižvelgti į tvarumą). 

● 1.1.3.6 Vertikalus ūkininkavimas: daržoves auginti stelažuose dideliuose sandėliuose. 

Pesticidų naudoti nereikia, nes vabzdžių nėra. Reikia didelių investicijų į automatizavimą, nes 

tai labai ekonomiška ir prieinama. 

 

1.1.4 problema – kadangi žmonės praranda pasitikėjimą ekologiškais produktais ir dėl fizinio 

aktyvumo stokos / nesportavimo mokyklose ir įmonėse, jie dažnai serga širdies ir kraujagyslių 

ligomis. 

● 1.1.4.1 Didinti subsidijas vietiniams klubams, kad vaikai turėtų galimybę sportuoti ne 

mokykloje (išbandyti įvairias sporto šakas klubuose). 

● 1.1.4.2 Daugiau vaikščioti – didinti supratimą apie vaikščiojimo naudą sveikatai per televiziją, 

radiją, socialinę žiniasklaidą, laikraščius ir žurnalus. 

● 1.1.4.3 Organizuoti Europos jaunimo čempionatus, kad jaunimas iš visos Europos galėtų 

susirinkti ir dalyvauti įvairių sporto šakų varžybose. 
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1.1.5 problema – mums trūksta pagrindinių žinių apie tai, kas yra sveikas maistas ir sveika mityba. 

● 1.1.5.1 Pastabos ant pakuočių: Kas sveika / kas nesveika (pvz., maisto „šviesoforas“, 

maistinės vertės balas). 

 

1.1.6 problema – didelė dalis ES lėšų skiriama netvariam žemės ūkiui (pvz., nesveikiems maisto 

priedams ir maisto konservantams, pesticidų, chemikalų ir antibiotikų naudojimui žemės ūkyje). 

● 1.1.6.1 Stebėti, kaip paskirstomos ES lėšos, ir investuoti daugiau lėšų į naujoves žemės ūkyje, 

pvz., į vertikalų ūkininkavimą. 

● 1.1.6.2 Uždrausti profilaktiškai naudoti antibiotikus kaip gyvūnų pašarų priedus. 

● 1.1.6.3 Sumažinti mėsos vartojimą. 

1.1.7 problema – maisto pramonė yra per daug subsidijuojama, trūksta informacijos apie skiepijimą, 

gyventojai yra nepakankamai išsilavinę, pandemijos metu nėra galimybės gauti medicininės 

pagalbos (pvz., intensyvios terapijos skyriai yra perkrauti), trūksta gydytojų ir slaugytojų. 

● 1.1.7.1 Labiau reklamuoti sveikos mitybos srityje dirbančias NVO. 

● 1.1.7.2 ES vykdo intensyvias informuotumo didinimo kampanijas, kad mRNR vakcinos yra 

saugios ir kaip svarbu skiepyti šiomis vakcinomis. 

 

1.1.8 problema – mūsų pačių elgsenos neigiamo poveikio aplinkai suvokimo ir įžvalgų trūkumas. 

● 1.1.8.1 Reikia daugiau informacijos ir kampanijų apie sveiką gyvenseną, pateikiant konkrečių 

pavyzdžių. Informacija turi būti lengvai suprantama ir visiems prieinama. Skirtingoms 

tikslinėms grupėms naudoti skirtingus informacijos kanalus. 

● 1.1.8.2 Mums reikia gerų pavyzdžių, kurie būtų pateikiami žiniasklaidoje. 

● 1.1.8.3 Būtinas griežtesnis dezinformacijos reklamoje reglamentavimas, taip pat turi būti 

draudžiama reklamuoti labai nesveiką maistą. 

● 1.1.8.4 Skatinti gerus kursus ir informaciją mokykloms ir darželiams per Europos programas. 

● 1.1.8.5 Skatinti pozityvų elgesį taikant atlygio ir skatinimo sistemas. 

 

1.1.9 problema – nėra pakankamai paskatų ir reikalavimų gamintojams gaminti tvarų ir sveiką 

maistą. 

● 1.1.9.1 Smulkiesiems ir tvariems gamintojams turi būti skiriamos subsidijos ir taikomos 

atlygio programos, skatinančios gaminti tvarų ir sveiką maistą. Kitiems subsidijas sumažinti 
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● 1.1.9.2 Būtinas griežtesnis reglamentavimas, siekiant apriboti nesveiko maisto gamybą. 

 

1.1.10 problema – sveikas ir tvarus maistas prieinamas ne visur ir ne visiems (dėl kainos). Nesveikas 

maistas yra lengvai prieinamas. 

● 1.1.10.1 Politikai turėtų apsvarstyti ir skatinti vartojimo mažinimo galimybes. 

● 1.1.10.2 Daugiau galimybių ir erdvės savaitiniams turgums ir tiesioginei prekybai, siūlantiems 

sveiką ir regioninį maistą, reklamuojant ir dalijantis informacija. 

 

1.1.11 problema – švietimo trūkumas ir dezinformacija, per mažai dėmesio mokslinėms išvadoms. 

Piliečiai neranda teisingos informacijos arba nesugeba jos tinkamai interpretuoti. 

● 1.1.11.1 Sukurti bendrą geresnės ir suprantamesnės informacijos apie maistą ES standartą. 

 

1.1.12 problema – tokios prevencinės priemonės kaip sportas ir sveikas maistas yra per brangios ir 

nėra plačiai prieinamos, pvz., mokyklose. 

● 1.1.12.1 Skatinti mokyklas ir kitus švietimo paslaugų teikėjus siūlyti sveiką ir tvariai ruošiamą 

maistą mokykloje, pvz., remiant finansiškai (skiriant didesnį biudžetą), nurodyti gerus 

tiekėjus ir apie juos informuoti. 

● 1.1.12.2 Važiavimo dviračiu skatinimas plečiant dviračių takų tinklą, gerinant važiavimo 

dviračiu galimybes ir mokant važiuoti dviračiu mokyklose. 

● 1.1.12.3 Cukraus mokestis (didesnis cukraus mokestis). 

 

 1.1.13 problema – į daugelį patiekalų receptų įeina nesveiki ingredientai. 

● 1.1.13.1 Naujų technologijų, kurios padės gaminti geresnės kokybės ir sveikesnius produktus, 

kūrimas. 

 

1.1.14 problema – ribota galimybė rinktis sveiko maisto produktus dėl finansinių sunkumų. 

● 1.1.14.1 Didesnis PVM (pridėtinės vertės mokestis) nesveikiems produktams; naujų maisto 

produktų gamybos skatinimas ir mažesnis PVM sveiko maisto produktams.  
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1.1.15 problema – nuolatinės prevencijos priemonės, įskaitant periodinius medicininius patikrinimus, 

nėra pakankamai išvystytos ir ne visada tinkamai įgyvendinamos. 

● 1.1.15.1 Medicinos sistemos keitimas, kad ji būtų veiksmingesnė, vykdant nuolatinės 

prevencijos priemones, įskaitant privalomus patikrinimus. 

 

1.1.16 problema – trūksta švietimo ir žinių apie tai, ką reiškia sveika mityba ir kokia jos nauda. 

● 1.1.16.1 Atsisakyti produktų iš perdirbtų žaliavų ir kuo labiau skatinti sveiko maisto virtuvę. 

Oficialiosios švietimo sistemos turi įtraukti ir mitybos pamokas. 

 

1.1.17 problema – informacija apie sveiką gyvenseną turėtų būti išsamesnė; kartu su sprendimais turi 

būti pateikiamos sveikos gyvensenos rekomendacijos. 

● 1.1.17.1 Informacinės kampanijos turi būti rengiamos tiksliai apibrėžtoms tikslinėms 

grupėms ir kiekvienai tikslinei grupei turi būti parinktos tinkamos komunikacijos priemonės. 

Gydytojai turi nuolat kalbėti apie būtinybę laikytis sveikos gyvensenos. 

 

1.1.18 problema – vartojama daug vaistų, ypač todėl, kad farmacijos įmonės skatina vartoti tam 

tikrus vaistus. Prevencija (įskaitant jaunų žmonių lytinį švietimą) nėra laikoma sveikesnės gyvensenos 

skatinimo priemone. 

● 1.1.18.1 Bendrosios praktikos gydytojų vaidmuo turi būti svarbesnis; savo darbe jie turi būti 

proaktyvūs, o ne tik reaktyvūs. Šeimos gydytojų kabinetai turi būti geriau įrengti. 

 

1.1.19 problema – informacija apie visuomenei įtakos turinčias medicinines problemas ne visada 

pateikiama teisingai ir skaidriai. 

● 1.1.19.1 Apie sveikatos problemas, kurios turi visuotinį poveikį visuomenės lygmeniu, turi 

būti informuojama skaidriai ir tokią informaciją turi pateikti tik nešališki, profesionaliai 

pripažinti specialistai. Pateikta informacija turi būti pagrįsta patikimais, plačiajai visuomenei 

prieinamais duomenimis. 
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1.2. Aplinkosauginis švietimas 

1.2.1 problema – kodėl mes neturime jokios informacijos apie mėsos vartojimo / masinės 

gyvulininkystės poveikį ir mūsų mitybos įpročius? Žemės ūkio srityje veikia stiprūs lobistai. Šia tema 

nėra pakankamai informacijos. 

● 1.2.1.1 Pateikti daugiau statistinių duomenų, faktų ir skaičių, kad visuomenė būtų 

informuota apie šias problemas ir jų poveikį. 

● 1.2.1.2 Vystyti / propaguoti tvarų ir atsinaujinantį žemės ūkį 

● 1.2.1.3 Investuoti į visuomeninio transliuotojo programas ir reportažus per visos Europos 

kanalus. Naudoti internetą ir socialinius tinklus, kad informaciją gautų jaunesni žmonės. 

 

1.2.2 problema – trūksta kontakto su gamta, ypač miestuose. 

● 1.2.2.1 Mieste gyvenančius vaikus labiau sudominti gamta: rengti pamokas lauke; finansuoti 

mokyklų sodų, pvz., gėlynų, programas, steigti miško vaikų darželius, ugdyti sodininkus  

● 1.2.2.2 Rūpintis, kad miestai būtų žalesni, pvz., sodinti daugiau medžių 

 

1.2.3 problema – suaugusieji gauna mažai informacijos apie aplinkosauginį švietimą, jie retai kalbasi 

su vaikais šiomis temomis. Nėra būdų įgyvendinti teorines žinias. Trūksta sąmoningumo didinimo 

kampanijų. 

● 1.2.3.1 Didelės apimties mokymo programos, skirtos aplinkosauginiam švietimui, skirtos ir 

tėvams, ir vaikams. 

● 1.2.3.2 Koordinuotos švietimo kampanijos visoje ES pasitelkiant nuomonės formuotojus, 

socialinius tinklus ir kt. Plėtoti bendradarbiavimą su didelėmis reklamos agentūromis kuriant 

labai populiarius klipus, apie kuriuos kalbama. Jie turi būti pritaikyti kiekvienai šaliai, kuriami 

su žinomais aktoriais ar nuomonės formuotojais. Tai turi patekti į žmonių protus ir širdis ir 

išlikti atmintyje. 

● 1.2.3.3 Didinti mokinių informuotumą šiomis temomis ir mokyti ruošti maistą nepaliekant 

daug atliekų. Tai turėtų paliesti emociškai. 

● 1.2.3.4 Vykdyti nepriklausomus išsamius mokslinius tyrimus klimato, maisto ir mitybos 

temomis. 

● 1.2.3.5 Taip pat didinti sąmoningumą / teikti informaciją svarbiomis aplinkosaugos temomis, 

susijusiomis su vietiniu transportu (autobusų, metro, tramvajų). 

 

1.2.4 Problema – trūksta informacijos įmonėse ir mokyklose, kaip informuoti tėvus ir vyresnes kartas. 

Nėra mokyklinio dalyko, skirto aplinkai. 



 

3 forumo 2 sesija –   11 

3 Europos piliečių forumas: „Klimato kaita, aplinka / sveikata“ 

● 1.2.4.1 Daugiau informacijos aplinkosaugos temomis mokyklose: reikalinga ne tik teorinė 

informacija, bet ir praktiniai pavyzdžiai. 

● 1.2.4.2 Privalomo dalyko apie aplinką įvedimas mokyklose. Padidinti aplinkosauginių dienų 

skaičių mokykloje (pvz., renkant šiukšles). 

● 1.2.4.3 Skatinti naujus gamybos procesus be likučių / atliekų, pvz., kepyklose. Parodyti 

žmonėms, kaip protingai apsipirkti, kad tektų mažiau išmesti. 

● 1.2.4.4 Remti įmones, gaminančias vaikiškus žaislus. Supažindinti vaikus su šiomis temomis 

žaidžiant ir paaiškinti, kas yra aplinkos apsauga. Gaminti žaislus, lavinančius vaikus 

aplinkosaugos tema. Jie turi būti prieinamos kainos. Todėl reikia glaudžiai bendradarbiauti su 

žaislų gamintojais. 

● 1.2.4.5 Reklamuoti nemokamus suaugusiųjų švietimo energijos taupymo, klimato kaitos ir 

kitais klausimais kursus – jei ne viešai, tai reklamuoti NVO, kurios siūlo tokius kursus 

nemokamai. 

● 1.2.4.6 Kultūriniai mainai tarp šalių: Bendri projektai ir mainai tarp ES valstybių narių ir tarp 

įvairių mokyklų įvairiose šalyse: ką kitų valstybių narių mokyklos daro aplinkosaugos srityje. 

● 1.2.4.7 ES turi teikti mokykloms pasiūlymus, patarimus ir rekomendacijas dėl aplinkosaugos 

pamokų. 

 

1.2.5 problema – socialinėje žiniasklaidoje nėra pakankamai reklamos ar švietimo apie aplinkos 

problemas. Didelės įmonės socialiniuose tinkluose siekia tik pelno. Daugelis teiginių socialinėje 

žiniasklaidoje nėra teisingi, jie pagrįsti labiau emocijomis nei faktais. Nepatvirtinti teiginiai yra 

populiaresni nei svarbūs faktai, kurie turi būti naudojami konstruktyviai. 

● 1.2.5.1 Nuomonės formuotojai ir socialinė žiniasklaida apskritai turėtų būti labiau įtraukiami 

į aplinkosauginio švietimo kampanijas. 

● 1.2.5.2 Turime daugiau investuoti į viešąją ir nepriklausomą žiniasklaidą. 

● 1.2.5.3 Sukurti ES platformą, kurioje būtų galima užduoti klausimus apie aplinkosaugos 

problemas ir dalytis nuoseklia informacija su visoms ES valstybėms narėms. Turi būti 

galimybė gauti informaciją iš mokslininkų. 

● 1.2.5.4 Be reklamos ar švietimo socialinėje žiniasklaidoje, taip pat informacinių brošiūrų, 

vaikai turi būti mokomi ir žodžiu. 

 

 

1.2.6 problema – aplinkosauginis švietimas daugeliui Europos žmonių nėra tikroji vertybė. 

Aplinkosauginio sąmoningumo trūkumas yra problema. 

● 1.2.6.1 Švietimas klimato ir aplinkosaugos temomis turi būti pagrindinė tema ir tikslas. 
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1.2.7 problema – nėra švietimo programos, pritaikytos atitinkamoms žmonių grupėms. Skirtingose 

aplinkosauginio švietimo srityse yra per mažas pasiūlymų diferencijavimas. 

● 1.2.7.1 Skatinti užklasines švietimo programas, pvz., klubus, NVO ir iniciatyvas. Jie taip pat 

turėtų remti mokyklas. Visi klubai (taip pat, pvz., sporto klubai) ir visos švietimo programos 

turi skatinti švietimą aplinkosaugos temomis. 

● 1.2.7.2 Rengti ekskursijas į gamtą ir aplinkos apsaugos priemones (pvz., rinkti šiukšles), 

diegiant meilę gamtai. 

 

1.2.8 problema – nėra pakankamai pinigų aplinkosauginiam švietimui. ES neturi priemonių, skirtų 

padėti mokykloms. 

● 1.2.8.1 Skatinti ir platinti skaitmenines švietimo priemones (pavyzdžiui, ES gali geriau naudoti 

esamas priemones). 

 

1.2.9 problema – daug svarbios informacijos ir daug edukacinės medžiagos nėra prieinamos visomis 

kalbomis. Yra daug klaidingos informacijos (netikrų naujienų). 

● 1.2.9.1 Sudaryti galimybę gauti visą informaciją visomis kalbomis. Informacija ir medžiaga 

turi būti pagrįstos mokslu. Ją turi platinti visuomeninė žiniasklaida. Turi būti naudojamos 

socialinės žiniasklaidos priemonės. 

 

1.2.10 problema – tėvai dažnai nėra geras pavyzdys ir nedalyvauja / jiems neskiriama dėmesio 

aplinkosauginio švietimo sistemoje. 

● 1.2.10.1 Parengti švietimo programas suaugusiesiems ir tėvams ir integruoti jas į vaikams 

skirtas priemones. 

 

1.2.11 problema – ES turi ribotas galimybes daryti įtaką švietimo politikai. 

● 1.2.11.1 Bendra Europos aplinkosauginio švietimo chartija visoms valstybėms narėms turi 

būti pateikta visoms švietimo įstaigoms ir mokykloms. 

 

1.2.12 problema – aplinkosauginio švietimo srityje trūksta mokytojų ir techninio mokymo galimybių. 

● 1.2.12.1 ES turėtų skatinti valstybes nares integruoti aplinkosauginį švietimą į mokyklinio 

ugdymo programą. Mokytojai gali būti iš išorės (pvz., iš NVO / mokslinių tyrimų institucijų) ir 

jų darbas turi būti gerai apmokamas. 
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1.2.13 problema – ekologinis švietimas nėra pakankamai pastebimas ir remiamas. 

● 1.2.13.1 Švietimo sistemų reformavimas didinant matomumą ir supratimą apie aplinkos 

vaidmenį mūsų gyvenime. 

 

1.2.14 problema – švietimo sistemos neskatina studentų galvoti apie aplinką, kurioje jie gyvena ir 

suprasti savo veiksmų poveikį aplinkai. 

● 1.2.14.1 Oficialus ir neformalus švietimas ir mokymas apie aplinką ir mūsų veiksmų 

pasekmes turi būti sistemingas ir reguliarus. Svarbu skirti dėmesio požiūrio keitimui, kad tai 

turėtų ilgalaikį poveikį, kad būtų išsaugota neįkainojama aplinkos vertė. 

● 1.2.14.2 Vaikai turi būti skatinami kuo daugiau laiko praleisti gamtoje dalyvaudami mokyklos 

programose, taip pat šeimos turi būti skatinamos praleisti daugiau laiko su jais gamtoje. 

 

1.2.15 problema – trūksta ryšio su aplinka (įskaitant fizinį ryšį su gamta). 

● 1.2.15.1 Į mokyklos ugdymo programą reikia įtraukti aplinkai ir jos apsaugai skirtas pamokas, 

įskaitant informaciją apie gamtos apsaugos teisės aktus (nuo pirmųjų vidurinės mokyklos 

klasių). Pamokos turi vykti natūralioje aplinkoje, nenaudojant užrašų. 

 

1.2.16 problema – nepakankamas aplinkosauginio švietimo finansavimas ir nepakankami finansiniai 

ištekliai konkrečioms priemonėms įgyvendinti. 

● 1.2.16.1 Didinti biudžetą, skirtą švietimui ir komunikacijai – tiek iš viešųjų, tiek iš privačių 

lėšų. 

● 1.2.16.2 ES skatinimo kampanijos vietos ir regionų lygmeniu aplinkosaugos klausimais turi 

būti koordinuojamos bendradarbiaujant vietinėms, regioninėms, nacionalinėms ir ES 

lygmens institucijoms. Jų efektyvumas turi būti periodiškai vertinamas. 

 

1.2.17 problema – šiuo metu informacija aplinkosaugos klausimais prieinama ne visiems piliečiams. 

● 1.2.17.1 Būsimos informavimo kampanijos turi būti nuoseklesnės ir turi būti labai aiškiai 

nustatytas jų periodiškumas. Informacijos kanalai turi būti tokie įvairūs, kad informacija būtų 

kuo prieinamesnė visiems. 
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2. Mūsų aplinkos ir sveikatos apsauga  

2.1. Sveika natūrali aplinka 

 

2.1.1 problema – mūsų gyvenimo būdas kelia grėsmę požeminiam vandeniui. 

● 2.1.1.1 Tinkami vandens taršos apribojimai didelėms gamybos įmonėms ir pramoniniams 

ūkiams. Apribojimai taikytini ir piliečiams, keičiant jų gyvenimo būdą ir aiškinant, kas yra 

vandens ciklas ir kokią įtaką jam darome. 

● 2.1.1.2 Sumažinti vandens švaistymą, ypač regionuose, kuriems gresia vandens trūkumas. 

Padidinti vandens kainą – kurti kainų lenteles, panašai kaip už elektros energiją.  

● 2.1.1.3 Mokslininkai turi iš naujo apibrėžti, ką tiksliai reiškia sąvoka „švarus vanduo“. 

Atnaujinti standartus. 

 

2.1.2 problema – žmogaus veiklos vietos nėra pastatytos ekologiškai tvariu būdu ir nėra pritaikytos 

prie klimato kaitos. 

● 2.1.2.1 Individualaus transporto mažinimas, pasikliaujant (?) bendru – viešuoju transportu. 

Viešasis transportas yra orientuotas į visuomenės poreikius, o ne į pelną.  

● 2.1.2.2 Didesnis bendrasis finansavimas nacionaliniu ir vietos lygmenimis, siekiant 

paspartinti infrastruktūros pertvarką ir rekonstrukciją. Daugiau laiko protingai panaudoti 

lėšas. 

● 2.1.2.3 Reikalingas aplinkosaugos ženklas. Bendras ženklinimas etiketėje, jei kažkas yra 

„žalia“ (transporto priemonė, pastatas, gaminys). Ženklinimas atitinkamomis spalvomis, 

naudojant aiškią skalę. Bendri veiksmai pasauliniu lygiu, bendradarbiavimas su Pasaulio 

sveikatos organizacija ir Jungtinėmis Tautomis. 

 

2.1.3 problema – dėl dabartinės ekonominės sistemos, pagrįstos iškastinio kuro naudojimu, 

suvartojame per daug energijos ir išmetame per daug teršalų.  

● 2.1.3.1 Energijos poreikio mažinimas. Energijos vartojimo reguliavimas. 

● 2.1.3.2 Skirti daugiau lėšų tyrimams, siekiant išsiaiškinti, ar branduolinė energija iš tikrųjų 

šiuo metu yra geriausias sprendimas, kaip saugoti branduolines atliekas (dabar ir ateityje) ir 

kaip jas pakartotinai panaudoti naujai energijai gaminti. 

● 2.1.3.3 Daugiau finansinių išteklių moksliniams tyrimams, kas gali pakeisti branduolinę 

energiją. 
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2.2. Mūsų biologinės įvairovės apsauga 

 

2.2.1 problema – upių tarša paveikia vandens gyvūniją. 

● 2.2.1.1 Taršos kontrolė stebint visas prie upių veikiančias įmones, ne tik tas, apie kurias 
žinoma, kad jos išleidžia atliekas į upes. 

● 2.2.1.2 Remti nuotekų valymo įrenginių įrengimą. 

 

2.2.2 problema – kartais žuvų pašarai akvakultūros ūkiuose (veisimas narvuose / rezervuaruose) kelia 
grėsmę kitų žuvų gyvybei. 

● 2.2.2.1 Intensyvus technologijų, skirtų sumažinti pašaro iš akvakultūros ūkių pasklidimą 
aplinkoje, naudojimas. 

 

2.2.3 problema – intensyvus ūkininkavimas veikia ekosistemas. 

● 2.2.3.1 Subsidijų žemės ūkiui nukreipimas į tokį žemės ūkį, kuris palaiko ekosistemas. 

● 2.2.3.2 Užtikrinti lojalią konkurenciją dėl aplinkai nekenksmingų žemės ūkio produktų. 

● 2.2.3.3 Skatinti naudoti natūralias trąšas. 

 

2.2.4 problema – miškų naikinimas veikia vabzdžių ir gyvūnų gyvenimą. 

● 2.2.4.1 Kasybos veiksmų, turinčių įtakos miškams, apribojimas. 

● 2.2.4.2 Maksimalus esamų plotų naudojimas miškui auginti. 

● 2.2.4.3 Nerekomenduojama sodinti miško malkoms. 

● 2.2.4.4 Miško atkūrimo programos derinamos su kontroliuojamu medžių kirtimu. 

● 2.2.4.5 Intensyvus apželdinimas mišku vietovėse, kuriose žemė yra nualinta. 

 

2.2.5 problema – žmogaus įvestos invazinės rūšys (gyvūnai, augalai ir net jūros dumbliai) naikina 
ekosistemas. 

● 2.2.5.1 Naujų invazinių rūšių prevencija ir ankstyvas jų nustatymas, padedant piliečiams. 

● 2.2.5.2 Naujų rūšių poveikio analizė (atliekama ekspertų). 

 

2.2.6 problema – vietinių gyvūnų rūšių (laukinių ir naminių) nykimas. 

● 2.2.6.1 Vietinių rūšių, kurioms gresia išnykimas, įskaitant senųjų veislių gyvūnus, stebėsena. 
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● 2.2.6.2 Nykstančių rūšių apsaugos programos, įskaitant veisimo nelaisvėje programas ir 
atsigavimo stebėseną. 

● 2.2.6.3 Skatinti neintensyvios veiklos ūkius, mikroūkius, kurie rūpinasi senųjų gyvulių veislių 
išsaugojimu. 

 

2.2.7 problema – pesticidų naudojimas turi įtakos vabzdžių gyvenimui. 

● 2.2.7.1 Didinti ekologinio ūkininkavimo plotus, kuriuose nenaudojami pesticidai. 

● 2.2.7.2 Skatinti mažuose ūkiuose naudoti vietines augalų veisles, įskaitant senąsias augalų 
rūšis, kuriems reikia mažiau pesticidų. 

● 2.2.7.3 Mažinti sėklų monopolį. 

● 2.2.7.4 Alternatyvūs augalų apsaugos metodai (pavyzdys – terminis sėklų apdorojimas). 

 

2.2.8 problema – žmonės laiko save gamtos šeimininkais. 

● 2.2.8.1 Švietimas siekiant didinti supratimą apie gyvybės įvairovę ir skatinti pagarbesnį 
žmonių požiūrį. 

 

2.3. Saugus ir sveikas maistas  

 

2.3.1 problema – problema yra sistemoje: gyvename perteklinio vartojimo ir maisto pramonės 

perprodukcijos visuomenėje. Gaminame ir vartojame viršydami savo poreikius. Europos Sąjungos 

subsidijos gali skatinti šią perprodukciją, tuo metu kitose pasaulio dalyse žmonėms maisto trūksta. 

● 2.3.1.1 Siūlome pasinaudoti finansine priemone ir persvarstyti ES dotacijų paskirstymą, kad 

pasiektume savo tikslus: subsidijuoti aplinką tausojančią gamybą ir nebesubsidijuoti įmonių, 

kurios gamina per daug (arba jas apmokestinti). 

● 2.3.1.2 Siūlome mažinti plastiko gamybą ir naudojimą bei didinti jo perdirbimą, kad 

sumažintume į gamtą išmetamo plastiko kiekį, kuris turės įtakos mūsų maistui. Taip pat 

siūlome plėtoti alternatyvių pakuočių su plastiku arba visiškai perdirbto plastiko naudojimo 

tyrimus. 

● 2.3.1.3 Galime skatinti ir padaryti trumpąsias maisto tiekimo grandines pigesnes ir 

prieinamesnes. 

● 2.3.1.4 Reikia reguliariau vertinti faktinį subsidijų panaudojimą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, 

jei bus pasiekti maisto gerinimo rezultatai. Siūlome vertinimo priemonę (viešoji politika, 

nauji reglamentai, veiksmų planai...). 
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2.3.2 problema – intensyvus veisimas kelia problemų, nes gyvūnai yra priversti „išgyventi“ šioje 

sudėtingoje aplinkoje (jie serga įvairiomis ligomis, naudojami antibiotikai). 

● 2.3.2.1 Siūlome padėti keisti veisimo būdus Europos teritorijoje. Būtina palaipsniui (nuo 

mažo) atsisakyti intensyvių veisimo būdų. 

 

2.3.3 problema – maisto gamyboje naudojama per daug antibiotikų, nežinant tikrojo jų poveikio 

sveikatai, o Europos Sąjunga kartais finansuoja šį perteklinį antibiotikų naudojimą. Be to, mūsų 

naudojami antibiotikai kartais yra labai seni (trūksta naujų antibiotikų tyrimų). 

● 2.3.3.1 Raginame peržiūrėti esamą Europos politiką nebenaudoti antibiotikų. Turime kurti 

tokį žemės ūkį, kuriame nebereikėtų naudoti antibiotikų. Jei nebelieka intensyvaus veisimo, 

antibiotikai nebereikalingi. Tai turi būti daroma palaipsniui. Todėl būtina padėti palaipsniui 

pereiti prie žemės ūkio be antibiotikų. 

● 2.3.3.2 Siūlome mažinti antibiotikų naudojimą. Siūlome skatinti inovacijas, kad pagerintume 

kokybę tų antibiotikų, kuriuos dar turime naudoti. Būtina subsidijuoti tyrimus ir padėti juos 

vykdyti. 

 

2.3.4 problema – žmonėms trūksta švietimo ir informacijos apie įvairius maisto gamyboje 

naudojamus produktus (pavyzdžiui, maisto priedus). Kalbant plačiau, trūksta mokslinių tyrimų apie 

įvairius naudojamus produktus, nes tokie moksliniai tyrimai nėra laikomi ekonomiškai pelningais. 

● 2.3.4.1 Kokybiški produktai gali būti žymimi etikete, kurioje vertinami geri gamybos metodai. 

● 2.3.4.2 Galėtume didinti supratimą ir šviesti apie maistą ir mitybos sukeliamas ligas; mums 

reikia papildomų mokslinių tyrimų šioje srityje, kad galėtume išsamiai išnagrinėti šią 

problemą. 

● 2.3.4.3 Siūlome pakeisti mus supančios „maisto aplinkos“ struktūrą: reikia pakeisti rinkodarą 

ir rinkodaros metodus, kurie lemia mūsų individualius vartojimo pasirinkimus. 

 

2.3.5 problema – pagrindinė problema yra Europos maisto reglamentavimo nebuvimas: atrodo, kad 

nėra aiškaus reglamento, kuris apribotų sveikatai kenksmingų produktų (pesticidų, maisto priedų) 

naudojimą. ..). Taip pat neturime bendrų maisto reglamentų, dėl kurių tam tikri „sveiki produktai“ 

kainuoja daugiau nei nesveiki produktai. 

● 2.3.5.1 Galime reguliuoti kainas, kad suteiktume prioritetą „sveikam maistui“. 

● 2.3.5.2 Siūlome skatinti ir padėti savivaldybėms ir seniūnijoms steigti kolektyvinius sodus, 

kuriuose būtų auginami sezoniniai, sveiki maisto produktai. 
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2.3.6 problema – pasirenkant gyvulius ir skerdimo būdus neatsižvelgiama į gyvūnų, kurie tampa 

mūsų maistu, gerovę. 

● 2.3.6.1 Gamintojai turi būti skatinami rinktis būdus, užtikrinančius gyvūnų gerovę. 

 

2.3.7 problema – pesticidai kenkia sveikatai. Tačiau jais tręšiami augalai, kuriais maitinasi gyvūnai. 

● 2.3.7.1 Turime šviesti ūkininkus apie perteklinį pesticidų naudojimą, kad jie suprastų, jog yra 

ir kitų būdų plėtoti savo ūkius. 

● 2.3.7.2 Jei norime nustoti naudoti pesticidus, turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus. 

● 2.3.7.3 Vertėtų skatinti natūralesnių pesticidų ir alternatyvių metodų taikymą, pavyzdžiui, 

naudojant kitais kenkėjais mintančius vabzdžius. Ūkininkai, taikantys natūralesnius metodus, 

galėtų būti apdovanoti už tai, kad prppaguoja šiuos metodus, arba pesticidai turėtų būti 

apmokestinti, kad jie būtų brangesni už natūralias priemones. 

 

2.3.8 problema – hormoniniai preparatai tikriausiai nėra naudingi gyvūnų sveikatai, o kartu ir mūsų 

sveikatai, nes valgome jų mėsą. Karvės nebegali natūraliai atsivesti veršiukų (turime joms padėti). 

Taigi hormonų atsiranda daugelyje mūsų maisto produktų. Tačiau piliečiams trūksta žinių šia tema. 

Žvelgiant plačiau, endokrininę sistemą pažeidžiančios medžiagos gali trikdyti mūsų pačių hormoninę 

sistemą. Endokrininę sistemą pažeidžiančių medžiagų randama daugelyje produktų, ne tik veisimo 

atveju. Taip pat neturime patikimų žinių, ar GMO daro neigiamą poveikį mūsų sveikatai, ar ne. 

● 2.3.8.1 Norėtume gauti daugiau informacijos apie gyvulininkystės produktus, kuriuose yra 

hormonų, arba produktus, kurių sudėtyje yra endokrininę sistemą pažeidžiančių medžiagų. 

● 2.3.8.2 Turime nustoti naudoti GMO 

● 2.3.8.3 Reikia gerai suderintos mokesčių politikos, diferencijuojančios karvių auginimą, kai 

siekiama jų gerovės ir nenaudojami hormonai, ir karvių auginimą, kai į jų gerovę 

neatsižvelgiama. 

 

 

3. Mūsų ekonomikos ir vartojimo krypties keitimas  

3.1. Perteklinės gamybos ir perteklinio vartojimo reguliavimas 

 

3.1.1 problema – vartotojai perka per daug produktų, kurie nėra tvarūs. Taip yra dėl to, kad trūksta 

skaidrumo ir vartotojai neturi prieigos prie duomenų. Vartotojai nėra pakankamai išsilavinę, kad 

suprastų, ar produktas yra tvarus. Ne visi vartotojai gali rinktis tvarius variantus, nes dėl didelių kainų 

jie negali sau visko leisti. 
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● 3.1.1.1 Reikia įvesti vartotojų etiketes, kurioje būtų aiškiai nurodyta, ar produktas yra tvarus, 

ar ne (galima naudoti spalvas, kad visiems būtų lengviau suprasti). Reikia sukurti gerą ir 

patikimą balų sistemą, kurioje atsižvelgiama į CO2 pėdsaką, pakavimą, transportavimą ir 

aplinkai kenkiančių cheminių medžiagų naudojimą. Ar jis buvo pagamintas sąžiningai? Tai 

galėtų atsispindėti produktų kainoje: gerą balą (žalią) turintiems produktams skiriamos 

subsidijos, o žemesniais balais vertinami produktai apmokestinami didesniais mokesčiais. 

● 3.1.1.2 Šalia etiketės taip pat turėtų būti pateikiama išsami informacija apie produktą 

nurodant „sertifikatą“. Ant produktų turėtų būti QR kodas, kurį vartotojai galėtų nuskaityti ir 

gauti išsamios informacijos. Etiketė ir QR kodas turi būti suderinti, kad juose būtų pateikta 

aukščiausio lygio informacija. Grįžtamojo ryšio diegimas: šie QR kodai turi būti ant visų 

produktų, o parduotuvėse turi būti QR kodų skaitytuvai žmonėms, kurie nesinaudoja 

išmaniaisiais telefonais. 

● 3.1.1.3 Vartotojai turėtų naudoti produktus ilgiau. Informacija apie produkto naudojimo 

trukmę turi būti nurodyta ant produktų arba parduotuvėse. 

 

3.1.2 problema – įmonės naudoja per daug pakuočių (plastiko ir kitų netvarių medžiagų). Taip yra 

todėl, kad įmonės pakuotes naudoja reklamai. Kita problema – perprodukcija: gamintojai produktų 

pagamina daugiau nei reikia ir jie patenka tiesiai į atliekas. Vartotojų elgsenos problema: vartotojai 

yra per daug pripratę prie didelio pasirinkimo ir nori, kad jiems viskas būtų prieinama kiekvieną 

akimirką. Tai veda prie per didelio vartojimo. 

● 3.1.2.1 Gamintojai turėtų adaptuoti savo gamybą taip, kad jų gaminami kiekiai būtų pagrįsti 

vartotojų paklausa. Tai netaikytina pagrindiniams produktams, nes jie turi būti visada lengvai 

prieinami. Gamintojai turi stabdyti planuojamą produkcijos senėjimą. 

● 3.1.2.2 Gamintojai turėtų keisti produktų pakavimo būdus. Pakuotėms turi būti naudojamos 

tvarios medžiagos, pavyzdžiui, biologiškai skaidūs produktai. Turime naudotis technologine 

pažanga pakavimo srityje. Gamintojai neturėtų pakuoti prekių atskirai, jei užsakymas yra 

masinis. 

● 3.1.2.3 Reikia keisti vartotojų elgseną ir lūkesčius. Apskritai vartotojai turi vartoti mažiau. 

Vartotojai turi naudoti produktus ilgiau. Vartotojai turi taisyti gaminius. Vartotojai gaminius 

turi atiduoti tinkamai perdirbti. Reikia naudoti ir įgyvendinti perdirbimo piramidę. Ne viskas 

turi būti prieinama bet kuriuo metu. 

● 3.1.2.4 Įdiegti užstato grąžinimo schemą, kad butelius būtų galima naudoti pakartotinai. Taip 

pat turime pakartotinai naudoti plastiką, kurį jau pagaminome. 

 

3.1.3 problema – įmonės skatina perteklinį vartojimą, pateikdamos klaidinančią reklamą, kuri verčia 

vartoti daugiau, nei mums iš tikrųjų reikia. Mūsų sistemai būdinga problema: įmonės gamina daug, 

nes jų sąnaudos yra fiksuotos – kuo daugiau pagamina, tuo mažesnė kiekvienos prekės savikaina. 

Taip pagaminami pigūs produktai, kuriuos žmonės noriai perka. 
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● 3.1.3.1 Turime įdiegti priemones ES ir nacionaliniu lygmeniu, kad apribotume aplinkai 

kenkiančių produktų rinkodarą. Tie patys reikalavimai turi būti taikomi ir importuojamiems 

produktams. 

● 3.1.3.2 Turėtume patys gaminti sau produktus ir vykdyti savarankišką gamybą Europoje. 

Kiekvienas Europos regionas / šalis turi specializuotis toje srityje, kurioje jiems puikiai sekasi, 

kad galėtume remti vietinę gamybą ir kurti sinergiją. Tai leistų tikrinti, ar gamintojai laikosi 

tvarumo standartų. Kartu tai mažintų transporto ir laivybos išmetamų teršalų kiekį, kuris 

paprastai susidaro importuojant produktus iš viso pasaulio. 

● 3.1.3.3 Finansinėmis paskatomis turėtume skatinti kurti tvaresnius produktus. 

 

3.1.4 problema – šiuo metu vartotojai nežino, ar produktas yra tvarus, ar ne. Tvarūs produktai dažnai 

būna brangūs, todėl mažesnes pajamas gaunantys žmonės negali jų įpirkti. 

● 3.1.4.1 ES politikos formuotojai turėtų apmokestinti produktus, kurie yra kenksmingi 

aplinkai, ir subsidijuoti aplinkai nekenksmingus produktus. 

● 3.1.4.2 Vienodi aplinkosaugos gamybos standartai Europoje, kad VISI gamintojai turėtų jų 

laikytis. Tvarios normos, ekologinės normos rinkoje => reikia tikrinti gaminius, ar jie atitinka 

šias normas. Neturėtume importuoti gaminių, kurie neatitinka šių normų. 

● 3.1.4.3 Sutrumpinti transportavimo laiką: produktas iš gamintojo turi būti kuo greičiau 

pristatytas vartotojui. Taip išvengsime ir papildomų pakuočių. 

 

3.2. Atliekų kiekio mažinimas  

 

3.2.1 problema – plastiko atliekų tvarkymas yra nuolatinė problema, taip pat problemų kelia buitinių 

atliekų surinkimo būdai. 

● 3.2.1.1 Kiekvienas turi mokėti už savo išmetamų atliekų kiekį. Gamintojai taip pat turi būti 

skatinami naudoti mažiau pakuočių, kad neperkeltų visos naštos galutiniam vartotojui. 

● 3.2.1.2 Atliekų tvarkymas ir perdirbimas turi būti skatinami kaip veikla, galinti duoti pajamų 

įmonėms. 

 

3.2.2 problema – trūksta sisteminio požiūrio, nes neatsižvelgiama į socialinius aspektus – sumažinus 

vartojimą sumažės gamyba, o tai savo ruožtu padidins nedarbą. 

● 3.2.2.1 Ši problema turi būti sprendžiama suteikiant galimybę tiems žmonėms, kurie prarado 

darbą, susirasti geresnį darbą juos perkvalifikuojant. Žiedinė ekonomika yra puikus 

sprendimas įmonėms, kurias paveikė gamybos mažinimas. 
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● 3.2.2.2 ES ir nacionaliniu lygmeniu turi būti priimti reglamentai, skatinantys naudoti 

mažesnes ir aplinkai saugias pakuotes. Ant pakuotės turi būti pateikta informacija apie 

būdus, kuriais atliekos gali būti tvarkomos panaudojus produktą taip, kad nebūtų teršiama 

aplinka. 

● 3.2.2.3 Reklama turi turėti edukacinius tikslus, pvz., paaiškinti produkto vartojimo naudą 

žmonėms, daugiausia dėmesio skiriant aplinkai nekenksmingiems gaminiams. 

 

3.2.3 problema – pramonės nuotekos ne visada išvalomos prieš išleidžiant jas į upes ir jūras, taip jas 

užteršdamos. Didelėse gamyklose naudojama daug alyvų ir cheminių medžiagų, kurios taip pat nėra 

tinkamai apdorojamos prieš išmetant. Daug pramoninių objektų taip pat teršia orą. 

● 3.2.3.1 Reikia tobulinti stebėseną ir griežtinti kontrolę, numatant sankcijas gamintojams, 

kurie nesilaiko Europos ir nacionalinių teisės aktų. Vietos valdžios institucijų vaidmuo yra 

svarbus stebint Europos ir nacionalinių aplinkosaugos standartų įgyvendinimą pramonėje. 

 

3.3. Sąžininga gamyba, vienoda prieiga ir teisingas vartojimas 

 

3.3.1 problema – mūsų ekonominis modelis skatina vartoti pigius produktus, kurie kenkia mūsų 

sveikatai ir aplinkai. Dėl ekonominės nelygybės žmonių galimybės gauti tvarių produktų yra 

nevienodos. Šiandien galiojančiuose teisės aktuose ir mokesčių politikoje neatsižvelgiama į faktines 

socialines sąlygas ir piliečių bei kitų subjektų ekonomines galimybes. 

● 3.3.1.1 Skatinti ir propaguoti gamybos perkėlimą, kad būtų galima pasiūlyti kokybiškų 

produktų. 

● 3.3.1.2 Padidinti importuojamų ir pigių mados gaminių mokesčius, kad būtų išvengta 

švaistymo. 

● 3.3.1.3 Uždrausti prekiauti per daug teršiančiais gaminiais (pvz., plastikiniais). 

● 3.3.1.4 Skatinti geresnį piliečiams skirtos reklamos kampanijų reguliavimo valdymą. Labiau 

atkreipti dėmesį į tuos, kurie gamina tvarius produktus, transliuojant jų reklamos kampanijas 

televizijos kanalais. 

● 3.3.1.5 Reklamuoti ir teikti pirmenybę vietiniams produktams. 

● 3.3.1.6 ES turi priimti teisės aktus, kad geriau apibrėžtų, kuris produktas yra būtinas, esminis 

ir tvarus ir kuris toks nėra. 

 

3.3.2 problema – inovacijos, taip pat tvarių produktų moksliniai tyrimai ir plėtra nėra pakankamai 

išplėtoti. Apskritai investicijos į mokslinius tyrimus yra nepakankamos. 
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● 3.3.2.1 ES turi skatinti finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad rinkoje atsirastų 

daugiau tvaresnių produktų. Todėl turime skatinti bendradarbiavimą. 

● 3.3.2.2 Europos Sąjunga turi organizuoti konsultacijas su piliečiais mokslinių tyrimų ir 

inovacijų klausimais. 

 

3.3.3 problema – piliečiams ir visuomenei sunku pakeisti savo, kaip vartotojų, elgesį, kad galėtume 

pradėti vartoti mažiau 

● 3.3.3.1 Skatinti įmonių ir tvarių produktų informacines kampanijas bei dalyvavimo procesus 

 

 

 

4. Tvarios ateities link 

4.1. Atsinaujinanti energija dabar 

4.1.1 problema – mes negauname energijos, kurios mums reikia, tvariais būdais. 

● 4.1.1.1 ES turi rasti naujų elektros gamybos būdų, kad ateityje mūsų poreikiai būtų 
patenkinti. 

● 4.1.1.2 ES turėtų labiau remti žmonių, dirbančių tradicinės energijos gamybos srityje, 
švietimą ir persikvalifikavimą. 

● 4.1.1.3 ES turėtų plačiau naudoti „gerą žaliąją energiją“, kurią jau gaminame, pvz., vėjo 
energiją. 

 

4.1.2 problema – išmetame per daug CO2. 

● 4.1.2.1 ES turi sumažinti naftos, dujų ir anglies naudojimą. 

● 4.1.2.2 ES taip pat turi imtis veiksmų, kad sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pvz., 
metano, ozono ir kt., išmetimą. 

 

4.1.3 problema – piliečių įpročiai ir požiūris į privatų energijos vartojimą yra problemiški energijos 
gamybos restruktūrizavimo atžvilgiu. 

● 4.1.3.1 ES turi daugiau investuoti į Europos piliečių įpročių ir požiūrio į privatų energijos 
vartojimą keitimą. 

 

4.1.4 problema – nepakankamai investuojama į tvarią antrinės energijos be CO2 gamybą. 

● 4.1.4.1 ES turėtų nutraukti elektros energijos, pagamintos naudojant anglį, gamybą. 
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4.1.5 problema – turime turėti galimybę pereiti prie antrinės, žaliosios energijos, tačiau tuo pat metu 
stebėti, kokį poveikį tai daro piliečių gyvenimui. 

● 4.1.5.1 Sprendimas galėtų būti energijos iš vandenilio išgavimas. 

 

4.1.6 problema – efektyviai kaupti ir naudoti energijos perteklių. 

● 4.1.6.1 Vandenilis kaip alternatyva galėtų būti tiriamas, į jo technologijas investuojama ir 
dažniau naudojamas kaip naujas energijos sprendimas. 

● 4.1.6.2 Investuojant į daug mažesnių projektų būtų galima išspręsti didelę energetikos 
problemą. Reikalingos investicijos tiek į pramonę, tiek į privačius namus. 

 

 

4.2. Pokyčių palaikymas 

4.2.1 problema – Kinijos ir JAV poveikis klimatui yra daug didesnis nei ES. Tarp žemynų yra per mažai 

bendrumų klimato kaitos klausimais.  

● 4.2.1.1 ES turi užtikrinti, kad rinkos dalyviai turėtų galimybę reguliariai susitikti ir iš tikrųjų 

išklausyti vieni kitus, kad suprastų skirtingus savo poreikius, susijusius su klimato kaita. Jei 

reikia, reikia imtis švelnių ir (arba) griežtų priemonių, kad būtų daromas spaudimas 

žemynams, kad jie iš tikrųjų pradėtų dialogą ir kartu bandytų rasti pagrindą bendrai klimato 

vizijai. 

● 4.2.1.2 Turime sumažinti prekių importą iš Kinijos ir JAV ir kartu nustatyti aukštesnius 

kokybės standartus, kad padėtume šioms šalims. 

 

4.2.2 problema – nepakankamas siekis spręsti aplinkosaugos problemas. Kaip galime tai pakeisti? 

● 4.2.2.1 Prievarta ir apdovanojimas: vykdant nuoseklią klimato politiką stambūs teršėjai turi 

gauti dideles baudas arba subsidijas. Įmonėms, kurios veikia tvariai ir turi teisingą moralinį 

požiūrį į tvarumą, žaliavos gali būti suteikiamos nemokamai (kaip apdovanojimas). 

● 4.2.2.2 Informuoti vaikus nuo mažens ugdymo procese ir gilinti jų supratimą apie aplinką. 

● 4.2.2.3 Pritaikius teisės aktus pakeisti įmonių veiklą ir sulaužyti gamybos modelius. 

● 4.2.2.4 Padaryti viešąjį transportą įperkamą nacionaliniu arba miesto lygmeniu, kad būtų 

galima eiti link automobilių uždraudimo. Kartu turi būti sukurta saugi infrastruktūra. 

 

4.2.3 problema – atotrūkis tarp sprendimus priimančių asmenų ir piliečių yra per didelis, kad būtų 

galima sukurti tvarią visuomenę 

● 4.2.3.1 Informacija (apie klimatą, aplinką, žemę) turi būti skaidri ir tinkamai pateikta 

piliečiams. Visi Europoje turi būti informuojami vienodai, be politikų cenzūros. 
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● 4.2.3.2 Taip galima pasiekti ir motyvuoti kuo daugiau žmonių. Reikėtų naudoti įvairius 

kanalus norint pasiekti, informuoti ir sudominti kuo daugiau piliečių. Tam gali būti 

pasitelkiama necenzūruojama socialinė žiniasklaida, reklama visoje šalyje, taip pat religiniai 

kanalai ar bet kokios kitos piliečiams skirtos organizacijos. 

 

4.3. Aplinką tausojantis transportas 

 

4.3.1 problema – viešasis transportas kaimo vietovėse nėra išvystytas. Nepaisant to, kad tai 

neišvengiamai būtina, jis būna dažnai nepatrauklus vartotojams dėl kainos, atstumo iki kelionės 

tikslo, retumo / mažų transporto pasirinkimo galimybių. Be to, toks transportas ir toliau naudoja 

iškastinį kurą. Paslaugos teikiamos nereguliariai, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad yra saugomų 

teritorijų, kuriose negali būti plėtojama transporto infrastruktūra. 

● 4.3.1.1 ES turi gerinti ir optimizuoti naudojimąsi viešuoju transportu kaimo vietovėse, 

investuodama į infrastruktūrą ir gerindama kaimo vietovių jungtis su miestais (kad 

darbuotojai galėtų patekti į darbą). Reikėtų subsidijuoti reikiamą infrastruktūrą ir paslaugas 

keleiviams (kad būtų pigesnis transportas, ypač mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms). 

Biudžete numatytos lėšos turi būti teisingai paskirstytos tarp kaimo ir miesto vietovių.  

● 4.3.1.2 Prieš kuriant naują transporto infrastruktūrą, sena nebenaudojama infrastruktūra 

turėtų būti pritaikyta ir panaudota naujomis sąlygomis (pvz., galima panaudoti senus 

geležinkelio bėgius). Kuriant naujas komunikacijų ir susisiekimo infrastruktūras kaimo 

vietovėse, labai svarbu atsižvelgti į saugomas teritorijas (saugomas gamtos erdves). Nauja 

infrastruktūra negali pakenkti šioms saugomoms teritorijoms. 

● 4.3.1.3 ES turi pagerinti interneto ryšį kaimo vietovėse, kad šiose vietovėse gyvenantiems 

žmonėms nereikėtų kasdien važinėti į miestą dirbti ar mokytis ir dėl to sumažėtų transporto 

poreikis. 

● 4.3.1.4 ES turi skatinti kurti bendrus darbo centrus kaimo vietovėse, kur žmonės galėtų dirbti 

netoli savo namų ir naudotis geru interneto ryšiu. 

 

4.3.2 problema – privatus transportas ir sausumos krovinių transportas yra per intensyvus ir naudoja 

per daug iškastinio kuro 

● 4.3.2.1 ES turi skatinti pirkti elektrines transporto priemones, taikydama paskatas ir 

tobulindama įkrovimo stotelių infrastruktūrą. Naujųjų transporto priemonių (elektrinių, 

vandenilinių...) gyvavimo ciklas turi būti ilgas, kad būtų optimizuotas išteklių naudojimas ir 

nesusidarytų per daug atliekų keičiant senas transporto priemones į naujas. Siekiant ilgo 

produktų gyvavimo ciklo reikia skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą. Taip pat turime skatinti 

naudoti senas transporto priemones su naujais sintetiniais degalais, kurie yra mažiau taršūs 

(nes elektriniai automobiliai ne visada yra geriausias ekologiškas pasirinkimas). Turi būti 

skatinamas senų transporto priemonių perdirbimas, o naujos, ekologiškesnės transporto 

priemonės turi būti remontuojamos ir atnaujinamos. 
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● 4.3.2.2 ES turi pakeisti kelių transportą kitų rūšių transportu (dažniau naudoti traukinius, 

upių transportą ir jūrų laivus trumpais nuotoliais bei kitas priemones, pvz., dronus).  

● 4.3.2.3 ES turi pakeisti kruizinių laivų energijos šaltinius į mažiau taršius (nenaudojant 

iškastinio kuro). 

● 4.3.2.4 ES turi stiprinti bendradarbiavimo būdus, pavyzdžiui, dalijimąsi privačiomis 

transporto priemonėmis per socialinius tinklus. 

 

4.3.3 problema – geležinkelių tinklas yra labai prastai išvystytas; esamas tinklas yra prastai 

prižiūrimas ir yra labai netolygus įvairiuose regionuose ir skirtingose Europos Sąjungos šalyse. 

● 4.3.3.1 Valstybės narės turėtų didinti geležinkelių finansavimą. Valstybės narės turi 

investuoti į geležinkelių infrastruktūros ir jungčių skaičiaus gerinimą. Geležinkelių transportas 

turi tapti prioritetu. Mums reikia Europos įmonės, kuri galėtų kontroliuoti susisiekimą 

traukiniais, kad kelionės jais būtų patogesnės. Padidinti persėdimo iš traukinių į kitas 

transporto priemones punktų kiekį.  

 

4.3.4 problema – miestai neturi geros infrastruktūros darniam judumui užtikrinti, juose mažai 

dviračių takų, nepakankamai išplėtotas elektrinis transportas ir jam reikalinga infrastruktūra. 

● 4.3.4.1 ES turi skatinti važiavimą dviračiais, ypač miestuose, gerinti infrastruktūrą ir dviračių 

takus. Kaimo vietovėse Europoje situacija yra įvairi – yra vietovių, kuriose reikėtų didesnių 

investicijų į infrastruktūrą, ir yra vietovių, kur papildomos išlaidos nebūtinos. Taip pat svarbu, 

kad miestų centruose būtų pėsčiųjų zonų, reikėtų didinti pėsčiųjų zonų skaičių. 

● 4.3.4.2 ES turėtų spartinti miesto viešojo transporto elektrifikavimą (pvz., skatindama rinktis 

tramvajus). 

 

4.3.5 problema – per daug naudojamasi oro transportu, kuris labai teršia ir yra sunkiai 

elektrifikuojamas. Nebūtina naudoti tiek daug lėktuvų. 

● 4.3.5.1 ES turėtų sugriežtinti įstatymus, reglamentuojančius lėktuvų ir kruizinių laivų 

naudojimą. 

 

 

5. Rūpinimasis visais  

5.1. Sveikatos priežiūros gerinimas 

 

5.1.1 problema – ES nepakankamai investuoja į sveikatos tyrimus ir plėtrą. 



 

3 forumo 2 sesija –   26 

3 Europos piliečių forumas: „Klimato kaita, aplinka / sveikata“ 

● 5.1.1.1 ES turėtų skirti didesnę savo bendrojo biudžeto dalį bendriems su sveikata 

susijusiems mokslinių tyrimų ir plėtros projektams, ypač skirtiems prevencinei medicinai. 

● 5.1.1.2 Reikia sinchronizuoti ES mokslinių tyrimų veiklą ir užtikrinti, kad mūsų pasiekimai ir 

rezultatai būtų prieinami kitoms ES valstybėms narėms (atvira prieiga visoje ES). 

 

5.1.2 problema – blogos medicinos personalo darbo sąlygos. Medicinos personalas nėra pakankamai 

gerai apmokamas; jiems tenka didelis darbo krūvis. 

● 5.1.2.1 Reikia didinti medicinos personalo kvotas. Kartu reikėtų atitinkamai didinti 

(laipsniškai, priklausomai nuo patirties ir pan.) medicinos personalo darbo užmokestį ir 

trumpinti darbo valandas. 

● 5.1.2.2 Turi būti lengviau įsidarbinti kitose ES valstybėse narėse – visų sveikatos priežiūros 

darbuotojų, o ne tik gydytojų, kvalifikacija turi būti laikoma vienoda (kvalifikacijų 

pripažinimas). Reikalingas mokymo metodų sinchronizavimas ir geriausia praktika. 

● 5.1.2.3 Turime užtikrinti, kad ES medicinos mokyklų absolventai neišvyktų į JAV dėl geresnių 

atlyginimų ir darbo sąlygų. 

 

5.1.3 problema – bendrų standartų visoje ES nebuvimas įvairioms su sveikata susijusioms 

operacijoms ir gydymo procedūroms (dėl to kai kuriose šalyse pasitikėjimas sveikatos priežiūros 

sistema yra daug mažesnis nei kitose). 

● 5.1.3.1 Visos medicinos mokyklos turi vykdyti tokias pat studijų programas. 

● 5.1.3.2 Visoje ES reikia užtikrinti vienodos kokybės gydymą, o vaistai turi kainuoti tiek pat. 

 

5.1.4 problema – nepakankamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas su sveikata susijusių pokyčių 

srityje, t. y. trūksta bendrų kompetencijos centrų, kurie padėtų tobulinti sektorių ar efektyvinti 

procesus (t. y. skaitmeninimą). 

● 5.1.4.1 ES turi turėti daugiau kompetencijos kuriant bendrą sveikatos priežiūros sistemą, kad 

ji būtų ekonomiškesnė, pigesnė ir būtų lengviau rasti sprendimus. 

 

5.1.5 problema – nėra sinchronizuoto sveikatos draudimo ES piliečiams, keliaujantiems į kitas ES 

valstybes nares. 

● 5.1.5.1 Neatidėliotinais atvejais ES piliečių medicininiai įrašai turi būti prieinami kitų ES 

valstybių narių medicinos personalui. ES sveikatos medicinos kortelė turėtų būti bendra. 

 

5.1.6 problema – valstybinėje pagrindinės sveikatos priežiūros sistemoje verslo aspektas dažnai yra 

aukščiau už paciento priežiūrą. Turi būti užtikrinama pagrindinė sveikatos priežiūra, o ne rūpinamasi 
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verslu (kai kuriose šalyse sistema stumia žmones į privačią sveikatos priežiūrą). Vis dėlto reikia 

atskirti sveikatos priežiūrą, kuri nėra verslas, nuo su sveikata susijusių mokslinių tyrimų ir plėtros 

(skiepai ir kt.). 

● 5.1.6.1 ES turi teikti pirmenybę investicijoms į valstybinės sveikatos priežiūros sistemą ir 

suteikti papildomų paskatų jau dirbantiems privačiame sektoriuje, kad pagrindinė sveikatos 

priežiūra taip pat būtų konkurencinga. 

 

5.1.7 problema – medicinos personalo ilgalaikių mokymo programų trūkumas (jie dažnai remiasi 

senomis technologijomis / pasenusiomis žiniomis). 

● 5.1.7.1 Siekiant užtikrinti, kad medicinos personalas galėtų naudotis naujausiomis 

technologijomis ir žiniomis, turi būti reguliariai organizuojami specialūs mokymai įvairiems 

medicinos specialistams. 

 

5.1.8 problema – nėra visoje ES bendros sveikatos paslaugų apmokėjimo sistemos. 

● 5.1.8.1 ES valstybės narės turėtų daugiau bendradarbiauti ir susitarti šiuo klausimu.  

 

 

5.2. Platesnis sveikatos supratimas 

 

5.2.1 problema – trūksta žinių apie psichinės sveikatos ir fizinės sveikatos ryšį. 

● 5.2.1.1 Informuoti ir šviesti žmones apie fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos privalumus 

vykdant televizijos ir internetines kampanijas (pvz., tinklalaidės apie sveikatą). 

● 5.2.1.2 Fizinės sveikatos problemų turintys žmonės turi turėti daugiau galimybių kalbėtis 

apie tai su specialistais. 

● 5.2.1.3 Turi būti rengiamos sveikatos savaitės, o mokyklos, įmonės, įstaigos turi skatinti su 

sveikata susijusias veiklas – prevenciją, informavimą. Naudoti radiją, televiziją ir internetą. 

● 5.2.1.4 Įmonės turi turėti daugiau žinių ir supratimo apie savo vaidmenį psichikos sveikatos 

srityje. Įmonės turi būti remiamos ir skatinamos skirti tam daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, 

galima rengti sveikatos savaites (iš ankstesnės krypties). 

 

5.2.2 problema – trūksta finansavimo ir sveikatos specialistų. 

● 5.2.2.1 Išteklius skirti įstaigoms, teikiančioms pagalbą žmonėms, turintiems sveikatos 

sutrikimų.  
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● 5.2.2.2 Būtinas sveikatos priežiūros specialistų pripažinimas (geresnės darbo sąlygos, kilimas 

karjeros laiptais, socialinis įvertinimas). Vienodos taisyklės Europos lygmeniu (pvz., darbo 

valandos). 

 

5.2.3 problema – psichikos sveikata nėra visų pakankamai vertinama ar suprantama, o visuomenė 

apskritai į tai žiūri neigiamai. 

● 5.2.3.1 Šviesti, atkreipti dėmesį, informuoti visuomenę siekiant mažinti tabu. 

● 5.2.3.2 Šviesti žmones aiškinant, kad psichikos sveikatos problemos yra panašios į kitas 

sveikatos problemas. 

 

5.2.4 problema – nevienodai traktuojama lytinė, reprodukcinė ir moterų sveikata. 

● 5.2.4.1 Sumažinti mokesčius moterų higienos priemonėms. 

● 5.2.4.2 Didinti jaunų žmonių ir vaikų informuotumą apie biologinę, psichinę ir lytinę sveikatą. 

● 5.2.4.3 Geros idėjos / sprendimai / praktikos turi būti taikomos ir kitose valstybėse narėse. 

Reikia aiškintis, kaip tokį dalijimąsi įgyvendinti.  

 

5.2.5 problema – žmonės neturi pakankamai informacijos apie aktyvaus gyvenimo (fizinės veiklos) 

svarbą sveikatai. Apskritai trūksta prevencinių priemonių sveikatos priežiūros srityje.  

● 5.2.5.1 Reikia aktyviai skatinti sportinę veiklą valstybinėmis iniciatyvomis. 

● 5.2.5.2 Padidinti sveikesnio maisto prieinamumą apmokestinant greitą maistą ir skatinant 

sveiką mitybą. Ženklinimas yra svarbu, valstybės narės galėtų dalytis savo sistemomis (pvz., 

Vokietijoje naudojama patraukli trijų spalvų sistema). 

 

5.2.6 problema – nepakankamas sveikatos priežiūros darbuotojų ir slaugytojų mokymas psichikos 

sveikatos klausimais. 

● 5.2.6.1 Suteikti daugiau psichikos sveikatos žinių visiems, kurie dirba su pacientais ir 

bendruomenėse (mokyklos, policijos institucijos, sveikatos priežiūros darbuotojai, įmonės, 

savivaldybės). 

 

5.2.7 problema – Europos lygmeniu trūksta sveikatos paslaugų standartizavimo. 

● 5.2.7.1 Surengti Europos konkursą, kuriame būtų pristatyta geriausia nacionalinė praktika 

psichikos sveikatos srityje (kurią pristatys ministrai arba parlamentarai). 
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5.3. Visiems vienodos galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas 

 

5.3.1 problema – trūksta burnos sveikatos priežiūros paslaugų. Norint gauti specifinę pagalbą, kartais 

tenka įveikti didelius atstumus. Valstybinė dantų priežiūros sistema nepatenkina daugelio pacientų 

poreikių. (pvz., 21 proc. Ispanijos gyventojų nesilanko pas odontologą dėl ekonominių priežasčių). 

● 5.3.1.1 Išplėsti valstybinę burnos sveikatos priežiūros sistemą (pvz., Ispanijoje valstybinė 

burnos sveikatos priežiūra yra labai ribota).  

● 5.3.1.2 Sukurti finansinės pagalbos sistemą burnos sveikatos priežiūrai gauti ir sumažinti 

sveikatos priežiūros išlaidas. Skatinti subsidijas Europos lygmeniu, kad būtų užtikrinta gera 

dantų priežiūra, ypač žmonėms iki 18 metų (pvz., Austrijoje ortodontinės paslaugos 

finansuojamos žmonėms iki 18 metų). 

● 5.3.1.3 Tobulinti prevencijos politiką dantų priežiūros srityje. Nustatyti minimalius dantų 

priežiūros standartus visoje ES. Prevencinė dantų priežiūra mokyklose turėtų būti 

nemokama. (Pvz., Vokietijoje vykdomos šios prevencinės programos: 1) odontologas lankosi 

mokyklose ir 2) skatinama kartą per metus apsilankyti pas odontologą. Tačiau šis vizitas pas 

odontologą kainuoja 80 eurų, todėl yra šeimų, kurios negali tiek susimokėti. ) 

 

5.3.2 problema – trūksta mokymo apie sveikatą mokyklose. Daug mokinių nežino nei savo teisių, nei 

pareigų, neturi sveikos gyvensenos įpročių. Norint pagerinti psichinę sveikatą, reikalingas specialus 

išsilavinimas. Trūksta dialogo ir ryšio tarp mokyklos ir šeimų.  

● 5.3.2.1 Normalizuoti psichologinį gydymą (pvz., psichologinės patologijos ir gydymo poreikis 

nėra atvirai aptarinėjami). Svarbu suprasti, kad pas psichologą reikia lankytis visiems 

žmonėms. Mokyklose mokyti filosofijos, loginio ir kritinio mąstymo. Tai pagerins psichinę 

žmonių sveikatą. 

● 5.3.2.2 Sveiko maisto programos mokyklose. Mokyti atskirti, kas sveika ir kas nesveika. 

● 5.3.2.3 Aiškinti savigydos sukeliamas problemas mokyklose ir suaugusiesiems. 

● 5.3.2.4 Pailginti fizinio lavinimo laiką mokyklose, kad mokiniai būtų aktyvesni (pvz., gerinant 

psichinę sveikatą, mažinant nutukimą ir kt.). Skatinti tėvus dažniau su vaikais išeiti į lauką. 

Fizinis aktyvumas taip pat gali būti skatinamas per tvaraus judumo programas (pvz., 

Portugalijoje propaguojamas tvaresnis judumas, skatinama daugiau naudotis dviračiais ir 

vaikščioti pėsčiomis). 

● 5.3.2.5 Mokyti suaugusiuosius ir mokinius teikti pirmąją pagalbą ir atlikti kardiopulmoninį 

gaivinimą. Be mokymo, svarbu pasirūpinti, kad defibriliatoriai būtų prieinami viešose vietose.  

 

5.3.3 problema – sveikatos politika yra nepakankamai jautri lyčių aspektui (dėl to sunku gauti 

patikimą informaciją, prevencinių priemonių, gydymą, pastebima diskriminacija ir kt.) ir nepaisoma 

biologinių skirtumų (pvz., didesnis moterų, sergančių tam tikroms ligoms, pažeidžiamumas).  
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● 5.3.3.1 Moterų higienos priemonėms turi būti netaikomas PVM. 

● 5.3.3.2 Sveikatos politikoje turi būti pripažįstama, kad moterys ir vyrai dėl savo biologinių 

skirtumų ir lyčių vaidmenų turi skirtingus poreikius, galimybes ir susiduria su skirtingomis 

kliūtimis prireikus gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į 

LGTBIQ žmonių poreikius (ypač jaunų LGTBIQ žmonių, nes jie dar tik formuoja savo tapatybę 

ir jiems reikia daugiau paramos). Skatinti konkrečius LGTBIQ įstatymus (pvz., Trans Aragono 

įstatymas: buvo sukurtas lytinės tapatybės priežiūros skyrius, teikiantis psichologinę pagalbą 

ir paramą pereinamojo proceso laikotarpiu; Aragone taip pat yra LGTBIQ įstatymas. Abiem 

gali remtis kiti regionai). 

 

5.3.4 problema – nevienodos galimybės naudotis sveikatos priežiūros sistema su turimais ištekliais. 

● 5.3.4.1 Tobulinti mokymus ir skirti daugiau išteklių trečiojo sektoriaus subjektams ir 

socialinėms tarnyboms, kurie dirba su mažiau išteklių turinčiais žmonėmis (pvz., yra žmonių, 

kurių higienos ar mitybos įpročiai labai blogi, nes jie neturi informacijos ar išteklių jiems 

pagerinti). Benamiai negali gauti medicininės pagalbos, daugelis gėdijasi kreiptis į gydytojus. 

NVO organizacijos gali susisiekti su benamiais ir pasirūpinti medicinine pagalba 

pažeidžiamoms grupėms.  

● 5.3.4.2 Įtraukti šeimas į mokyklų ugdymo planus, kad šeimos taip įsitrauktų į sveikų įpročių 

ugdymą mokyklose. 

 

5.3.5 problema – galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas pagal gyvenamąją vietą yra 

nevienodos. Stiprus sveikatos priežiūros paslaugų centralizavimas (pvz., kartais kaimo vietovėse 

mažos ligoninės uždaromos dėl ekonominio pagrįstumo stokos; kitais atvejais miestuose yra mažų 

ligoninių, kurioms tenka jungtis su didesnėmis ligoninėmis, kurios yra daug toliau) sukelia papildomų 

išlaidų pacientams, kurie turi vykti į sveikatos priežiūros įstaigas, ir pačiai sveikatos priežiūros 

sistemai. Pirmenybė turi būti teikiama pacientams. 

● 5.3.5.1 Sukurti įrankius, kurie padėtų tobulinti slaugos darbuotojų darbą (pvz., balso 

programos: kalbantis su programa informacija perduodama į sistemą, per kurią slaugos 

personalas gauna konsultaciją raštu ir jiems nebereikia rašyti). 

● 5.3.5.2 Didesnę reikšmę teikti šeimos gydytojams, ypač kaimo vietovėse. 

 

5.3.6 problema – sunkumai norint gauti sveikatos priežiūros paslaugas tarp šalių tiek Europoje, tiek 

tarptautiniu mastu. 

● 5.3.6.1 ES turi užtikrinti pagrindinę valstybinę sveikatos priežiūrą (funkcinius, o ne estetinius 

aspektus) visose ES šalyse. Ji turėtų būti teikiama ne tik tos šalies gyventojams, bet ir 

imigrantams ar žmonėms iš kitų šalių. 
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5.3.7 problema – skiriasi galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir toje pačioje šalyje. 

Benamiai ir imigrantai turi mažesnes galimybes dėl kultūrinių skirtumų, bendravimo problemų, 

teisinių aplinkybių, varžymosi ir kt.  

● 5.3.7.1 Užtikrinti medicininę priežiūrą benamiams ir imigrantams (pvz., yra keletas NVO, 

teikiančių privačią priežiūrą, tokios iniciatyvos turėtų būti skatinamos). 

● 5.3.7.2 Sveikata, žmogaus orumas ir teisė į neliečiamybę turi būti įtraukti į Europos Sąjungos 

sutarties 3 straipsnį. Žmogaus orumas yra žmonių sveikatos dalis (pvz., Ispanijos 

Konstitucijos 15 straipsnis apima „teisę į gyvybę ir fizinę bei moralinę neliečiamybę, bet 

kuriuo atveju nesukeliant kančių, netaikant nežmoniškų ar žeminančių bausmių ar kitų 

veiksmų“). 

 

5.3.8 problema – nėra pakankamai informacijos apie privačios sveikatos priežiūros sistemos naudą. 

Sukūrus privačią sveikatos priežiūros sistemą gali būti diskriminuojami mažiau išteklių turintys 

žmonės ir gali pablogėti valstybinės sveikatos priežiūros sistemos paslaugų kokybė. 

5.3.8.1 Išanalizuoti privačios sveikatos priežiūros sistemos naudą ir žalą (pvz., išsiaiškinti, kiek 

privačios sistemos skatinimas sumažina investicijas į valstybines paslaugas, kokią diskriminaciją tai 

gali sukelti ir kt.). (Pvz., Vokietijoje yra privati sveikatos priežiūros sistema ir valstybinė sveikatos 

priežiūros sistema. Privatisveikatos priežiūra ne visada yra geresnė. Privatūs pacientai turi mokėti už 

patikrinimus, kurie tikrai nėra būtini.)   
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I priedas: Kaip buvo sukurtos kryptys? 

A. 2 sesijos apžvalga 

 

Penktadienis, 2021-11-19 

1 plenarinis posėdis 

Tikslas: susisiekti iš naujo kaip forumui ir pasiruošti antrajai sesijai 

Sveiki; žodis piliečiams; konferencijos plenarinės sesijos ambasadorių pranešimas; 

platformos atnaujinimas; savaitgalio dienotvarkė; sesijos metodikos pristatymas 

Šeštadienis, 2021-11-20 

1 srauto plenarinis posėdis 

Tikslas: ekspertai išsakė savo nuomones antrinių srautų temomis 

1 pogrupio darbas 

1 tikslas: piliečiai nustatė problemas konkrečiame antriniame sraute, remdamiesi antrinio 

srauto temomis, ekspertų nuomonėmis, savo žiniomis ir svarstymais 
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2 tikslas: piliečiai parengė kryptis ir pagrindimą3 kiekvienai problemai 

 

Sekmadienis, 2021-11-21 

2 srauto plenarinis posėdis 

Tikslas: ekspertai išsakė daugiau savo nuomonių antrinių srautų temomis 

2 pogrupio darbas 

1 tikslas: priklausomai nuo srauto, piliečiai suformulavo naujas problemas, kryptis ir 

pagrindimus arba tęsė šeštadienį pradėtą darbą.  

2 tikslas: piliečiai galutinai suformulavo kryptis ir pagrindimus. 

2 plenarinis posėdis  

1 tikslas: grupių pranešėjai informavo apie diskusijas pogrupiuose 

2 tikslas: piliečiai pateikė savo atsiliepimus apie 2 sesiją 

3 tikslas: pagrindinis moderatorius apžvelgė 3 sesiją 

 

N. B. 1 srautas turėjo 2 antrinius srautus, o 2, 3, 4 ir 5 srautai turėjo po tris antrinius 

srautus). Siekiant išvengti disbalanso, kai sekmadienį buvo nagrinėjami 1 srauto antriniai 

srautai (pogrupių darbui buvo skirta mažiau laiko dėl uždarymo plenarinio posėdžio), 

šeštadienį dvi grupės dirbo prie Sveikos gyvensenos antrinio srauto, o trečioji grupė dirbo 

prie Aplinkosauginio švietimo antrinio srauto. Paskui sekmadienį jos apsikeitė. 

 

Patalpa Srautas Antrinis srautas šeštadienį Antrinis srautas sekmadienį 

1 patalpa Geresni gyvenimo būdai Sveika gyvensena Aplinkosauginis švietimas 

6 patalpa Geresni gyvenimo būdai Sveika gyvensena Aplinkosauginis švietimas 

15 patalpa Geresni gyvenimo būdai Aplinkosauginis švietimas Sveika gyvensena 

  

Toks derinys padėjo išvengti darbo sekcijose, nes abi temas galėjo nagrinėti visi trys 

pogrupiai. Taip pat išvengta disbalanso, nes vienas antrinis srautas buvo nagrinėjamas tik 

 
3 Nurodyta priede „Problemų detalizavimas, kryptys ir pagrindimas“ 
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šeštadienį, o kitas – tik sekmadienį. Vidutinis vienos grupės, nagrinėjusios 1 srauto vieną 

antrinį srautą, rezultatas yra 7 problemos ir apie 13 krypčių. Atsižvelgiant į tai, kad dirbo 3 

grupės, išnagrinėtų problemų ir krypčių skaičius yra didesnis.  

 

 

 

B. Išsamus krypčių generavimo procesas 

 
● Pradinė situacija: Per 1 sesiją kiekvienas Europos piliečių forumas iškėlė nuo 75 iki 78 temų, 

susijusių su pagrindine jų forumo tema. Šios temos buvo suskirstytos į penkis darbo srautus, 

sudarytus iš antrinių srautų. Kiekvieno forumo iškeltos temos buvo piliečių darbo pagrindas 2 

sesijos metu. Prieš 2 sesiją piliečiai buvo priskirti konkrečiam srautui ir antriniam srautui, 

kuriame jie dirbs.  

 

● Šeštadienio rytą piliečiai pradėjo dieną dalyvaudami viename srauto plenariniame posėdyje 

pagal jiems priskirtą srautą. Kiekvienam srautui skiriamas vienas srauto plenarinis posėdis, 

sudarytas iš trijų pogrupių, dirbančių atitinkamame sraute. Srauto plenarinio posėdžio metu 

moderatoriai pristatė antrinių srautų temas, o forumo nariai išklausė po vieną ar du 

ekspertus, pasisakiusius kiekvieno antrinio srauto tema. Po ekspertų pasisakymų buvo 

surengta trumpa klausimų ir atsakymų sesija. Srauto plenarinio posėdžio pabaigoje 

pogrupiams buvo skirta 20 minučių, kad jie galėtų kartu dalyvauti pradinėje plačioje 

diskusijoje apie tai, kaip jie supranta temų ir problemų sąsajas.  

 

● Po plenarinio posėdžio piliečiai pradėjo dirbti pogrupiuose. Šio pirmojo pogrupių darbo 

tikslas buvo paskatinti piliečius remiantis turimomis žiniomis, ekspertų nuomonėmis ir savo 

pogrupio tema dalyvauti diskusijose siekiant suformuluoti aiškias problemas. Problema yra 

sudėtinga situacija / dalykas, kuriuos reikia pakeisti / jiems pasipriešinti. Jei viena iš temų jau 

buvo beveik suformuluota kaip problema, ją galima pakartotinai panaudoti kaip pagrindą. Jei 

tema buvo labai plati, iš jos buvo galima suformuluoti problemą.  

 

● Per šį pirmąjį 45 minučių laiko tarpsnį piliečiai galėjo kelti tiek problemų, kiek norėjo. Po 

sekmadienio plenarinio posėdžio jie turėjo galimybę pertvarkyti likusias problemas, nes 

naujos ekspertų išsakytos nuomonės galėjo atverti naujas perspektyvas. 

 

● Likusią šeštadienio dalį piliečiai dirbo pogrupiuose ir pradėjo rengti kryptis iškeltoms 

problemoms. Kryptys yra pirmasis žingsnis rengiant rekomendacijas, kurios bus 3 sesijos 

tikslas. 2 sesijoje parengtos kryptys bus pagrindas rengiant rekomendacijas 3 sesijoje. 

 

● Šeštadienio pabaigoje pogrupiai gavo kito savo srauto pogrupio per dieną atliktus darbus ir 

buvo paprašyti reaguoti bei pateikti atsiliepimus.  

 

● Sekmadienis prasidėjo srauto plenariniu posėdžiu, kurio metu piliečiai išklausė naujų 

ekspertų pasisakymus temomis, kurias jie jau nagrinėjo šeštadienį, arba apie naują pogrupiui 

skirtą antrinį srautą. 
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● Po srauto plenarinio posėdžio piliečiai pradėjo dirbti pogrupiuose, kad užbaigtų šeštadienį 

pradėtas rengti kryptis atsižvelgdami į ekspertų nuomones arba iškeltų naujas problemas ir 

suformuluotų naujas kryptis. Sekmadienio pabaigoje kiekvienas pogrupis gavo kito savo 

srauto pogrupio per dieną atliktus darbus (problemas, kryptis ir pagrindimus), reagavo ir 

pateikė atsiliepimus. Vėliau kiekviena grupė gavo pasiūlymus dėl jų krypčių. 
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II priedas: Ekspertų nuomonės ir faktų tikrinimas 

 

Siekdamas papildyti diskusijas ir kolektyvinį darbą, Bendrasis konferencijos sekretoriatas į antrąją 3 

forumo sesiją pakvietė 29 ekspertus.  

Ekspertai buvo priskirti penkiems darbo srautams, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritis. Jie buvo 

pakviesti trumpai apžvelgti skirtingų antrinių srautų temas, apibūdinti galimus iššūkius, susijusius su 

šiomis temomis, taip pat esamas skirtingas pozicijas ir pateikti sprendimų pasiūlymus atitinkamoje 

srityje. Prireikus piliečiai galėtų tiesiogiai prašyti paaiškinimų ar papildomos informacijos dėl 

ekspertų išsakytų nuomonių.  

Keli ekspertai atsakė į pogrupių piliečių klausimus. Klausimai ekspertams buvo pateikti telefonu arba 

e. paštu, o atsakymai buvo perduoti pogrupiams. Be to, dirbo ir faktų tikrintojai, padėję išsiaiškinti 

pagrindinius klausimus, kad diskusijos būtų pagrįstos faktine informacija.  

 

1 srauto „Geresni gyvenimo būdai“ ekspertai 

Antrinis srautas „Sveika gyvensena“ 

● Mariya Trifonova, Sofijos St. Kliment Ohridski universiteto Ekonomikos ir verslo 

administravimo fakulteto docentė, ECFR bendradarbė 

Antrinis srautas „Aplinkosauginis švietimas“ 

● Norbert Steinhaus, „Wissenschaftsladen Bonn“ vyresnysis projektų vadovas „TeRRIFICA“ ir 

„Bonn Science Shop“ valdybos narys 

● Jeppe Læssøe, Danijos švietimo mokyklos profesorius emeritas 

 

2 srauto „Mūsų aplinkos ir sveikatos apsauga“ ekspertai 

Antrinis srautas „Sveika natūrali aplinka“ 

● Simone Borghesi, Florencijos vadybos – klimato reguliavimo mokyklos (FSR Climate) 

direktorė, neetatinė EUI profesorė ir Sienos universiteto Politikos ir tarptautinių mokslų 

katedros aplinkos ekonomikos profesorė, Italija 

● Nicolas de Sadeleer, Briuselio Sent Luiso universiteto aplinkos teisės profesorius 

Antrinis srautas „Mūsų biologinės įvairovės apsauga“ 

● Emilie Gaillard, Sciences Po Rennes lektorė 

● Sergiy Moroz, Europos aplinkos biuro Vandens ir biologinės įvairovės politikos pareigūnas 

● Marie Stenseke, Verslo, ekonomikos ir teisės mokyklos dekano pavaduotoja, Geteborgo 

universiteto Žmogaus geografijos profesorė 

Antrinis srautas „Saugus ir sveikas maistas“ 

● Ivar Vågsholm, profesorius, Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto Biomedicinos mokslų ir 

veterinarijos katedros vedėjas 

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
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
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● Nikolai Pushkarev, Europos visuomenės sveikatos aljanso Maisto sistemos ir NDC prevencijos 

politikos koordinatorius 

 

3 srauto „Mūsų ekonomikos ir vartojimo krypties keitimas“ ekspertai 

Antrinis srautas „Perteklinės gamybos ir perteklinio vartojimo reguliavimas“ 

● Jaroslaw Pietras; Europos koledžo (Natolin) profesorius, buvęs Europos Sąjungos Tarybos 

generalinio sekretoriato Aplinkos, švietimo, transporto ir energetikos GD generalinis 

direktorius 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, Lazarskio universiteto (Lenkija) Darnaus vystymosi instituto 

direktorė 

Antrinis srautas „Atliekų kiekio mažinimas“ 

● Joan Marc Simon, „Zero Waste Europe“ vykdomoji direktorė 

● Almut Reichel, Europos aplinkos agentūros tvaraus išteklių naudojimo ir pramonės projektų 

vadovas 

Antrinis srautas „Sąžininga gamyba, vienoda prieiga ir teisingas vartojimas“ 

● Meera Ghani, ECOLISE politikos koordinatorė 

● Vasileios Rizos, Europos politikos studijų centro (CEPS) mokslinis bendradarbis bei tvarių 

išteklių ir žiedinės ekonomikos vadovas 

 

4 srauto „Darnios visuomenės link“ ekspertai 

Antrinis srautas „Atsinaujinanti energija dabar“ 

● Thomas Pellerin Carlon, Jacques Delors energetikos centro direktorius, Europos energetikos 

politikos vyresnysis mokslo darbuotojas 

● Iga Lis, advokatė, turinti beveik 20 metų patirtį atsinaujinančios energijos srityje, Lazarskio 

universitetas, Lenkija 

Antrinis srautas „Pokyčių palaikymas“ 

● Christian Egenhofer, Tarptautinio valdymo mokyklos vyresnysis mokslinis bendradarbis, 

Florencijos Europos universitetų instituto, CEPS, Briuselis, ir Europos kolegijos (Natolino) 

vyresnysis mokslo darbuotojas 

● Agata Meysner, „Generation Climate Europe“ direktorė 

 

Antrinis srautas „Aplinką tausojantis transportas“ 

● Pantelis Capros, Nacionalinio Atėnų technikos universiteto (NTUA) Elektros ir kompiuterių 

inžinerijos mokyklos profesorius 

● Nadine Mingers, „Clean Trucks“ pareigūnė, Transportas ir aplinka (T&E)  

 

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
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://www.linkedin.com/in/nadine-mingers/?originalSubdomain=nl
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5 srauto „Rūpinimasis visais“ ekspertai 

Antrinis srautas „Sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas“ 

● Aleskandar Dzakula, Zagrebo universiteto medicinos mokyklos profesorius 

● Paul De Raeve, Europos slaugytojų asociacijų federacijos (EFN) generalinis sekretorius 

Antrinis srautas „Platesnis sveikatos supratimas“ 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal tyrėjas, Asmenybės, vertinimo ir psichologinio 

gydymo skyrius, Barselonos universitetas 

● Yann Le Cam, EURORDIS (retosios ligos Europoje) įkūrėjas ir vadovas 

● Claudia Marinetti, Europos psichikos sveikatos institucijos direktorė 

Antrinis srautas „Visiems vienodos galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas“ 

Michele Calabrò, Europos pacientų forumo patarėja politikos klausimais 

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 priedas: Problemų detalizavimas, kryptys ir pagrindimas 

Pastaba. Kiekvienas tarpininkas pastabas išsakė savo kalba. P = problema, K = kryptis, Pg = pagrindimas 

 

Geresni gyvenimo būdai 

1.1 Sveika 
gyvensena 

1 patalpa 

Vokiškai 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 patalpa 
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Vokiškai 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 patalpa 
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Rumuniškai 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. Ingrij ire, 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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Aplinkosa
uginis 
švietimas 

1 patalpa 

Vokiškai 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 patalpa 

Vokiškai 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 patalpa 

Rumuniškai 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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Mūsų aplinkos ir sveikatos apsauga  

 

Sveika 
natūrali 
aplinkosa
uga 

2 patalpa 

Lenkiškai 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. 

 

Saugus ir 
sveikas 
maistas 

8 patalpa 

Prancūziškai 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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Rumuniškai I. 1      Poluarea raurilor afecteaza vietatile acvatice  

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

J.         Trebuie identificate cauzele poluarii 

O. 2    Sustinerea implementarii statiilor de epurare a apelor uzate 

J.         Nu toate localitatile au statii de epurare 

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

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

J.         Trebuie echilibrate costurile si beneficiile utilizarii acvaculturii 

I. 3      Agricultura intensiva afecteaza ecosistemele   

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

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

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

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

O. 3    Incurajarea folosirii fertilizatorilor naturali 

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

O. 1    Limitarea actiunilor miniere care afecteaza padurile 

J.         Zonele respective nu trebuie afectate 

O. 2    Utilizarea la maxim a zonelor existente pentru impaduriri 

J.         Nevoia de crestere a suprafetelor impadurite 

O. 3    Descurajarea plantatiilor de paduri pentru lemne de foc 

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

O. 4    Programe de impadurire combinat cu defrisari controlate 

J.         Este nevoie de cresterea suprafetelor impadurite 

O. 5    Impaduriri intensive pentru zonele degradate 

J.         Impact si asupra reducerii alunecarilor de teren 

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

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

J.         Preventia si actiunea rapida sunt mai usor de realizat 

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

J.         Trebuie sa intelegem implicatiile si modalitatile de combatere 

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

O. 1    Monitorizarea speciilor locale in risc de disparitie 
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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 

Mūsų ekonomikos ir vartojimo krypties keitimas  
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Perteklinės 
gamybos ir 
perteklinio 
vartojimo 
reguliavima
s 

3 patalpa 

Angliškai 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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Atliekų 
kiekio 
mažinima
s 

11 patalpa 

Bulgariškai 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.             

 

Sąžininga 
gamyba, 
vienoda 
prieiga ir 
teisingas 
vartojima
s 

12 patalpa 

Prancūziška
i 

I. 1      Notre modèle économique nous incite à trop consommer et à consommer des produits à bas coût, mauvais pour la santé et pour 
l'environnement. Il y a aujourd'hui une inégalité économique dans l'accès aux produit durables. Aujourd'hui, les réglementations et les taxes 
actuelles ne prennent pas suffisamment en compte les conditions sociales réelles et les capacités économiques des citoyens et des autres 
acteurs   

O. 1    "Encourager et favoriser la relocalisation des industries pour offrir des poduits de qualité" 

J.         Il est important d'inciter la production locale de qualité, pour éviter les émissions de CO2 

O. 2    "Taxer davantage les produits de mode importés et à bas cout pour éviter le gaspillage" 

J.         c'est trop facile ajourd'hui d'acheter des vetements produits dans de mauvaises conditions sociales et environnementales 
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O. 3    Interdire la vente de produits trop polluants (par exemple les produits en plastique) 

J.         L'urgence écologique demande d'aller plus vite : il faut des leviers d'action efficace 

O. 4    Favoriser un meilleur encadrement réglementaire de la publicité en lien avec les citoyens pour donner plus de visibilité aux acteurs qui 
produisent des produits durables de diffuser leur publicité sur les grandes chaines de télévision. 

J.         "les petites entreprises ont moins de fond pour promouvoir leur produits.Par conséquent il faut les aider à promouvoir leur produits. Nous 
entendons par produits durable, des produits qui sontà la fois bon pour la santé et pour l'environnement. Clivage : La publicité pourrait être un 
moyen d'informer et d'éduquer la population / interdire la publicité sur des produits moins durables. Il faut choisir quelle publicité nous montrons 
aux consommateurs. Il faut établir des critères de partage avec d'autres publicités locales, il faut un partage d'accès de la publicité. Point de clivage 
: C'est faux de penser que la publicité est un outil pédagogique mais de manipulation mentale. Il faut intégrer la question de qu'est ce qui est 
commun / qu'est ce qui est privé / " 

O. 5    Promouvoir et favoriser les produits locaux 

J.         Cela génère des emplois, un meilleur accès aux produits et les produits locaux émettent moins d'émissions ! La promotion des produits 
locaux doit s'accompagner de la relocalisation. 

O. 6    L'UE doit légiférer pour mieux définir ce qu'est un produit nécessaire, indispensables et durables et ce qui ne l'est pas 

J.         Un produit ne doit pas causer de dommages dès le stade de le stade de la fabrication, avec une durée de vie longue, réparation et 
transport aussi court possible. Il doit y avoir un aspect biodégradable. Parfois certaines chose ne sont pas durables mais nécessaires. Il y a trop de 
produits différents. 

I. 2      L'innovation et la recherche- développement pour les produits durables ne sont pas assez développés. De manière générale. Il n'y a pas 
assez d'investissements dans la recherche.             

O. 1    L'UE doit favoriser un financement de la recherche et de l'innovation pour permettre la mise sur le marché de plus de produits durables. Il 
faut donc encourager la coopération. 

J.         "La recherche doit permettre à ce que certaines technologies puissent être mises à disposition des citoyens et des entreprises. 

Point de discussion : Au sein du groupe certaines discussions ont émergé autour de la question d'une meilleure coopération entre le secteur public 
et privé." 
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O. 2    l'Union européenne doit organiser des concertations avec les citoyens sur le thème de la recherche et de l'innovation 

J.         Tout doit se faire de manière concertée avec les citoyens. Il faut qu'il y ait un forum permettant aux citoyens d'échanger les idées. Les 
citoyens ne doivent pas laisser décider les décideurs et industriels décider de manière seule ! 

I. 3      Il est difficile pour les citoyens et la société de changer leur mode de consommation pour sortir d'un modèle de surconsommation        
  

O. 1    Favoriser les campagnes d'information et processus participatif pour des entreprises et pour les produits durables 

J.         L'information permet aux citoyens d'avoir plus de pouvoir ! Il faut que les citoyens soient au courant de ce qu'ils consomment ! Il faut 
également que les citoyens soient acteurs directement et participe à cette bonne information. 
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Tvarios ateities link 

Atsinaujin
anti 
energija 
dabar 

4 patalpa 

Daniškai 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.             

 

Pokyčių 
palaikyma
s 

13 patalpa 

Olandiškai I. 1      "De impact van bijvoorbeeld China en VS is vele malen groter op wereldvlak dan EUEr is te weinig samenhorigheid tussen de 
verschillende continenten op het gebied van klimaatvisie"   

O. 1    In gesprek met elkaar gaan en naar elkaar luisteren. Dit in combinatie met zachte en ook harde maatregelen zoals economische druk 
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uitoefenen 

J.         Er moet erkend worden hoe verschillend we zijn om dichter bij elkaar te komen, zodat klimaat een gemeenschappelijk probleem wordt 

O. 2    We moeten de import van goederen uit bijvoorbeeld China en VS verminderen en tegelijkertijd hogere kwaliteitsnormen vastleggen om 
die landen te helpen 

J.         Om bij te dragen aan een beter klimaat en minder vervuiling. 

I. 2      Hoe krijg je iedereen bereid om aan milieuproblemen te werken, want die bereidheid is er nu nog niet voldoende  

O. 1    Dwang en beloning: grote vervuilers moeten grote boetes krijgen en subsidies voor consistent klimaatbeleid. Men kan grondstoffen gratis 
ter beschikking stellen voor moreel positief gedrag. 

J.         Je hebt een stimulans nodig om te veranderen, anders gebeurt het niet 

O. 2    Kinderen via onderwijs vanaf jonge leeftijd informeren en sensibiliseren rond milieu. 

J.         Omdat sommige kinderen informatie van thuis niet meekrijgen of geen weet hebben van het belang van milieu. 

O. 3    Gedrag van bedrijven veranderen en productiepatronen doorbreken door aangepaste wetgeving. 

J.         Dit is een snelle manier om over te stappen op duurzame productie. 

O. 4    Op nationaal of stedelijk niveau openbaar vervoer betaalbaar maken om de auto te bannen. In combinatie met een veilige infrastructuur. 

J.         Maakt de drempel lager voor mensen om de auto te laten staan en alternatieven te gebruiken. 

I. 3      Besluitvormers en burgers staan te ver van elkaar af op weg naar een duurzame samenleving    

O. 1    "Informatie (over klimaat, milieu, de aarde) moet transparant zijn en geverifieerd worden voor de burgers. Iedereen in Europa moet op 
dezelfde manier voorgelicht worden, zonder censuur vanuit de politiek." 

J.         Transparante informatie leidt tot meer kennis en betere besluitvorming en laat toe een gegronde mening te vormen door de burger 

O. 2    Diverse kanalen gebruiken om burgers voor te lichten. Zowel via reclame, sociale media als via religies als via andere overkoepelende 
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organisaties. 

J.         Op die manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt en gemotiveerd. 

I. 4      Informatie over hoe bijvoorbeeld fietsveiligheid in de verschillende EU landen wordt aangepakt. Hoe wordt verkeer op Europees vlak 
geregeld? In hoeverre werken landen samen op dit vlak? Hoe leren landen in Europa van elkaar?     

O. 1     

J.             

 

Aplinkai 
nekenksm
ingas 
transport
as 

14 patalpa 

Ispaniškai 
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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Angliškai 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 

 

Platesnis 
sveikatos 
supratima
s 

9 patalpa 

Portugališka
i 

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 

 

Visiems 
vienodos 
galimybės 
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paslaugas 

10 patalpa 

Ispaniškai 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 priedas: Atsiliepimai iš konferencijos plenarinio posėdžio 

Konferencijos plenarinis posėdis 

 

2 sesijoje, per atidarymo plenarinį posėdį, 20 forumų atstovų buvo pakviesti pasisakyti ir pateikti 

atsiliepimų savo kolegoms forumo nariams apie pirmąjį konferencijos plenarinį posėdį, kuriame 

Europos piliečių forumų atstovai dalyvavo 2021 m. spalio 22–23 d. Po jų pranešimų buvo surengta 

klausimų ir atsakymų sesija.  

Plenariniame posėdyje iš viso dalyvavo 449 atstovai: Europos Parlamento nariai (108), ES Tarybos 

atstovai (54 arba po du iš kiekvienos valstybės narės), Komisijos nariai (3), nacionalinių parlamentų 

atstovai (108), Europos piliečių forumų atstovai (80), nacionalinių renginių arba forumų atstovai (27), 

Europos regionų komitetų nariai (18), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai (18), 

socialiniai partneriai (12) ir pilietinės visuomenės atstovai (8) bei išrinkti vietos (6) ir regionų atstovai 

(6). 

 

80 Europos piliečių forumų atstovų, 27 nacionalinių forumų ir renginių atstovai bei Europos jaunimo 

forumo prezidentas sudaro vieną bendrą plenarinio posėdžio komponentą, vadinamą piliečių 

komponentu. 

 

Konferencijos plenariniame posėdyje diskutuojamos ir aptariamos nacionalinių ir Europos piliečių 

forumų rekomendacijos bei daugiakalbės skaitmeninės platformos pateikta informacija. Remiantis 

skaitmeninės platformos temomis, buvo sudarytos 9 teminės darbo grupės, kurios prisidės prie 

konferencijos plenarinio posėdžio diskusijų ir pasiūlymų rengimo. Konferencijos plenariniame 

posėdyje bus nuspręsta bendru sutarimu (bent tarp Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir 

nacionalinių parlamentų atstovų) pateikti savo pasiūlymus Vykdomajai valdybai. Jei piliečių atstovų iš 

nacionalinių renginių ir (arba) Europos ar nacionalinių piliečių forumų pozicijos aiškiai skiriasi, tai 

turėtų būti nurodyta Vykdomosios valdybos ataskaitoje. 

 

Spalio mėn. plenarinis posėdis buvo antrasis, tačiau pirmasis, kuriame piliečiai atstovavo Europos 

piliečių forumams. Tai buvo pirmas kartas, kai piliečiai iš nacionalinių renginių / forumų ir Europos 

forumų bei Europos jaunimo forumo prezidentas suformavo piliečių komponentą. 

 

Spalio 22 d., penktadienį, buvo surengti du piliečių komponento susirinkimai, kuriuose piliečiai buvo 

supažindinti su plenarinio posėdžio darbo reglamentu, parengtos darbo grupės ir plenarinis posėdis 

bei paskirti pranešėjai. Tuo metu piliečiai dalyvavo savo pirmuosiuose darbo grupės susitikimuose su 

kitais plenarinio posėdžio nariais. Šeštadienį, spalio 23 d., Strasbūro plenarinių posėdžių salėje 

prasidėjo plenarinė diskusija, kurioje aštuoni piliečiai pristatė keturių Europos piliečių forumų 

pirmosios sesijos rezultatus. 13 Europos piliečių forumų atstovų kalbėjo ryte vykusiose diskusijose 

apie Europos piliečių grupes, o 7 – popietinėse diskusijose apie daugiakalbę skaitmeninę platformą. 

 

Kalbėdami per plenarinį posėdį, daugelis Europos piliečių forumų atstovų išreiškė padėką už 

galimybę dalyvauti renginyje: daugumai jų tai buvo pirmas kartas, kai dalyvavo tokio masto 

politiniame renginyje. Beveik visi diskusijos dalyviai pabrėžė piliečių dalyvavimo konferencijoje 

svarbą. Tačiau nemažai piliečių (tiek iš nacionalinių renginių / forumų, tiek iš Europos forumų) 

apgailestavo dėl nepakankamo tikro dialogo tarp forumų atstovų ir kitų komponentų lygio, ypač 

kalbant apie spontaniškus pasisakymus ir keitimąsi nuomonėmis. Šiuo klausimu jie pateikė keletą 

pasiūlymų prieš gruodžio mėn. plenarinį posėdį. 

 


