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Europejskie panele obywatelskie są organizowane przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję 

Europejską w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy.  

Niniejszy dokument1 został sporządzony przez grupę dyskusyjną, w skład której wchodzą Missions 

Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok i Kantar, która jest odpowiedzialna za 

metodologię i wdrożenie paneli. Panel 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” Sesja 2 była 

prowadzona przez Missions Publiques i wspierana przez Danish Board of Technology.  
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1Zastrzeżenie: za niniejszy raport odpowiedzialni są wyłącznie jego autorzy i nie odzwierciedla on 
poglądów instytucji UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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1. Podsumowanie Sesji 2 

W dniach 19–21 listopada 2021 r. około 200 losowo wybranych obywateli europejskich z różnych 

środowisk i pochodzących z całej UE spotkało się po raz drugi – tym razem w formie wirtualnej – aby 

omówić temat „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie”, kontynuując tym samym obrady z pierwszej 

sesji. Podczas sesji 1 obywatele poruszyli około 75 tematów związanych z nadrzędnym tematem ich 

panelu. Tematy te zostały zorganizowane w pięć tematów roboczych składających się z kilku 

tematów pobocznych [patrz sprawozdanie z sesji 1]. Tematy poruszone przez Panel posłużyły za 

podstawę pracy obywateli podczas sesji 2.  

 

● Temat 1: Lepsze sposoby życia 

● Temat 2: Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 

● Temat 3: Zmiana kierunku naszej gospodarki i naszej konsumpcji  

● Temat 4: W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 

● Temat 5: Dbałość o wszystkich  

 

 

Podczas tej drugiej sesji opracowano „zalecenia” do przygotowania konkretnych rekomendacji (w 

trzeciej sesji), w każdym z pięciu tematów, które zidentyfikowano podczas pierwszej sesji. 

 

Przy wsparciu ekspertów i ich uwag, własnej wiedzy i doświadczeń oraz dzięki obradom podczas sesji 

2 obywatele najpierw przedyskutowali i zidentyfikowali zagadnienia związane z przydzielonymi im 

tematami. Zagadnienia zostały zdefiniowane jako problemy, które wymagają rozwiązania lub 

sytuacje, które wymagają zmiany (przykład zagadnienia z Panelu 3: „Nie ma wystarczających zachęt i 

wymogów dla producentów, aby produkowali zrównoważoną i zdrową żywność.”).  

 

Obywatele odnieśli się do tych zagadnień, opracowując zalecenia. Zalecenia są pierwszym krokiem 

do opracowania rekomendacji, co będzie celem Sesji 3 (przykład zalecenia z Panelu 3: „Subsydia i 

programy nagród dla małych i zrównoważonych producentów powinny być przyznawane w celu 

wytwarzania zrównoważonych i zdrowych produktów. Dla pozostałych należy zmniejszyć subsydia.”). 

 

Dodatkowo poproszono obywateli o sformułowanie uzasadnień dla zaleceń w celu wyjaśnienia, 

dlaczego uważają, że te zalecenia mogą właściwie rozwiązać zagadnienia (przykład uzasadnienia z 

Panelu 3: „Ponieważ produkcja zdrowej i zrównoważonej żywności jest droższa, zwłaszcza jeśli nie 

jest to produkcja masowa”). 

Dyskusje i praca zbiorowa odbywały się w trzech formatach: 

● W podgrupach. W skład każdej z 15 podgrup wchodziło od dwunastu do czternastu 

obywateli. W każdej podgrupie mówiono w czterech do pięciu języków, przy czym każdy 

obywatel mógł mówić w swoim własnym języku lub w języku, w którym czuł się komfortowo. 

Każda podgrupa miała przydzielonego profesjonalnego facylitatora z grupy obradującej. 

● Na tematycznej sesji plenarnej. Na tematycznej sesji plenarnej zebrały się trzy podgrupy 

pracujące w ramach tego samego tematu. Pięć tematycznych sesji plenarnych było 

moderowanych przez profesjonalnych facylitatorów. 

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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● Na posiedzeniu plenarnym, z udziałem wszystkich uczestniczących obywateli. Sesje plenarne 

prowadzone były przez dwóch głównych moderatorów z grupy obradującej. 

 

Nagrania wideo z sesji plenarnych można znaleźć tutaj: 

● Sesja plenarna  

 

2. Kontekst Sesji 2 w procesie Europejskiego panelu obywatelskiego 

Europejskie panele obywatelskie są kluczowym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

Zorganizowano cztery Europejskie Panele Obywatelskie, aby umożliwić obywatelom wspólne 

zastanowienie się nad przyszłością, jakiej pragną dla Unii Europejskiej.  

● 4 panele po 200 obywateli europejskich wybranych losowo z 27 państw członkowskich;  

● Odzwierciedlają różnorodność UE: pochodzenie geograficzne (narodowość i miasto/wieś), 

płeć, wiek, pochodzenie społeczno-ekonomiczne i poziom wykształcenia;  

● W skład każdego Panelu wchodzi co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna z każdego 

państwa członkowskiego;  

● Jedna trzecia każdego Panelu składa się z młodych ludzi (w wieku 16–25 lat). Stworzono 

specjalny związek pomiędzy tą grupą młodzieży a Europejskim Spotkaniem Młodzieży. 

Każdy Panel spotyka się trzy razy w okresie od września 2021 r. do lutego 2022 r. Sesja 1 odbyła się w 

Strasburgu w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Sesja 2 odbyła się online. Obywatele, 

moderatorzy, facylitatorzy i eksperci korzystali z Interactio, narzędzia internetowego 

umożliwiającego prowadzenie wielojęzycznych spotkań z tłumaczeniem symultanicznym w 24 

językach.  

Podczas gdy sesja 1 była sesją wprowadzającą, mającą na celu budowanie wizji, ustalanie agendy i 

priorytetyzację zagadnień, na których obywatele chcą się skoncentrować, sesja 2 miała na celu 

zagłębienie się w temat i opracowanie kierunków działania. Podczas sesji plenarnej otwierającej 

sesję 2 poproszono 20 przedstawicieli poszczególnych paneli o zabranie głosu i przekazanie swoim 

współobywatelom informacji zwrotnych na temat pierwszej sesji plenarnej konferencji, w której 

uczestniczyli w dniach 22–23 października 2021 r. [zob. załącznik IV Informacje zwrotne z sesji 

plenarnej konferencji]. Po ich prezentacjach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-11-19


 

Panel 3 sesja 2 - 5 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

3. Główny dorobek sesji: zagadnienia i zalecenia 

Na zakończenie sesji 2 uczestnicy Panelu 3 opracowali następujące zagadnienia i zalecenia2: 

Tematy, tematy poboczne, zagadnienia i zalecenia są ponumerowane w następujący sposób: 

Temat.Temat poboczny.Zagadnienie.Zalecenie (np. 1.1.1.1). 

1. Lepsze sposoby życia 

1.1. Zdrowy styl życia  

Zagadnienie 1.1.1 - Młodzi ludzie nie otrzymują wystarczającej edukacji i informacji na temat 

zdrowego stylu życia (np. zdrowego gotowania). 

● 1.1.1.1 Otworzyć szkoły gotowania w państwach członkowskich i promować je za pomocą 

dotacji i reklamy (bezpłatne kursy dla nastolatków i dzieci), w tym kursy szkoleniowe na 

temat zdrowej diety oferowane już we wczesnym dzieciństwie (przedszkole i szkoła 

podstawowa), zebrać najlepsze praktyki / najlepsze przepisy z całej Europy i włączyć je do 

kursów gotowania (uciec się do bogatej różnorodności europejskich zwyczajów 

żywieniowych), przykład we Włoszech: Bezpłatne szkolenia zawodowe w szkołach 

publicznych, w których nauczysz się gotować zdrową żywność. 

● 1.1.1.2 Klipy reklamowe w telewizji, na różnych platformach i we współpracy z influencerami 

(np. YouTube), wyświetlane podczas programów dla młodzieży i w oparciu o dane 

statystyczne, a więc skierowane bezpośrednio do grupy docelowej, informujące o zdrowym 

odżywianiu, zdrowej kuchni i zdrowej żywności. 

● 1.1.1.3 Podejście holistyczne: sport, zdrowie i odżywianie, np. zwracanie uwagi na choroby, 

które mogą pojawić się w wyniku niewłaściwego odżywiania (np. problemy z układem 

krążenia). 

● 1.1.1.4 Dodanie do lekcji takich tematów jak edukacja seksualna i edukacja w zakresie ruchu 

drogowego. 

● 1.1.1.5 Stołówki szkolne muszą oferować zdrowszą dietę, np. zwiększyć wybór 

(wegetariańskie, warzywne dodatki do dań, owoce i warzywa w sezonie) i zbilansowaną 

dietę, wysokiej jakości, np. produkty ekologiczne. 

 

Zagadnienie 1.1.2 - Reklamy promujące niezdrowy styl życia (np. alkohol i papierosy). 

● 1.1.2.1 Rozprowadzanie w szkołach broszur promujących edukacyjne organizacje 

pozarządowe, programy pozaszkolne itp. Np. aby osoby, które znają się na żywieniu i 

sporcie, uczyły dzieci tych tematów. 

 
2 Przetłumaczono przy pomocy tłumaczenia maszynowego 
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● 1.1.2.2 Ograniczenie reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych, zwłaszcza w odniesieniu do 

młodych odbiorców, np. podczas imprez sportowych. 

● 1.1.2.3 - W firmach: np. uwzględnienie czasu na rekreację podczas przerw obiadowych i stref 

fitness, promowanie aktywności fizycznej w firmach, tak aby pracownicy mieli kontakt z 

kolegami podczas uprawiania sportu, budowa boisk sportowych np. do piłki nożnej. Nawet w 

czasie pracy: zapewnienie pracownikom możliwości uprawiania aktywności fizycznej, np. 

piłki gimnastyczne, wstawanie w czasie pracy, ćwiczenia przy biurku, zmiana postawy. 

 

Zagadnienie 1.1.3 - Różne systemy edukacyjne w państwach członkowskich UE nie pozwalają na 

stosowanie jednolitych zasad, żywność ekologiczna jest droga, istnieją duże różnice w tym, co jest 

zdrowe (np. dieta roślinna), spożywa się zbyt duże ilości. 

● 1.1.3.1 Tworzenie małych ogrodów w szkołach, tworzenie ogrodów miejskich, a być może 

nawet ich dotowanie. 

● 1.1.3.2 Dostosowanie cen: produkty ekologiczne powinny być tańsze. 

● 1.1.3.3 Wprowadzić lekcje gotowania w systemie szkolnym, np. naukę gotowania. 

● 1.1.3.4 Promowanie dobrych przepisów na potrawy wegetariańskie. 

● 1.1.3.5 Większe wsparcie dla mniejszych gospodarstw rolnych, które produkują i sprzedają 

na skalę regionalną oraz większe wsparcie dla gospodarstw ekologicznych, które mają 

możliwość produkowania tańszej żywności (zamiast dotowania według obszaru należy wziąć 

pod uwagę zrównoważony rozwój). 

● 1.1.3.6 Rolnictwo wertykalne: uprawa na półkach w dużych magazynach. Nie ma potrzeby 

stosowania pestycydów, ponieważ nie ma owadów. Potrzebne są duże inwestycje w 

automatyzację, ponieważ czyni ją ona bardzo opłacalną i przystępną cenowo. 

 

Zagadnienie 1.1.4 - Z powodu utraty zaufania do produktów ekologicznych oraz braku aktywności 

fizycznej / braku sportu w szkołach i zakładach pracy występuje wiele chorób układu krążenia. 

● 1.1.4.1 Zwiększenie dotacji dla lokalnych klubów, aby dzieci miały możliwość uprawiania 

sportu poza szkołą (próbowanie różnych sportów w klubach). 

● 1.1.4.2 Więcej chodzenia – uświadamianie wartości zdrowotnej chodzenia w telewizji, radiu, 

mediach społecznościowych, gazetach i czasopismach. 

● 1.1.4.3 Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Europy: młodzi ludzie z całej Europy zbierają 

się i angażują w rywalizację w różnych dyscyplinach sportowych. 
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Zagadnienie 1.1.5 - Brakuje nam podstawowej wiedzy na temat tego, czym jest zdrowa żywność i 

czym jest zdrowe odżywianie. 

● 1.1.5.1 Uwagi dotyczące opakowań: Co jest zdrowe / co jest niezdrowe (np. „sygnalizacja 

świetlna” dla żywności, Nutri-score). 

 

Zagadnienie 1.1.6 - Duża część funduszy UE jest przeznaczana na niezrównoważone rolnictwo (np. 

niezdrowe dodatki do żywności i konserwanty w żywności, stosowanie pestycydów, chemii i 

antybiotyków w rolnictwie). 

● 1.1.6.1 Śledzenie podziału funduszy unijnych i przeznaczanie większych środków na 

innowacje w rolnictwie, np. rolnictwo wertykalne. 

● 1.1.6.2 Zakaz stosowania antybiotyków zapobiegawczych jako dodatków paszowych dla 

zwierząt. 

● 1.1.6.3 Ograniczenie spożycia mięsa. 

Zagadnienie 1.1.7 - Przemysł spożywczy jest zbyt silnie subsydiowany, brak informacji o szczepieniach 

i brak edukacji wśród ludności, brak dostępu do opieki medycznej w czasie pandemii (np. przeciążenie 

oddziałów intensywnej terapii), zbyt mała liczba lekarzy i pielęgniarek. 

● 1.1.7.1 Większa promocja organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowym żywieniem. 

● 1.1.7.2 Prowadzone przez UE masowe kampanie uświadamiające, że szczepionki mRNA są 

bezpieczne i co oznacza szczepienie tymi szczepionkami. 

 

Zagadnienie 1.1.8 - Brak świadomości i wiedzy na temat negatywnego wpływu na środowisko 

spowodowanego naszym własnym zachowaniem. 

● 1.1.8.1 Więcej informacji i kampanii na temat zdrowego stylu życia z konkretnymi 

przykładami. Informacje powinny być łatwo zrozumiałe i dostępne. Wykorzystanie różnych 

kanałów informacyjnych dla różnych grup docelowych. 

● 1.1.8.2 Potrzebujemy dobrych wzorców do naśladowania, które są obecne w mediach. 

● 1.1.8.3 Konieczne jest wzmocnienie przepisów dotyczących błędnych informacji w reklamie, 

a także zakaz reklamowania bardzo niezdrowej żywności. 

● 1.1.8.4 Promowanie dobrych kursów i informacji dla szkół i przedszkoli poprzez programy 

europejskie. 

● 1.1.8.5 Zachęcanie do pozytywnych zachowań poprzez nagrody i systemy motywacyjne. 
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Zagadnienie 1.1.9 - Nie ma wystarczających zachęt i wymogów dla producentów, aby produkowali 

zrównoważoną i zdrową żywność. 

● 1.1.9.1 Subsydia i programy nagród dla małych i zrównoważonych producentów 

wyróżnionych za produkcję zrównoważonej i zdrowej żywności. Zmniejszenie dotacji dla 

innych 

● 1.1.9.2 Konieczne jest wzmocnienie regulacji w celu ograniczenia produkcji niezdrowej 

żywności. 

 

Zagadnienie 1.1.10 - Zdrowa i zrównoważona żywność nie jest dostępna wszędzie i dla każdego 

(cena). Niezdrowa żywność jest łatwo dostępna. 

● 1.1.10.1 Polityka powinna rozważać i promować opcje ograniczania konsumpcji. 

● 1.1.10.2 Więcej możliwości i przestrzeni dla cotygodniowych targów i marketingu 

bezpośredniego, oferujących zdrową i regionalną żywność oraz promujących i dzielących się 

informacjami. 

 

Zagadnienie 1.1.11 - Brak edukacji i dezinformacja, zbyt mała uwaga poświęcana wynikom badań 

naukowych. Obywatele nie znajdują właściwych informacji lub nie potrafią ich właściwie 

zinterpretować. 

● 1.1.11.1 Stworzenie wspólnego standardu dla lepszych i bardziej zrozumiałych informacji o 

żywności w UE. 

 

Zagadnienie 1.1.12 - Środki zapobiegawcze, takie jak sport i zdrowe posiłki, są zbyt drogie i nie są 

powszechnie dostępne, np. w szkołach. 

● 1.1.12.1 Umożliwienie szkołom i innym placówkom oświatowym oferowania zdrowych i 

zrównoważonych posiłków w szkołach, np. poprzez wsparcie finansowe (wyższe budżety), 

dostęp do dobrych dostawców i informacje o nich. 

● 1.1.12.2 Promocja jazdy na rowerze poprzez rozbudowę dróg rowerowych, możliwości 

korzystania z roweru oraz szkolenia w szkołach. 

● 1.1.12.3 Podatek cukrowy (wyższy podatek od cukru). 

 

 Zagadnienie 1.1.13 - Wiele przepisów kulinarnych zawiera niezdrowe składniki. 
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● 1.1.13.1 Opracowanie nowych technologii, których efektem będą lepsze jakościowo i 

zdrowsze produkty. 

 

Zagadnienie 1.1.14 - Ograniczony dostęp do zdrowych produktów żywnościowych z powodu 

ograniczeń finansowych. 

● 1.1.14.1 Wyższy podatek VAT (Value Added Tax) na produkty niezdrowe; promowanie 

nowych produktów żywnościowych i obniżenie podatku VAT na zdrowe produkty 

żywnościowe.  

 

Zagadnienie 1.1.15 - Stała profilaktyka, w tym okresowe badania lekarskie, jest niewystarczająco 

rozwinięta i nie zawsze właściwie realizowana. 

● 1.1.15.1 Zmiana systemu medycznego w celu skuteczniejszego wdrażania stałej profilaktyki, 

w tym obowiązkowych badań kontrolnych. 

 

Zagadnienie 1.1.16 - Brak edukacji i wiedzy na temat tego, co oznacza zdrowa dieta i jakie są jej 

korzyści. 

● 1.1.16.1 Rezygnacja z produktów z przetworzonych surowców i jak najczęstsze zachęcanie do 

kuchni opartej na zdrowej żywności. Formalne systemy edukacyjne muszą uwzględniać 

zajęcia na temat żywienia. 

 

Zagadnienie 1.1.17 - Informacje o zdrowym stylu życia powinny być pełniejsze; zalecenia dotyczące 

zdrowego stylu życia powinny być przedstawione wraz z rozwiązaniami. 

● 1.1.17.1 Kampanie informacyjne powinny być zorganizowane w oparciu o dobrze 

zdefiniowane grupy docelowe, a dla każdej z nich należy wybrać odpowiednie środki 

komunikacji. Lekarze muszą przy każdej okazji informować o konieczności prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

 

Zagadnienie 1.1.18 - Zużywa się dużo leków, w szczególności dlatego, że firmy farmaceutyczne 

promują zażywanie niektórych leków. Profilaktyka (w tym edukacja seksualna dla młodzieży) nie jest 

uważana za kierunek działań wspierających zdrowszy styl życia. 

● 1.1.18.1 Rola lekarzy rodzinnych musi być bardziej znacząca; muszą oni być proaktywni, a nie 

tylko reaktywni w swoich działaniach. Gabinety lekarzy rodzinnych muszą być lepiej 

wyposażone. 
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Zagadnienie 1.1.19 - Informacje na temat problemów medycznych mających wpływ na 

społeczeństwo nie zawsze są przedstawiane w sposób uczciwy i przejrzysty. 

● 1.1.19.1 Kwestie zdrowotne, które mają globalny wpływ na poziomie społecznym, muszą być 

przekazywane w sposób przejrzysty i wyłącznie przez bezstronnych i uznanych specjalistów. 

Przekazywane informacje powinny być poparte wiarygodnymi danymi, dostępnymi dla ogółu 

społeczeństwa. 
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1.2. Edukacja ekologiczna 

Zagadnienie 1.2.1 - Dlaczego nie mamy żadnych informacji na temat wpływu konsumpcji mięsa / 

masowej hodowli i naszych nawyków żywieniowych? Za rolnictwem stoi silne lobby. 

Niewystarczająca wiedza na ten temat. 

● 1.2.1.1 Udostępnienie większej ilości statystyk, faktów i liczb w celu informowania o tych 

kwestiach i ich wpływie. 

● 1.2.1.2 Praktykowanie/promowanie zrównoważonego i umożliwiającego regenerację 

rolnictwa 

● 1.2.1.3 Inwestowanie w publicznie nadawane wydarzenia i informowanie o nich na kanałach 

ogólnoeuropejskich. Wykorzystanie Internetu i sieci społecznościowych, aby dotrzeć do 

młodszych ludzi. 

 

Zagadnienie 1.2.2 - Brakuje kontaktu z naturą, szczególnie w miastach. 

● 1.2.2.1 Umożliwienie dzieciom mieszkającym w miastach kontaktu z przyrodą: Opracowanie 

lekcji na świeżym powietrzu; programy finansowania ogrodów szkolnych, np. ogród 

kwiatowy, leśne przedszkole, podnoszenie świadomości ogrodników  

● 1.2.2.2 Sprawić, by miasta były bardziej zielone, np. więcej drzew w mieście. 

 

Zagadnienie 1.2.3 - Dorośli otrzymują niewiele informacji na temat edukacji ekologicznej, a dorośli i 

dzieci rzadko wymieniają się informacjami na ten temat. Brak możliwości wdrożenia wiedzy 

teoretycznej. Brak kampanii uświadamiających. 

● 1.2.3.1 Programy szkoleniowe na dużą skalę oparte na edukacji ekologicznej, przeznaczone 

zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. 

● 1.2.3.2 Skoordynowane kampanie edukacyjne w całej UE z udziałem influencerów, mediów 

społecznościowych itp. Rozwijanie współpracy z dużymi agencjami reklamowymi w celu 

wyprodukowania klipów, które rozchodzą się wiralowo i są relacjonowane. Dostosowane do 

potrzeb każdego kraju, we współpracy ze znanymi aktorami lub influencerami. Coś, co trafia 

do umysłów i serc ludzi i pozostaje w ich pamięci 

● 1.2.3.3 Podnoszenie świadomości w szkołach na te tematy oraz nauczanie, jak gotować i 

przetwarzać żywność bez produkowania dużej ilości śmieci. Powinno się to odnosić się do 

aspektu emocjonalnego. 

● 1.2.3.4 Prowadzenie niezależnych i dobrych badań naukowych na temat klimatu, żywności i 

żywienia. 

● 1.2.3.5 Podnoszenie świadomości / dostarczanie informacji na ważne tematy środowiskowe 

związane z transportem lokalnym (autobus, metro, tramwaj). 
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Zagadnienie 1.2.4 - Brak informacji w firmach i szkołach w celu poinformowania rodziców i starszych 

pokoleń. Brak przedmiotu szkolnego poświęconego „Środowisku”. 

● 1.2.4.1 Więcej informacji na tematy związane z ochroną środowiska w szkołach: nie tylko 

informacje teoretyczne, ale także przykłady, takie jak wiedza praktyczna, mogą zostać 

wdrożone. 

● 1.2.4.2 Wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu „środowisko” w szkole. Zwiększenie 

liczby dni ekologicznych w szkole (np. zbieranie śmieci). 

● 1.2.4.3 Promowanie nowych procesów produkcyjnych, które nie wytwarzają 

pozostałości/odpadów, np. w piekarniach. Pokaż ludziom, jak robić rozsądne zakupy, aby 

produkować mniej odpadów. 

● 1.2.4.4 Wspieranie firm produkujących zabawki dla dzieci. Poprzez zabawę zapoznawać 

dzieci z tymi tematami i wyjaśniać im, na czym polega ochrona środowiska. Produkowanie 

zabawek, które uczą dzieci o tych tematach. Muszą one być przystępne cenowo. Dlatego 

należy ściśle współpracować z producentami zabawek. 

● 1.2.4.5 Promowanie bezpłatnych ofert kształcenia dla dorosłych w zakresie oszczędzania 

energii, zmian klimatycznych itp. - Jeśli nie jest to oferta publiczna, to promowanie 

organizacji pozarządowych, które oferują takie kursy za darmo. 

● 1.2.4.6 Wymiana kulturalna między krajami: Wspólne projekty i wymiana między państwami 

członkowskimi UE oraz między różnymi szkołami w różnych krajach: Co robią szkoły w innych 

państwach członkowskich w odniesieniu do środowiska naturalnego? 

● 1.2.4.7 UE powinna przedstawiać szkołom propozycje, porady i zalecenia dotyczące lekcji o 

środowisku. 

 

Zagadnienie 1.2.5 - Brak jest wystarczającej reklamy lub edukacji w mediach społecznościowych w 

celu rozwiązania problemów środowiskowych. Duże firmy są w mediach społecznościowych 

nastawione wyłącznie na zysk. Wiele wypowiedzi w mediach społecznościowych jest nieprawdziwych 

i bardziej naładowanych emocjami niż faktami. Niezweryfikowane stwierdzenia są bardziej skuteczne 

niż rzeczowe fakty, które mogłyby być konstruktywnie wykorzystane. 

● 1.2.5.1 Influencerzy i ogólnie media społecznościowe powinny być w większym stopniu 

włączane w kampanie uświadamiające dotyczące edukacji ekologicznej. 

● 1.2.5.2 Powinniśmy więcej inwestować w publiczne i niezależne media. 

● 1.2.5.3 Stworzenie platformy UE, na której można zadawać pytania dotyczące kwestii 

środowiskowych i dzielić się spójnymi informacjami dla wszystkich państw członkowskich UE. 

Z możliwością wymiany wiadomości z naukowcami. 
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● 1.2.5.4 Poza reklamą i edukacją w mediach społecznościowych należy zapewnić dzieciom 

również broszury informacyjne, mediację ustną i edukację. 

 

 

Zagadnienie 1.2.6 - Edukacja ekologiczna nie jest prawdziwą wartością dla wielu ludzi w Europie. 

Problemem jest brak świadomości ekologicznej. 

● 1.2.6.1 Edukacja w zakresie ochrony klimatu i środowiska musi być tematem i celem numer 

1. 

 

Zagadnienie 1.2.7 - Brak jest programu edukacyjnego dostosowanego do odpowiednich grup osób. 

Zbyt małe jest zróżnicowanie oferty w ramach poszczególnych dziedzin edukacji ekologicznej. 

● 1.2.7.1 Promowanie pozaszkolnych programów edukacyjnych, takich jak kluby, organizacje 

pozarządowe i inicjatywy. Również po to, by wspierać szkoły. Wszystkie kluby (tak jak np. 

kluby sportowe) i wszystkie programy edukacyjne pomagają w promowaniu tematu edukacji 

ekologicznej. 

● 1.2.7.2 Wykorzystanie wycieczek przyrodniczych i działań na rzecz ochrony środowiska (np. 

zbieranie śmieci) do promowania miłości do przyrody. 

 

Zagadnienie 1.2.8 - Nie ma wystarczających środków na edukację ekologiczną. UE nie posiada 

żadnych instrumentów, aby pomóc szkołom. 

● 1.2.8.1 Promowanie i rozpowszechnianie cyfrowych ofert edukacyjnych (np. UE może lepiej 

stosować istniejące oferty). 

 

Zagadnienie 1.2.9 - Wiele istotnych informacji i materiałów edukacyjnych nie jest dostępnych we 

wszystkich językach. Jest dużo dezinformacji (Fake News). 

● 1.2.9.1 Zapewnienie szerokiego dostępu do wszystkich informacji dostępnych we wszystkich 

językach. Informacje i materiały muszą być naukowo uzasadnione. Media publiczne powinny 

zostać poproszone o ich rozpowszechnienie. Należy korzystać z mediów społecznościowych. 

 

Zagadnienie 1.2.10 - Rodzice często nie są wzorem do naśladowania i nie uczestniczą w systemie 

edukacji ekologicznej lub nie są nim objęci. 

● 1.2.10.1 Zapewnienie programów edukacyjnych dla dorosłych i rodziców oraz włączenie ich 

do działań na rzecz dzieci. 
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Zagadnienie 1.2.11 - UE ma ograniczone możliwości wpływania na politykę edukacyjną. 

● 1.2.11.1 Wspólna europejska karta edukacji ekologicznej dla wszystkich państw 

członkowskich, przekazana wszystkim instytucjom edukacyjnym i szkołom. 

 

Zagadnienie 1.2.12 - Brakuje nauczycieli i możliwości szkolenia technicznego w dziedzinie edukacji 

ekologicznej. 

● 1.2.12.1 UE powinna zachęcać państwa członkowskie do włączenia edukacji ekologicznej 

jako przedmiotu do szkolnego programu nauczania. Nauczyciele mogą pochodzić z zewnątrz 

(np. z organizacji pozarządowych/badawczych) i powinni być dobrze opłacani. 

 

Zagadnienie 1.2.13 - Edukacja ekologiczna nie jest wystarczająco widoczna i wspierana. 

● 1.2.13.1 Reforma systemów edukacyjnych poprzez zwiększenie widoczności i świadomości 

roli, jaką środowisko naturalne odgrywa w naszym życiu. 

 

Zagadnienie 1.2.14 - Systemy edukacyjne nie zachęcają uczniów do refleksji nad środowiskiem, w 

którym żyją, oraz do uświadomienia sobie wpływu, jaki ich działania wywierają na środowisko. 

● 1.2.14.1 Formalna i nieformalna edukacja i szkolenia na temat środowiska i konsekwencji 

naszych działań powinny być prowadzone systematycznie i regularnie. Istotny nacisk należy 

położyć na zmianę postawy, której długofalowe efekty pozwolą zachować nieocenioną 

wartość środowiska naturalnego. 

● 1.2.14.2 Dzieci należy zachęcać do spędzania jak największej ilości czasu na łonie natury – 

poprzez programy szkolne, a rodziny należy zachęcać do spędzania z nimi większej ilości 

czasu w kontakcie z przyrodą. 

 

Zagadnienie 1.2.15 - Brak jest powiązania ze środowiskiem (w tym fizycznego kontaktu z przyrodą). 

● 1.2.15.1 Włączenie do szkolnego programu nauczania zajęć poświęconych środowisku i jego 

ochronie, w tym szczegółów dotyczących ustawodawstwa w zakresie ochrony przyrody 

(począwszy od pierwszej klasy szkoły średniej). Zajęcia powinny odbywać się w naturalnym 

środowisku i bez notatek. 

 

Zagadnienie 1.2.16 - Niewystarczające finansowanie edukacji ekologicznej oraz niewystarczające 

środki finansowe na realizację konkretnych działań. 
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● 1.2.16.1 Zwiększenie budżetu przeznaczonego na edukację i komunikację - zarówno ze 

środków publicznych, jak i prywatnych. 

● 1.2.16.2 Należy koordynować kampanie promocyjne UE na szczeblu lokalnym i regionalnym 

dotyczące kwestii ochrony środowiska, poprzez dobrą współpracę pomiędzy czynnikami 

lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i na szczeblu UE. Ich skuteczność musi być okresowo 

oceniana. 

 

Zagadnienie 1.2.17 - W tym momencie informacje na temat kwestii środowiskowych dostępne dla 

wszystkich obywateli są niewystarczające. 

● 1.2.17.1 Przyszłe kampanie informacyjne muszą charakteryzować się większą spójnością i 

bardzo wyraźną częstotliwością. Kanały informacyjne powinny być jak najbardziej 

zróżnicowane, aby informacje były jak najbardziej dostępne dla wszystkich. 

 

2. Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia  

2.1. Zdrowe środowisko naturalne 

 

Zagadnienie 2.1.1 - Nasz styl życia zagraża wodom gruntowym. 

● 2.1.1.1 Odpowiednie ograniczenia zanieczyszczenia wody dla dużych przedsiębiorstw 

produkcyjnych i gospodarstw przemysłowych. Ograniczenia także dla obywateli, zmiana stylu 

życia i zrozumienie, czym jest obieg wody i jaki mamy na niego wpływ. 

● 2.1.1.2 Zmniejszenie marnotrawstwa wody, szczególnie w regionach zagrożonych jej 

brakiem. Zwiększenie kosztów wody - stworzenie tabel cenowych na wzór energii 

elektrycznej.  

● 2.1.1.3 Naukowcy powinni ponownie zdefiniować, co dokładnie oznacza „czysta woda”. 

Aktualizacja standardów. 

 

Zagadnienie 2.1.2 - Przestrzenie działalności ludzkiej nie są budowane w sposób ekologicznie 

zrównoważony i nie są przystosowane do zmian klimatu. 

● 2.1.2.1 Ograniczenie transportu indywidualnego, postawienie na transport zbiorowy – 

publiczny. Transport publiczny nastawiony na potrzeby społeczeństwa, a nie na zyski.  

● 2.1.2.2 Większe współfinansowanie na szczeblu krajowym i lokalnym w celu przyspieszenia 

przekształcenia i przebudowy infrastruktury. Więcej czasu na mądre wykorzystanie środków. 

● 2.1.2.3 Potrzeba etykiety środowiskowej. Ujednolicona etykieta wskazująca, czy coś jest 

„zielone” (pojazd, budynek, produkt). Oznakowanie odpowiednią kolorystyką, czytelna skala. 
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Ujednolicone działania na poziomie globalnym, współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia 

i Organizacją Narodów Zjednoczonych. 

 

Zagadnienie 2.1.3 - Ze względu na obecny system gospodarczy, oparty na paliwach kopalnych, mamy 

zbyt wysokie zużycie energii i zbyt wysokie emisje.  

● 2.1.3.1 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Regulacja zużycia energii. 

● 2.1.3.2 Przeznaczenie większych środków na badania nad tym, czy energia jądrowa jest 

rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem w chwili obecnej, nad sposobami składowania 

odpadów jądrowych (obecnie i w przyszłości) oraz nad sposobami ich ponownego 

wykorzystania do produkcji nowej energii. 

● 2.1.3.3 Więcej środków finansowych na badania nad tym, co może zastąpić energię jądrową. 

2,2. Ochrona naszej różnorodności biologicznej 

 

Zagadnienie 2.2.1 - Zanieczyszczenie rzek wpływa na gatunki wodne. 

● 2.2.1.1 Kontrola zanieczyszczeń poprzez monitorowanie wszystkich przedsiębiorstw 
nadrzecznych, nie tylko tych, o których wiadomo, że uwalniają odpady do rzek. 

● 2.2.1.2 Wspieranie budowy oczyszczalni ścieków. 

 

Zagadnienie 2.2.2 - Zdarza się, że pokarm dla ryb w akwakulturze (hodowla w klatkach/zbiornikach) 
niszczy życie innych ryb. 

● 2.2.2.1 Przyjęcie na szeroką skalę technologii ograniczających rozprzestrzenianie się 
żywności pochodzącej z akwakultury w środowisku. 

 

Zagadnienie 2.2.3 - Intensywne rolnictwo wpływa na ekosystemy. 

● 2.2.3.1 Przekierowanie dotacji dla rolnictwa na rolnictwo wspierające ekosystemy. 

● 2.2.3.2 Zapewnienie lojalnej konkurencji dla produktów rolnych przyjaznych dla środowiska. 

● 2.2.3.3 Zachęcanie do stosowania nawozów naturalnych. 

 

Zagadnienie 2.2.4 - Wylesianie wpływa na życie owadów i zwierząt. 

● 2.2.4.1 Ograniczanie działań górniczych wpływających na lasy. 

● 2.2.4.2 Maksymalne wykorzystanie istniejących obszarów dla leśników. 

● 2.2.4.3 Zniechęcanie do sadzenia lasów na opał. 
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● 2.2.4.4 Programy ponownego zalesiania połączone z kontrolowaną wycinką drzew. 

● 2.2.4.5 Intensywne zalesianie na obszarach o zdegradowanej glebie. 

 

Zagadnienie 2.2.5 - Wprowadzone przez człowieka gatunki inwazyjne (zwierzęta, rośliny, a nawet algi 
morskie) niszczą ekosystemy. 

● 2.2.5.1 Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowych gatunków inwazyjnych, z pomocą 
obywateli. 

● 2.2.5.2 Analizy wpływu związane z nowymi gatunkami (przez ekspertów). 

 

Zagadnienie 2.2.6 Zanikanie lokalnych gatunków zwierząt (dzikich i domowych). 

● 2.2.6.1 Monitorowanie lokalnych gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym zwierząt 
tradycyjnych odmian. 

● 2.2.6.2 Programy ochrony zagrożonych gatunków, w tym programy hodowli w niewoli i 
monitorowanie odbudowy. 

● 2.2.6.3 Zachęcanie do tworzenia gospodarstw nieintensywnych, mikrogospodarstw 
zapewniających zachowanie starych ras zwierząt. 

 

Zagadnienie 2.2.7 - Stosowanie pestycydów wpływa na życie owadów. 

● 2.2.7.1 Rozwijanie obszarów z rolnictwem ekologicznym bez pestycydów. 

● 2.2.7.2 Zachęcanie małych gospodarstw rolnych do stosowania lokalnych odmian roślin, w 
tym roślin dziedzicznych, które wymagają mniejszej ilości pestycydów. 

● 2.2.7.3 Zmniejszenie monopolu na nasiona. 

● 2.2.7.4 Alternatywne metody ochrony roślin (przykład - termiczna obróbka nasion). 

 

Zagadnienie 2.2.8 - Ludzie uważają się za panów przyrody. 

● 2.2.8.1 Edukacja w celu zwiększenia świadomości różnorodności życia i promowania bardziej 
pokornego spojrzenia jako ludzie. 

 

2.3. Bezpieczna i zdrowa żywność  

 

Zagadnienie 2.3.1 - Problemem jest system: żyjemy w społeczeństwie nadmiernej konsumpcji i 

nadprodukcji w przemyśle spożywczym. Produkujemy i konsumujemy ponad nasze potrzeby. Subsydia 

z Unii Europejskiej mogą zachęcać do tej nadprodukcji, podczas gdy w innych częściach świata panuje 

głód. 
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● 2.3.1.1 Proponujemy wykorzystanie narzędzia finansowego i ponowne przemyślenie 

przydziału dotacji unijnych, aby zrealizować nasze cele: dotowanie produkcji przyjaznych dla 

środowiska i zaprzestanie dotowania przedsiębiorstw, które produkują nadmiernie (lub 

opodatkowanie ich). 

● 2.3.1.2 Proponujemy ograniczenie produkcji i wykorzystania plastiku oraz wzmocnienie jego 

recyklingu, aby zmniejszyć ilość plastiku odrzucanego do środowiska naturalnego, który 

będzie miał wpływ na naszą żywność. Proponujemy również rozwój badań nad 

opakowaniami alternatywnymi z tworzyw sztucznych lub wykorzystującymi kompletne 

tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. 

● 2.3.1.3 Możemy zachęcić do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności i sprawić, by 

były one tańsze i łatwiej dostępne. 

● 2.3.1.4 Rzeczywiste wykorzystanie dotacji powinno być poddawane bardziej regularnej 

ocenie, a cele zostały osiągnięte, jeżeli wyniki w zakresie poprawy jakości żywności zostały 

osiągnięte. Proponujemy narzędzie oceny (polityki publiczne, nowe przepisy, plany 

działania...). 

 

Zagadnienie 2.3.2 - Intensywna hodowla jest problemem, ponieważ zwierzęta są zmuszane do 

„przetrwania” w tym trudnym środowisku (co wiąże się z pewnymi chorobami i stosowaniem 

antybiotyków). 

● 2.3.2.1 Proponujemy pomoc w przekształceniu rodzajów hodowli na terytorium 

europejskim. Konieczne jest stopniowe wycofywanie się (od małego do małego) z 

intensywnego trybu hodowli. 

 

Zagadnienie 2.3.3 - W produkcji żywności stosuje się zbyt wiele antybiotyków, nie znając ich 

rzeczywistego wpływu na zdrowie, a Unia Europejska czasami finansuje to nadmierne stosowanie 

antybiotyków. Ponadto antybiotyki, które stosujemy, są czasami bardzo stare (brak badań nad 

nowymi antybiotykami). 

● 2.3.3.1 Proponujemy dokonanie przeglądu istniejącej polityki europejskiej w celu 

zaprzestania stosowania antybiotyków. Musimy wyobrazić sobie rolnictwo, które nie 

powinno już stosować antybiotyków. Jeżeli nie prowadzi się już intensywnej hodowli, 

antybiotyki nie są już potrzebne. Należy to robić stopniowo. Dlatego konieczne jest 

wspieranie stopniowego przechodzenia na rolnictwo bez antybiotyków. 

● 2.3.3.2 Proponujemy ograniczenie stosowania antybiotyków. W przypadku tych, których 

nadal musimy używać, proponujemy zachęcanie do innowacji w celu poprawy ich jakości. 

Konieczne jest dotowanie i pomoc w badaniach. 
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Zagadnienie 2.3.4 - Brakuje edukacji i informacji dla ludzi na temat różnych produktów stosowanych 

w produkcji żywności (przykład: dodatki do żywności). W szerszym ujęciu brakuje badań naukowych 

nad różnymi stosowanymi produktami, ponieważ badania te nie są uważane za opłacalne 

ekonomicznie. 

● 2.3.4.1 Produkty wysokiej jakości można by wyróżnić za pomocą etykiety, na której cenione 

byłyby dobre metody produkcji. 

● 2.3.4.2 Moglibyśmy podnosić świadomość i edukować w zakresie żywności i chorób 

żywieniowych: w tym celu potrzebne są dodatkowe badania naukowe w tej dziedzinie, aby 

dogłębnie przeanalizować to zagadnienie. 

● 2.3.4.3 Proponujemy zmianę struktury „środowiska żywnościowego”, które nas otacza: 

należy zmienić marketing i metody marketingowe, które będą kierować naszymi 

indywidualnymi wyborami konsumpcyjnymi. 

 

Zagadnienie 2.3.5 - Głównym problemem jest brak europejskich przepisów dotyczących żywności: 

wydaje się, że nie ma jasnych przepisów, które ograniczałyby stosowanie produktów szkodliwych dla 

zdrowia (pestycydów, dodatków do żywności. ..). Nie mamy też ogólnych przepisów dotyczących 

żywności, które powodują, że niektóre „zdrowe produkty” kosztują więcej niż produkty niezdrowe. 

● 2.3.5.1 Możemy wprowadzić regulacje cenowe, których celem będzie uprzywilejowanie 

„zdrowej żywności”. 

● 2.3.5.2 Proponujemy zachęcać i pomagać gminom i dzielnicom w zakładaniu wspólnych 

ogrodów, aby mieć sezonowe i zdrowe produkty. 

 

Zagadnienie 2.3.6 - Dobrostan zwierząt nie jest brany pod uwagę w sposobach hodowli i uboju 

obecnych zwierząt, które dostarczają naszej diety. 

● 2.3.6.1 Należy zachęcać producentów do stosowania technik zapewniających dobrostan 

zwierząt. 

 

Zagadnienie 2.3.7 - Pestycydy są szkodliwe dla zdrowia. Są one jednak stosowane na roślinach, a 

zwierzęta żywią się tymi roślinami. 

● 2.3.7.1 Należy edukować rolników w zakresie nadmiernego stosowania pestycydów, aby 

zrozumieli, że istnieją inne sposoby eksploatacji ich gospodarstw. 

● 2.3.7.2 Jeśli chcemy pozbyć się pestycydów, musimy więcej inwestować w badania. 

● 2.3.7.3 Można by zachęcać do stosowania bardziej naturalnych pestycydów i technik 

alternatywnych, na przykład z wykorzystaniem innych owadów żywiących się szkodnikami. 

Rolnicy, którzy stosują te bardziej naturalne metody, mogliby być również nagradzani za 
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promowanie tych metod lub opodatkować pestycydy tak, aby były one droższe w użyciu niż 

te naturalne metody. 

 

Zagadnienie 2.3.8 - Wstrzykiwanie hormonów zwierzętom prawdopodobnie nie jest dobre dla ich 

zdrowia, a tym samym dla naszego, ponieważ spożywamy ich mięso. Krowy nie mogą już rodzić 

naturalnie (musimy im w tym pomagać). Hormony te znajdują się więc w wielu naszych produktach 

spożywczych. Obywatelom brakuje jednak wiedzy na ten temat. Mówiąc szerzej, istnieje problem 

związany z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną, które mogą wpływać na nasze 

hormony. Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną znajdują się w wielu produktach, nie tylko 

w hodowli. Tak samo wątpliwe jest, czy Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) mają 

negatywny wpływ na nasze zdrowie, czy nie. 

● 2.3.8.1 Chcielibyśmy uzyskać więcej informacji na temat produktów pochodzenia 

zwierzęcego, w których stosuje się hormony lub produkty zawierające substancje 

zaburzające gospodarkę hormonalną. 

● 2.3.8.2 Powinniśmy przestać używać GMO 

● 2.3.8.3 Konieczna jest dobrze wyważona polityka podatkowa dotycząca różnicy między 

kosztami hodowli krów w sposób ukierunkowany na dobrostan, bez użycia hormonów, a 

kosztami hodowli w sposób nieukierunkowany na dobrostan. 

 

 

3. Przeorientowanie naszej gospodarki i konsumpcji  

3.1. Regulowanie nadmiernej produkcji i nadmiernej konsumpcji 

 

Zagadnienie 3.1.1 - Konsumenci kupują zbyt wiele produktów, które nie są zrównoważone. Wynika to 

z braku przejrzystości i dostępu do danych dla konsumentów. Konsumenci nie są wystarczająco 

wyedukowani, aby wiedzieć, czy dany produkt jest zrównoważony. Nie wszyscy konsumenci mają 

możliwość wyboru zrównoważonych opcji, ponieważ wysokie ceny oznaczają, że nie każdy może 

sobie na wszystko pozwolić. 

● 3.1.1.1 Powinniśmy wprowadzić etykietę dla konsumentów, która wyraźnie wskazywałaby, 

czy dany produkt jest zrównoważony czy nie (można by użyć kolorów, tak by były one 

czytelne dla wszystkich). Powinniśmy opracować dobry i godny zaufania system punktacji, 

który uwzględniałby ślad CO2 , opakowanie, transport i stosowanie substancji chemicznych, 

które szkodzą środowisku. Czy został on wyprodukowany „sprawiedliwie”? Mogłoby to 

znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktów: produkty z dobrą oceną (zielone) otrzymują 

dotacje, a następnie nakłada się wyższe podatki na produkty z gorszą oceną. 

● 3.1.1.2 Oprócz etykiet powinna istnieć możliwość uzyskania szczegółowych informacji na 

temat produktu poprzez „certyfikat”. Na produktach powinien znajdować się kod QR, który 
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konsumenci mogą zeskanować i znaleźć szczegółowe informacje. Etykieta i kod QR powinny 

być połączone w celu zapewnienia najwyższego poziomu informacji. Wdrożenie informacji 

zwrotnej: kody QR powinny być umieszczone na wszystkich produktach, a w sklepach 

powinny znajdować się czytniki kodów QR dla osób, które nie używają smartfonów. 

● 3.1.1.3 - Konsumenci powinni dłużej korzystać ze swoich produktów. Informacje na temat 

żywotności produktów powinny być umieszczane na produktach lub w sklepach. 

 

Zagadnienie 3.1.2 Firmy stosują zbyt wiele opakowań (plastikowych i z innych niezrównoważonych 

materiałów). Dzieje się tak dlatego, że firmy wykorzystują opakowania do reklamy. Innym 

problemem jest nadprodukcja: producenci wytwarzają więcej produktów, niż potrzeba, które trafiają 

bezpośrednio do odpadów. Istnieje problem z zachowaniem konsumentów: konsumenci są zbyt 

przyzwyczajeni do posiadania dużego wyboru i muszą mieć wszystko dostępne w każdym momencie. 

Prowadzi to do nadmiernej konsumpcji. 

● 3.1.2.1 Producenci powinni dostosować swoją produkcję w taki sposób, aby wytwarzane 

przez nich ilości były uzależnione od popytu ze strony konsumentów. Nie powinno tak być w 

przypadku produktów pierwszej potrzeby, ponieważ produkty pierwszej potrzeby powinny 

być zawsze łatwo dostępne. Producenci powinni zaprzestać planowego starzenia się 

produktów. 

● 3.1.2.2 Producenci powinni zmienić sposób pakowania produktów. Powinniśmy używać 

zrównoważonych materiałów do pakowania, na przykład produktów ulegających 

biodegradacji. Powinniśmy wziąć pod uwagę postęp technologiczny w zakresie opakowań. 

Producenci nie powinni pakować elementów indywidualnie, jeśli jest to zamówienie 

zbiorcze. 

● 3.1.2.3 Konieczna jest zmiana zachowań i oczekiwań konsumentów. Konsumenci muszą 

generalnie mniej konsumować. Konsumenci muszą używać produktów przez dłuższy czas. 

Konsumenci muszą naprawiać produkty. Konsumenci muszą prawidłowo przetwarzać 

produkty. Należy wykorzystywać i wdrażać piramidę recyklingu. Nie wszystko musi być 

dostępne przez cały czas. 

● 3.1.2.4 Wprowadzenie systemu zwrotu kaucji, tak aby możliwe było wielokrotne 

wykorzystywanie butelek. Musimy również ponownie wykorzystać plastik, który już 

wyprodukowaliśmy. 

 

Zagadnienie 3.1.3 - Firmy powodują nadmierną konsumpcję, ponieważ reklamy mogą wprowadzać w 

błąd i skłaniać nas do konsumpcji większej ilości produktów niż jest to faktycznie potrzebne. Istnieje 

problem nieodłącznie związany z naszym systemem: firmy produkują na dużą skalę, z uwagi na 

koszty stałe i na zasadę, że im więcej produkują, tym mniej płacą za poszczególne wyprodukowane 

sztuki. W ten sposób produkują tani produkt i dlatego ludzie chcą go kupować. 
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● 3.1.3.1 Należy wprowadzić środki na szczeblu unijnym i krajowym, aby ograniczyć 

wprowadzanie na rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Te same wymogi powinny 

mieć zastosowanie do produktów importowanych. 

● 3.1.3.2 Powinniśmy wytwarzać nasze własne produkty, mieć autonomiczny sposób produkcji 

w Europie. Każdy region/kraj w Europie powinien specjalizować się w dziedzinie, w której 

jest najlepszy, tak abyśmy mogli wspierać lokalną produkcję i wykorzystywać synergię. W ten 

sposób możemy lepiej sprawdzić, czy producenci przestrzegają standardów 

zrównoważonego rozwoju. Ograniczyłoby to emisje powodowane przez transport i spedycję, 

które zwykle powstają przy imporcie z całego świata. 

● 3.1.3.3 Powinniśmy zachęcać do stosowania bardziej zrównoważonych produktów poprzez 

zachęty finansowe. 

 

Zagadnienie 3.1.4 - Obecnie konsumenci nie wiedzą, czy dany produkt jest zrównoważony czy nie. 

Zrównoważone produkty są często drogie i dlatego biedniejsi ludzie nie mogą sobie na nie pozwolić. 

● 3.1.4.1 Decydenci polityczni UE powinni nakładać podatki na produkty, które nie są przyjazne 

dla środowiska, i dotować produkty przyjazne dla środowiska. 

● 3.1.4.2 Jednolite ekologiczne normy produkcyjne w Europie, tak aby WSZYSCY producenci 

musieli się do nich stosować. Normy zrównoważonego rozwoju, normy ekologiczne na rynku 

=> testowanie produktów w celu sprawdzenia, czy są zgodne z tymi normami. Nie 

powinniśmy też importować produktów, które nie spełniają norm. 

● 3.1.4.3 Skrócenie czasu transportu: Produkt powinien być dostarczony od producenta do 

konsumenta w możliwie najszybszy sposób. W ten sposób unikamy również dodatkowych 

opakowań. 

 

3.2. Zmniejszanie ilości odpadów  

 

Zagadnienie 3.2.1 - Stałym problemem jest gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych, a także 

sposoby zbierania odpadów wyrzucanych przez gospodarstwa domowe. 

● 3.2.1.1 Każdy powinien płacić za ilość wytwarzanych przez siebie odpadów. Należy również 

zachęcać producentów do stosowania mniejszej ilości opakowań, aby nie przenosić całego 

ciężaru na użytkownika końcowego. 

● 3.2.1.2 Należy zachęcać do przetwarzania i recyklingu odpadów jako działań, które mogą 

przynieść dochód przedsiębiorstwom. 
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Zagadnienie 3.2.2 - Brakuje podejścia systemowego, ponieważ nie są brane pod uwagę aspekty 

społeczne – zmniejszenie konsumpcji doprowadzi do zmniejszenia produkcji, co z kolei spowoduje 

wzrost bezrobocia. 

● 3.2.2.1 Problem ten powinien zostać rozwiązany jako szansa dla osób, które straciły pracę, 

na znalezienie lepszych miejsc pracy dzięki środkom służącym przekwalifikowaniu. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw 

dotkniętych problemem ograniczania produkcji. 

● 3.2.2.2 Na szczeblu unijnym i krajowym należy wprowadzić przepisy zachęcające do 

stosowania opakowań mniejszych i bezpiecznych dla środowiska. Opakowanie powinno 

zawierać informacje o sposobach postępowania z odpadami po zużyciu produktu, w sposób 

niezanieczyszczający środowiska. 

● 3.2.2.3 Reklamy powinny mieć cele edukacyjne, np. wyjaśniać korzyści dla ludzi wynikające 

ze spożywania danego produktu, kładąc nacisk na produkty przyjazne dla środowiska. 

 

Zagadnienie 3.2.3 - Ścieki przemysłowe nie zawsze są oczyszczane przed odprowadzeniem do rzek i 

mórz, co powoduje ich zanieczyszczenie. Duże zakłady produkcyjne zużywają dużo olejów i 

chemikaliów, które również nie są odpowiednio oczyszczane przed usunięciem. Wiele zakładów 

przemysłowych również zanieczyszcza powietrze. 

● 3.2.3.1 Należy poprawić monitorowanie i rygorystyczną kontrolę, przewidując sankcje dla 

producentów, którzy nie przestrzegają przepisów europejskich i krajowych. Rola władz 

lokalnych jest istotna w monitorowaniu wdrażania europejskich i krajowych norm 

środowiskowych dla przemysłu. 

 

3.3. Sprawiedliwe produkty, równy dostęp i sprawiedliwa konsumpcja 

 

Zagadnienie 3.3.1 - Nasz model ekonomiczny zachęca nas do konsumpcji produktów, które są 

szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska po niskich kosztach. Istnieje nierówność ekonomiczna w 

dostępie do zrównoważonych produktów. Obecnie obowiązujące przepisy i polityka podatkowa nie 

uwzględniają rzeczywistych warunków społecznych i możliwości ekonomicznych obywateli i innych 

podmiotów. 

● 3.3.1.1 Zachęcanie i promowanie przenoszenia branż przemysłu w celu oferowania 

produktów wysokiej jakości. 

● 3.3.1.2 Podniesienie podatków od importowanych i tanich produktów odzieżowych w celu 

uniknięcia marnotrawstwa. 

● 3.3.1.3 Zakazanie sprzedaży produktów, które nadmiernie zanieczyszczają środowisko (np. 

produktów z tworzyw sztucznych). 
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● 3.3.1.4 Propagowanie lepszego zarządzania kampaniami reklamowymi dotyczącymi 

obywateli. Zwiększenie widoczności podmiotów wytwarzających zrównoważone produkty 

poprzez nadawanie ich kampanii reklamowych w kanałach telewizyjnych. 

● 3.3.1.5 Promowanie i faworyzowanie produktów lokalnych. 

● 3.3.1.6 UE musi ustanowić prawodawstwo w celu lepszego zdefiniowania, co jest produktem 

niezbędnym, podstawowym i zrównoważonym, a co nie. 

 

Zagadnienie 3.3.2 - Innowacje oraz badania i rozwój w zakresie zrównoważonych produktów nie są 

wystarczająco rozwinięte. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje w badania są niewystarczające. 

● 3.3.2.1 UE musi wspierać finansowanie badań i innowacji, aby umożliwić wprowadzanie na 

rynek bardziej zrównoważonych produktów. Musimy zatem zachęcać do współpracy. 

● 3.3.2.2 Unia Europejska musi zorganizować konsultacje z obywatelami na temat badań i 

innowacji. 

 

Zagadnienie 3.3.3 - Obywatele i społeczeństwo mają trudności ze zmianą swoich zachowań 

konsumenckich w celu wyjścia z modelu nadmiernej konsumpcji. 

● 3.3.3.1 Promowanie kampanii informacyjnych i procesów partycypacyjnych dla 

przedsiębiorstw i zrównoważonych produktów 

 

 

 

4. W kierunku zrównoważonej przyszłości 

4.1. Energia odnawialna już teraz 

Zagadnienie 4.1.1 - Nie uzyskujemy potrzebnej nam energii w sposób zrównoważony. 

● 4.1.1.1 UE powinna znaleźć nowe sposoby produkcji energii elektrycznej, aby zaspokoić 
nasze potrzeby w przyszłości. 

● 4.1.1.2 UE powinna w większym stopniu wspierać kształcenie i nowe funkcje zawodowe dla 
osób zatrudnionych przy tradycyjnej produkcji energii. 

● 4.1.1.3 UE powinna zwiększyć wykorzystanie „dobrej zielonej energii”, którą już 
produkujemy, np. energii wiatrowej. 

 

Zagadnienie 4.1.2 - Produkujemy zbyt dużo CO2. 

● 4.1.2.1 UE powinna ograniczyć zużycie ropy naftowej, gazu i węgla. 
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● 4.1.2.2 UE powinna również podjąć działania w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, takich jak metan, ozon itp. 

 

Zagadnienie 4.1.3 - Nawyki i nastawienie obywateli do prywatnego zużycia energii są 
problematyczne w odniesieniu do zielonej restrukturyzacji produkcji energii. 

● 4.1.3.1 UE powinna więcej inwestować w zmianę przyzwyczajeń i postaw obywateli 
europejskich w zakresie prywatnego zużycia energii. 

 

Zagadnienie 4.1.4 - Nie ma wystarczających inwestycji w zrównoważoną produkcję energii 
dodatkowej wolnej od CO2. 

● 4.1.4.1 UE powinna zaprzestać produkcji energii elektrycznej z węgla. 

 

Zagadnienie 4.1.5 - Musimy być w stanie przestawić się na dodatkową, zieloną energię, ale 
jednocześnie zwracać uwagę na to, jaki wpływ ma to na życie obywateli. 

● 4.1.5.1 Rozwiązaniem może być opracowanie metody pozyskiwania energii z wodoru. 

 

Zagadnienie 4.1.6 - Efektywne magazynowanie i wykorzystywanie nadmiaru energii. 

● 4.1.6.1 Wodór jako alternatywa mógłby być przedmiotem badań, inwestycji i szerszego 
zastosowania jako nowe rozwiązanie energetyczne. 

● 4.1.6.2 Inwestowanie w wiele mniejszych projektów mogłoby rozwiązać problem energii na 
dużą skalę. Inwestycje zarówno w przemyśle, jak i w domach prywatnych. 

 

 

4.2. Wspieranie zmian 

Zagadnienie 4.2.1 - Wpływ Chin i USA na klimat jest znacznie większy niż wpływ UE. Podejście do 

zmian klimatu jest zbyt mało zbieżne między kontynentami.  

● 4.2.1.1 UE musi zapewnić podmiotom możliwość regularnego spotykania się i słuchania 

siebie nawzajem, aby zrozumieć ich różne potrzeby w odniesieniu do zmian klimatu. W razie 

konieczności należy podjąć miękkie i/lub twarde środki w celu wywarcia presji na 

kontynenty, aby faktycznie zaangażowały się w dialog i spróbowały znaleźć wspólną 

płaszczyznę dla wspólnej wizji klimatu. 

● 4.2.1.2 Należy ograniczyć import towarów z Chin i USA, a jednocześnie ustanowić wyższe 

normy jakości, aby pomóc tym krajom. 
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Zagadnienie 4.2.2 - Chęć pracy nad problemami środowiskowymi nie jest wystarczająca. Jak możemy 

to zmienić? 

● 4.2.2.1 Przymus i nagrody: wielcy sprawcy zanieczyszczeń muszą otrzymywać znaczne kary i 

dotacje dzięki konsekwentnej polityce klimatycznej. Surowce mogą być udostępniane za 

darmo (jako nagroda) dla firm, które zachowują się w sposób zrównoważony i które mają 

właściwą postawę moralną wobec zrównoważonego rozwoju. 

● 4.2.2.2 Informowanie dzieci poprzez edukację od najmłodszych lat i podnoszenie 

świadomości na temat środowiska naturalnego. 

● 4.2.2.3 Zmiana zachowań przedsiębiorstw i przełamanie schematów produkcji poprzez 

odpowiednie prawodawstwo. 

● 4.2.2.4 Uczynienie transportu publicznego przystępnym cenowo na szczeblu krajowym lub 

miejskim w celu osiągnięcia postępów na drodze do zakazu używania samochodów. W 

połączeniu z bezpieczną infrastrukturą. 

 

Zagadnienie 4.2.3 - Przepaść między decydentami a obywatelami jest zbyt duża, aby doprowadzić do 

powstania zrównoważonego społeczeństwa 

● 4.2.3.1 Informacje (o klimacie, środowisku, ziemi) muszą być przejrzyste i sprawdzone dla 

obywateli. Każdy w Europie musi być informowany w ten sam sposób, bez cenzury 

politycznej. 

● 4.2.3.2 W ten sposób można dotrzeć do jak największej liczby osób i zmotywować je do 

działania. Należy korzystać z różnych kanałów, aby dotrzeć do jak największej liczby 

obywateli i ich informować oraz uwrażliwiać. Mogłoby się to odbywać poprzez 

nieocenzurowane media społecznościowe, ogólnokrajowe reklamy, ale także poprzez kanały 

religijne lub wszelkie inne organizacje nadrzędne dla obywateli. 

 

4.3. Transport przyjazny dla środowiska 

 

Zagadnienie 4.3.1 - Transport publiczny jest słabo rozwinięty na obszarach wiejskich. Mimo że jest to 

absolutnie konieczne, często nie jest atrakcyjne dla użytkowników ze względu na koszty, odległość do 

miejsc docelowych, niską częstotliwość / niewiele opcji transportowych. Co więcej nadal jest zasilany 

paliwami kopalnymi. Usługa nie jest odpowiednio regularna i należy wziąć pod uwagę, że istnieją 

obszary chronione, które muszą być zachowane i nie mogą być wykorzystywane do rozwoju 

infrastruktury transportowej. 

● 4.3.1.1 UE powinna zwiększyć i zoptymalizować wykorzystanie transportu publicznego na 

obszarach wiejskich, inwestując w infrastrukturę i poprawiając połączenia obszarów 

wiejskich z miejskimi (aby pracownicy mogli dojechać do pracy). Powinny istnieć dotacje na 

niezbędną infrastrukturę oraz dotacje dla pasażerów (aby transport stał się tańszy, zwłaszcza 

dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji). Budżet jest również potrzebny do 

sprawiedliwego podziału środków pomiędzy obszary wiejskie i miejskie.  



 

Panel 3 sesja 2 - 27 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

● 4.3.1.2 Przed budową nowej infrastruktury transportowej należy przystosować i wykorzystać 

do nowych celów starą, nieużywaną infrastrukturę (np. nadać nowe życie starym torom 

kolejowym). W celu tworzenia nowej infrastruktury komunikacyjnej i transportowej dla 

obszarów wiejskich bardzo ważne jest uwzględnienie obszarów chronionych (chronionych 

przestrzeni przyrodniczych). Nowa infrastruktura nie może być szkodliwa dla tych obszarów 

chronionych. 

● 4.3.1.3 UE powinna poprawić łączność internetową na obszarach wiejskich, aby zmniejszyć 

zapotrzebowanie na transport, dzięki czemu mieszkańcy tych obszarów nie będą musieli 

codziennie dojeżdżać do miasta do pracy lub szkoły. 

● 4.3.1.4 UE powinna wspierać tworzenie centrów wspólnej pracy (co-workings) na obszarach 

wiejskich, gdzie ludzie mogą pracować w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i mają dobre 

połączenie z internetem. 

 

Zagadnienie 4.3.2 - Transport prywatny i lądowy transport towarowy jest zbyt duży i zbyt 

skoncentrowany na spalaniu paliw kopalnych. 

● 4.3.2.1 UE powinna promować zakup pojazdów elektrycznych poprzez zachęty i poprawę 

infrastruktury elektrycznej. Cykl życia tych nowych pojazdów (elektrycznych, wodorowych...) 

powinien być długi, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i uniknąć zbyt wielu 

odpadów przy wymianie starych pojazdów na nowe. Należy zachęcać do badań i rozwoju 

(R&D) mających zapewnić takie długie cykle życia tych produktów. Musimy również 

promować używanie starych pojazdów na nowych paliwach syntetycznych, które mniej 

zanieczyszczają środowisko (ponieważ samochody elektryczne nie zawsze są najlepszym 

rozwiązaniem ekologicznym). Należy zachęcać do recyklingu starych pojazdów oraz 

naprawiać i unowocześniać nowe, bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy. 

● 4.3.2.2 UE powinna zastąpić transport drogowy innymi rodzajami transportu (większe 

wykorzystanie pociągów, transportu statkami na rzekach i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu 

oraz innych środków, takich jak drony).  

● 4.3.2.3 UE powinna zmienić źródła energii statków wycieczkowych na mniej 

zanieczyszczające (bez użycia paliw kopalnych). 

● 4.3.2.4 UE powinna wzmocnić podejścia oparte na współpracy, takie jak wspólne korzystanie 

z prywatnych pojazdów, na przykład poprzez wykorzystanie sieci społecznościowych. 

 

Zagadnienie 4.3.3 - Sieć transportu kolejowego jest bardzo słabo rozwinięta; istniejąca sieć jest źle 

utrzymana i jest bardzo nierówna na różnych obszarach i w różnych krajach Unii Europejskiej. 

● 4.3.3.1 Państwa członkowskie powinny zwiększyć finansowanie kolei. Państwa członkowskie 

powinny inwestować w poprawę infrastruktury kolejowej i liczby połączeń. Priorytetem 

powinien być transport kolejowy. Potrzebowalibyśmy europejskiego przedsiębiorstwa, które 

mogłoby kontrolować połączenia kolejowe, aby usprawnić podróż pociągiem. Zwiększenie 

liczby punktów przesiadkowych pociągów z innymi środkami transportu.  
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Zagadnienie 4.3.4 - Miasta nie posiadają dobrej infrastruktury dla zrównoważonej mobilności, mają 

niewiele ścieżek rowerowych i nie rozwijają dobrze transportu elektrycznego oraz niezbędnej dla 

niego infrastruktury. 

● 4.3.4.1 UE powinna zachęcać do korzystania z rowerów, zwłaszcza na obszarach miejskich, 

poprzez poprawę infrastruktury i ścieżek rowerowych. W przypadku obszarów wiejskich 

sytuacja w Europie jest zróżnicowana, istnieją obszary, na których konieczne byłyby większe 

inwestycje w infrastrukturę, a na innych wydatki te nie byłyby konieczne. Ważne jest 

również, aby centra miast posiadały strefy dla pieszych, a liczba stref dla pieszych powinna 

zostać zwiększona. 

● 4.3.4.2 UE powinna poprawić elektryfikację transportu publicznego w miastach (np. poprzez 

promowanie tramwajów). 

 

Zagadnienie 4.3.5 - Transport lotniczy jest nadmiernie wykorzystywany, co powoduje znaczne 

zanieczyszczenie środowiska i jest trudny do elektryfikacji. Nie jest konieczne używanie tak wielu 

samolotów. 

● 4.3.5.1 UE powinna wzmocnić przepisy kontrolujące korzystanie z samolotów, a także 

statków wycieczkowych. 

 

 

5. Dbałość o wszystkich  

5.1. Wzmocnienie opieki zdrowotnej 

 

Zagadnienie 5.1.1 - UE nie inwestuje wystarczająco dużo w badania i rozwój w dziedzinie zdrowia. 

● 5.1.1.1 UE powinna przeznaczyć większą część swojego budżetu ogólnego na wspólne 

projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie zdrowia, zwłaszcza w zakresie medycyny 

prewencyjnej. 

● 5.1.1.2 Istnieje potrzeba zsynchronizowania działań badawczych UE oraz udostępnienia 

naszych wyników i rezultatów innym państwom członkowskim UE (otwarty dostęp dla całej 

UE). 

 

Zagadnienie 5.1.2 - Warunki pracy personelu medycznego są niezadowalające. Personel medyczny 

nie jest wystarczająco dobrze opłacany, jest przeciążony pracą. 

● 5.1.2.1 Należy zwiększyć liczbę personelu medycznego. Jednocześnie płace i czas pracy 

personelu medycznego powinny być odpowiednio zwiększane (stopniowo, w zależności od 

doświadczenia itp.) i zmniejszane. 
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● 5.1.2.2 Praca w innych państwach członkowskich UE powinna być łatwiejsza - kwalifikacje 

powinny być traktowane na równi (uznawanie kwalifikacji) dla wszystkich pracowników 

służby zdrowia, nie tylko dla lekarzy. Potrzebna jest synchronizacja i najlepsze praktyki w 

zakresie metod szkoleniowych. 

● 5.1.2.3 Należy upewnić się, że absolwenci szkół medycznych w UE nie będą wyjeżdżać do 

USA z powodu różnic w zarobkach i warunkach pracy. 

 

Zagadnienie 5.1.3 - Brak ujednoliconych ogólnounijnych standardów w zakresie różnych operacji i 

procedur leczenia związanych ze zdrowiem (w rezultacie w niektórych krajach zaufanie do systemu 

opieki zdrowotnej jest znacznie niższe niż w innych). 

● 5.1.3.1 Wszystkie szkoły medyczne powinny mieć ten sam program nauczania/program 

studiów. 

● 5.1.3.2 Konieczne jest zapewnienie takiej samej jakości leczenia w całej UE, a leki powinny 

kosztować tyle samo. 

 

Zagadnienie 5.1.4 - Niewystarczająca współpraca między krajami w zakresie zmian związanych ze 

zdrowiem, tj. brak wspólnych centrów doskonałości, które mogłyby ułatwić wprowadzanie 

usprawnień lub procesów sektorowych w sposób bardziej efektywny (np. digitalizacja). 

● 5.1.4.1 UE powinna mieć większe kompetencje w zakresie wspólnego systemu opieki 

zdrowotnej, aby był on bardziej opłacalny, tańszy i łatwiejszy do znalezienia rozwiązań. 

 

Zagadnienie 5.1.5 Brak zsynchronizowanego ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli UE 

podróżujących do innych państw członkowskich UE. 

● 5.1.5.1 Dokumentacja medyczna obywateli UE powinna być dostępna w nagłych 

przypadkach dla personelu medycznego w innych państwach członkowskich UE. Karta 

medyczna UE powinna być wspólna. 

 

Zagadnienie 5.1.6 - W publicznej podstawowej opiece zdrowotnej aspekt biznesowy jest często 

przedkładany nad opiekę skoncentrowaną na pacjencie. Zapewnienie, by podstawowa opieka 

zdrowotna była usługą, a nie biznesem (w niektórych krajach system popycha do korzystania z 

prywatnej opieki zdrowotnej). Należy jednak wprowadzić podział między zapewnieniem opieki 

zdrowotnej, która nie jest biznesem, a działaniami badawczo-rozwojowymi związanymi ze zdrowiem 

(szczepionki itp.). 

● 5.1.6.1 UE powinna nadać priorytet inwestycjom w publiczną opiekę zdrowotną oraz 

stworzyć dodatkowe zachęty dla osób już pracujących w sektorze prywatnym, tak aby 

podstawowa opieka zdrowotna była również konkurencyjna. 
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Zagadnienie 5.1.7 - Brak długoterminowych programów szkoleniowych dla personelu medycznego 

(często pracuje on ze starymi technologiami / przestarzałą wiedzą). 

● 5.1.7.1 Szkolenia dostosowane do potrzeb różnych pracowników medycznych powinny być 

organizowane regularnie, aby zapewnić, że personel medyczny posiada aktualnie wymagane 

umiejętności. 

 

Zagadnienie 5.1.8 - Nie istnieje jednolity system płatności za usługi zdrowotne w całej UE. 

● 5.1.8.1 Państwa członkowskie UE powinny ściślej współpracować i porozumiewać się w tej 

sprawie.  

 

 

5.2. Szersze rozumienie zdrowia 

 

Zagadnienie 5.2.1 - Brakuje wiedzy na temat związku pomiędzy zdrowiem psychicznym a zdrowiem 

fizycznym. 

● 5.2.1.1 Informowanie i edukowanie ludzi na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania poprzez kampanie telewizyjne i internetowe (np. podcasty o zdrowiu). 

● 5.2.1.2 Osoby z problemami ze zdrowiem fizycznym powinny mieć więcej okazji do rozmów 

na ten temat z profesjonalistami. 

● 5.2.1.3 Należy zorganizować tydzień zdrowia, a szkoły, przedsiębiorstwa, instytucje mogłyby 

promować działania związane ze zdrowiem - profilaktykę, informowanie. Wykorzystanie 

radia, telewizji i Internetu. 

● 5.2.1.4 Należy zwiększyć wiedzę i świadomość przedsiębiorstw na temat ich roli w zakresie 

zdrowia psychicznego. Należy zachęcać i wspierać przedsiębiorstwa, aby traktowały tę 

kwestię bardziej poważnie. Na przykład wykorzystaj Tydzień Zdrowia (z poprzedniego 

zalecenia). 

 

Zagadnienie 5.2.2 - Brakuje funduszy i pracowników ochrony zdrowia. 

● 5.2.2.1 Przekazywanie środków instytucjom wspierającym osoby z problemami 

zdrowotnymi.  

● 5.2.2.2 Istnieje potrzeba docenienia pracowników ochrony zdrowia (lepsze warunki pracy, 

awans zawodowy, uznanie społeczne). Równe zasady na poziomie europejskim (np. godziny 

pracy). 
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Zagadnienie 5.2.3 - Zdrowie psychiczne nie jest akceptowane lub rozumiane przez wszystkich, a także 

jest negatywnie postrzegane przez ogół społeczeństwa. 

● 5.2.3.1 Edukacja, uwrażliwianie, informowanie społeczeństwa w celu zmniejszenia tabu. 

● 5.2.3.2 Wykorzystanie edukacji w celu demistyfikacji faktu, że problemy zdrowia 

psychicznego są podobne do innych problemów zdrowotnych. 

 

Zagadnienie 5.2.4 - Występuje dyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego i 

kobiecego. 

● 5.2.4.1 Obniżenie podatków na produkty higieny kobiecej. 

● 5.2.4.2 Podnoszenie świadomości młodzieży i dzieci na temat zdrowia biologicznego, 

psychicznego i seksualnego. 

● 5.2.4.3 Dobre pomysły/rozwiązania/praktyki powinny zostać zaadaptowane w innych 

państwach członkowskich. Należy zbadać, w jaki sposób zapewnić operacyjność takiego 

dzielenia się.  

 

Zagadnienie 5.2.5 - Ludzie nie posiadają wystarczających informacji na temat związku pomiędzy 

prowadzeniem aktywnego życia (aktywności fizycznej). Brakuje profilaktyki w kwestiach zdrowotnych 

w ogóle.  

● 5.2.5.1 Aktywne promowanie aktywności sportowej poprzez zachęty państwowe. 

● 5.2.5.2 Zwiększenie dostępu do zdrowszej żywności poprzez opodatkowanie śmieciowego 

jedzenia i zachęcanie do zdrowego odżywiania. Etykietowanie jest ważne, a państwa 

członkowskie mogłyby podzielić się swoimi systemami (na przykład Niemcy mają system 

trójkolorowy, który wygląda atrakcyjnie). 

 

Zagadnienie 5.2.6 - Pracownicy służby zdrowia i opiekunowie nie są wystarczająco szkoleni w 

zakresie zdrowia psychicznego. 

● 5.2.6.1 Pogłębianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego przez wszystkich, którzy mają do 

czynienia z pacjentami i pracują w społeczności (szkoły, organy policji, personel służby 

zdrowia, przedsiębiorstwa, gminy). 

 

Zagadnienie 5.2.7 - Brak jest standaryzacji usług zdrowotnych na poziomie europejskim. 

● 5.2.7.1 Stworzenie europejskiego konkursu prezentującego najlepsze krajowe praktyki w 

zakresie zdrowia psychicznego (do przedstawienia przez ministrów lub parlamentarzystów). 
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5.3. Równy dostęp do zdrowia dla wszystkich 

 

Zagadnienie 5.3.1 - Brakuje pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej. Aby 

otrzymać konkretną pomoc, trzeba czasem pokonać duże odległości. Publiczny stomatologiczny 

system opieki zdrowotnej nie zaspokaja wielu potrzeb pacjentów. (np. 21% mieszkańców Hiszpanii 

nie chodzi do dentysty z powodów ekonomicznych). 

● 5.3.1.1 Rozszerzenie zasięgu publicznego systemu opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 

jamy ustnej (np. w Hiszpanii publiczna opieka zdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej jest 

bardzo ograniczona).  

● 5.3.1.2 Tworzenie pomocy finansowej dla dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie jamy 

ustnej i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Promowanie dotacji na poziomie europejskim 

w celu zagwarantowania dobrej opieki stomatologicznej, zwłaszcza do 18 roku życia (np. w 

Austrii ortodoncja jest finansowana dla osób do 18 roku życia). 

● 5.3.1.3 Poprawa polityki prewencyjnej w dziedzinie zdrowia zębów. Ustanowienie 

minimalnych norm w zakresie zdrowia zębów w całej UE. Profilaktyczna opieka 

stomatologiczna w szkołach powinna być bezpłatna. (Na przykład w Niemczech istnieją 

programy prewencyjne: 1) dentysta odwiedza szkoły, 2) zachęca się do wizyt u dentysty raz 

w roku. Jednak taka wizyta u dentysty kosztuje 80 euro i dlatego są rodziny, których na nią 

nie stać. ) 

 

Zagadnienie 5.3.2 - Brakuje edukacji zdrowotnej w szkołach. W wielu przypadkach nie są znane ani 

prawa, ani obowiązki, ani zdrowe nawyki życiowe. Dla lepszego zdrowia psychicznego potrzebna jest 

specjalna edukacja. Brak dialogu i powiązań między edukacją a rodzinami.  

● 5.3.2.1 Normalizacja leczenia psychologicznego (np. patologie psychologiczne i potrzeba 

leczenia nie są otwarcie dyskutowane). Ważne jest, aby zrozumieć, że chodzenie do 

psychologa jest potrzebne wszystkim ludziom. Nauczanie filozofii, logicznego i krytycznego 

myślenia w szkołach. To z kolei przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego ludzi. 

● 5.3.2.2 Programy szkolne dotyczące zdrowej żywności. Odróżnianie tego, co jest zdrowe, od 

tego, co nie jest. 

● 5.3.2.3 Wyjaśnienie problemów związanych z zażywaniem leków bez konsultacji z lekarzem 

w szkołach i wśród dorosłych. 

● 5.3.2.4 Zwiększenie czasu przeznaczonego na wychowanie fizyczne w szkołach w celu 

zwiększenia aktywności ludzi (np. promowanie lepszego zdrowia psychicznego, zmniejszenie 

otyłości itp.) Zachęcanie rodziców do częstszego przebywania z dziećmi na świeżym 

powietrzu. Promocja aktywności fizycznej może być również wspierana poprzez programy 

zrównoważonej mobilności (np. w Portugalii istnieją zachęty do bardziej zrównoważonej 

mobilności, które zachęcają do korzystania z rowerów i chodzenia pieszo). 
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● 5.3.2.5 Szkolenie zarówno dorosłych jak i uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oprócz szkoleń ważne jest, aby defibrylatory były 

dostępne w miejscach publicznych.  

 

Zagadnienie 5.3.3 - W polityce zdrowotnej nie uwzględnia się w wystarczającym stopniu kwestii płci 

(co prowadzi do trudności w dostępie do wiarygodnych informacji, profilaktyki, leczenia, 

dyskryminacji itp.) oraz nie bierze się pod uwagę różnic biologicznych (np. większej podatności kobiet 

na niektóre choroby).  

● 5.3.3.1 Nie obejmować podatkiem VAT produktów higieny kobiecej. 

● 5.3.3.2 W polityce zdrowotnej należy uznać, że kobiety i mężczyźni, ze względu na ich różnice 

biologiczne i role płciowe, mają różne potrzeby, przeszkody i możliwości dostępu do opieki 

zdrowotnej. Konieczne jest także zwrócenie uwagi na potrzeby zbiorowości LGTBIQ 

(zwłaszcza młodej zbiorowości LGTBIQ, która jest w trakcie budowania swojej tożsamości i 

potrzebuje większego wsparcia). Promowanie konkretnych praw LGTBIQ (np. prawo Trans 

Aragon: stworzono jednostkę opieki nad tożsamością płciową, która zapewnia pomoc 

psychologiczną i wsparcie podczas procesu transformacji; w Aragonii istnieje również prawo 

LGTBIQ. Oba mogą stanowić punkt odniesienia dla innych regionów). 

 

Zagadnienie 5.3.4 - Nierówność w dostępie do systemu opieki zdrowotnej w zależności od dostępnych 

zasobów. 

● 5.3.4.1 Poprawa szkoleń i zapewnienie większych środków podmiotom trzeciego sektora i 

służbom społecznym, które mają kontakt z osobami o mniejszych zasobach (np. istnieją 

osoby o bardzo złych nawykach higienicznych lub żywieniowych, ponieważ nie mają 

informacji ani środków, by je poprawić). Bezdomni nie mają dostępu do opieki medycznej, 

wielu z nich wstydzi się chodzić do lekarzy. Organizacje pozarządowe mogą dotrzeć do tych 

bezdomnych ludzi i zapewnić wizyty lekarskie dla grup szczególnie narażonych.  

● 5.3.4.2 Włączenie rodzin do planów edukacyjnych szkół, tak aby rodziny były również częścią 

promowanych w szkołach nawyków zdrowej edukacji. 

 

Zagadnienie 5.3.5 - Istnieje nierówny dostęp do opieki zdrowotnej w zależności od miejsca 

zamieszkania. Silna centralizacja usług zdrowotnych (np. czasami na obszarach wiejskich małe 

szpitale są zamykane z powodu braku rentowności; innym razem na obszarach miejskich małe 

szpitale muszą wchodzić w konsorcja z większymi szpitalami, które są znacznie bardziej oddalone), co 

pociąga za sobą koszty zarówno dla pacjentów, którzy muszą tam dojeżdżać, jak i dla samego 

systemu opieki zdrowotnej. Priorytetem musi być pacjent. 

● 5.3.5.1 Opracowanie narzędzi, które pozwolą wspierać personel pielęgniarski w 

usprawnianiu jego pracy (np. aplikacje głosowe: można mówić do aplikacji, a ta trafia do 

systemu, za pośrednictwem którego personel pielęgniarski otrzymuje pisemne konsultacje, 

co zwalnia go z konieczności pisania). 
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● 5.3.5.2 Nadanie większego znaczenia lekarzowi rodzinnemu, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich. 

 

Zagadnienie 5.3.6 - Trudności w dostępie do usług zdrowotnych między krajami, zarówno w Europie, 

jak i na świecie. 

● 5.3.6.1 UE powinna wprowadzić we wszystkich krajach UE podstawową publiczną opiekę 

zdrowotną (aspekty funkcjonalne, a nie estetyczne). Dostęp do takiej opieki powinni mieć 

nie tylko mieszkańcy danego kraju, ale także imigranci lub osoby z innych krajów. 

 

Zagadnienie 5.3.7 - Istnieją różnice w dostępie do opieki zdrowotnej w obrębie tego samego kraju. 

Osoby bezdomne i imigranci mają większe trudności w dostępie ze względu na różnice kulturowe, 

problemy komunikacyjne, sytuacje prawne, zakłopotanie itp.  

● 5.3.7.1 Zapewnienie opieki medycznej dla bezdomnych i imigrantów (np. niektóre 

organizacje pozarządowe zapewniają prywatną opiekę i należy wspierać takie inicjatywy). 

● 5.3.7.2 Uwzględnienie zdrowia, godności ludzkiej i prawa do integralności w art. 3 Traktatu o 

Unii Europejskiej. Godność ludzka jest częścią zdrowia człowieka (na przykład, Artykuł 15 

Konstytucji Hiszpanii zawiera „prawo do życia oraz do fizycznej i moralnej integralności, bez 

poddawania się w żadnym wypadku torturom lub nieludzkim albo poniżającym karom lub 

traktowaniu”). 

 

Zagadnienie 5.3.8 - Brak jest wystarczających informacji na temat korzyści płynących z prywatnego 

systemu opieki zdrowotnej. Stworzenie prywatnego systemu opieki zdrowotnej może skutkować 

dyskryminacją osób o mniejszych zasobach i obniżeniem jakości usług publicznych. 

5.3.8.1 Analizowanie korzyści i wad prywatnego systemu opieki zdrowotnej (np. sprawdzenie, w 

jakim stopniu promowanie prywatnego systemu powoduje zmniejszenie inwestycji w usługi 

publiczne, w jakim stopniu jest on dyskryminujący itp. Prywatna opieka zdrowotna nie zawsze jest 

lepsza (jeśli jesteś prywatnym pacjentem, musisz płacić za badania kontrolne, których tak naprawdę 

nie potrzebujesz).   
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Załącznik I: Jak zostały wygenerowane te zalecenia? 

A. Omówienie sesji 2 

 

Piątek, 19/11/2021 

Sesja plenarna 1 

Cel: Ponowne nawiązanie kontaktu jako Panel i przygotowanie się do drugiej sesji 

Powitanie; Wystąpienia obywateli; Sprawozdanie Ambasadorów Plenarnych Konferencji; 

Aktualizacja Platformy; Agenda weekendu; Wprowadzenie do metodologii sesji 

Sobota, 20/11/2021 

Tematyczne sesje plenarne 1 

Cel: eksperci dzielili się uwagami dotyczącymi zagadnień tematów pobocznych 

Praca podgrup 1 

Cel 1: obywatele zidentyfikowali problemy w ramach określonego tematu pobocznego na 

podstawie zagadnień w ramach tematów pobocznych, uwag ekspertów, własnej wiedzy i 

rozważań 
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Cel 2: obywatele przedstawili zalecenia i uzasadnienia3 w każdej kwestii 

 

Niedziela, 21/11/2021 

Tematyczne sesje plenarne 2 

Cel: eksperci podzielili się dalszymi uwagami dotyczącymi tematów w ramach tematów 

pobocznych 

Praca temat poboczny 2 

Cel 1: w zależności od tematu mieszkańcy albo formułowali nowe zagadnienia, zalecenia i 

uzasadnienia, albo dalej rozwijali sobotnią pracę.  

Cel 2: obywatele sfinalizowali zalecenia i uzasadnienia. 

Sesja plenarna 2  

Cel 1: sprawozdawcy grup przedstawili sprawozdania z dyskusji w podgrupach 

Cel 2: obywatele przekazali informacje zwrotne na temat sesji 2 

Cel 3: moderacja główna przedstawiła perspektywę sesji 3 

 

N.B. Temat 1 miał 2 tematy poboczne, podczas gdy tematy 2,3,4 i 5 miały po 3 tematy 

poboczne. Aby uniknąć braku równowagi w traktowaniu tematów pobocznych Tematu 1 w 

niedzielę (który miał mniej czasu na pracę w tematach pobocznych ze względu na końcową 

sesję plenarną), dwa tematy pracowały nad tematem pobocznym Zdrowy styl życia w 

sobotę, podczas gdy trzeci temat pracował nad tematem pobocznym Edukacja ekologiczna. 

Następnie, w niedzielę, zamienili się. 

 

Sala Temat Temat poboczny Sobota Temat poboczny Niedziela 

Sala 1 Lepsze sposoby życia Zdrowe style życia Edukacja ekologiczna 

Sala 6 Lepsze sposoby życia Zdrowe style życia Edukacja ekologiczna 

Sala 15 Lepsze sposoby życia Edukacja ekologiczna Zdrowe style życia 

 
3 Wskazane w załączniku dotyczącym Szczegółowych zagadnień, zaleceń i uzasadnień 
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Taka konfiguracja pozwoliła uniknąć pracy w silosach, ponieważ umożliwiła zajęcie się 

obydwoma tematami przez wszystkie trzy podgrupy. Pozwoliło to również uniknąć braku 

równowagi poprzez zajmowanie się jednym tematem pobocznym tylko w sobotę, a drugim 

tylko w niedzielę. Średnia produkcja jednej grupy zajmującej się jednym tematem 

pobocznym w Temacie 1 wynosi około 7 zagadnień i około 13 zaleceń. Biorąc pod uwagę, że 

prace wykonały 3 grupy, liczba zagadnień i zaleceń jest w konsekwencji większa.  

 

 

 

B. Szczegółowy proces tworzenia zaleceń 

 
● Sytuacja początkowa: Podczas sesji 1 każdy z Europejskich paneli obywatelskich poruszył od 

75 do 78 zagadnień związanych z tematem nadrzędnym swojego Panelu. Tematy te zostały 

zorganizowane w pięć tematów roboczych składających się z tematów pobocznych. Tematy 

poruszone przez każdy z Paneli posłużyły za podstawę pracy obywateli podczas sesji 2. Przed 

rozpoczęciem sesji 2 mieszkańcy zostali przydzieleni do konkretnego tematu, jak również do 

tematu pobocznego, nad którym będą pracować.  

 

● W sobotę rano obywatele rozpoczęli dzień od udziału w tematycznej sesji plenarnej zgodnie 

z przydzielonym im tematem. Dla każdego tematu istnieje jedna tematyczna sesja plenarna 

składająca się z trzech tematów pobocznych w ramach danego tematu. Podczas tematycznej 

sesji plenarnej moderacja przedstawiała tematykę poszczególnych tematów pobocznych, a 

paneliści wysłuchali jednego lub dwóch ekspertów, którzy przedstawiali swoje uwagi 

dotyczące każdego z nich. Po uwagach ekspertów nastąpiły krótkie sesje pytań i odpowiedzi. 

Na koniec tematycznej sesji plenarnej przeznaczono 20 minut dla tematów pobocznych, aby 

wspólnie zaangażowały się we wstępną, szeroką dyskusję na temat tego, jak rozumieją 

powiązanie tematów z zagadnieniami.  

 

● Po zakończeniu tematycznej sesji plenarnej obywatele przeszli do pracy w podgrupach. 

Celem tej pierwszej pracy podgrupy było wykorzystanie przez obywateli ich własnej wiedzy, 

uwag ekspertów i ich tematu pobocznego jako podstawy roboczej i przewodnika do dyskusji 

w celu sformułowania jasnych zagadnień. Zagadnienie to problem/rzecz, która wymaga 

zmiany/stawienia mu czoła. Jeśli któryś z tematów był już bliski bycia zagadnieniem, można 

go było ponownie wykorzystać jako podstawę. Jeśli temat był bardzo szeroki, można było 

zrobić z niego zagadnienie.  

 

● W pierwszym 45-minutowym przedziale czasowym obywatele mogli poruszyć dowolną liczbę 

zagadnień. Po niedzielnej sesji plenarnej mieli możliwość zmiany układu pozostałych 

zagadnień, ponieważ nowe uwagi ekspertów mogły wnieść nową perspektywę. 

 

● Obywatele pozostali w podgrupach przez resztę soboty i rozpoczęli opracowywanie zaleceń 

na temat poruszonych przez siebie zagadnień. Zalecenia są pierwszym krokiem do 
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opracowania rekomendacji co będzie celem sesji 3. Kierunki wypracowane w sesji 2 będą 

podstawą do opracowania rekomendacji w sesji 3. 

 

● Pod koniec dnia w sobotę podgrupy otrzymały pracę wykonaną w ciągu dnia przez inną 

podgrupę w obrębie swojego tematu i zostały poproszone o reakcję i przekazanie swoich 

uwag.  

 

● Niedziela rozpoczęła się od tematycznej sesji plenarnej, podczas której obywatele otrzymali 

uwagi od nowych ekspertów na tematy, nad którymi pracowali już w sobotę, lub na temat 

nowego tematu pobocznego przydzielonego podgrupie. 

 

● Po zakończeniu tematycznej sesji plenarnej obywatele przeszli do pracy w podgrupach, aby 

albo sfinalizować swoje sobotnie kierunki, uwzględniając opinie ekspertów, albo podnieść 

nowe zagadnienia i sformułować nowe zalecenia. Pod koniec dnia w niedzielę każda 

podgrupa otrzymała pracę (zagadnienia, zalecenia i uzasadnienia) wykonaną w ciągu dnia 

przez inną podgrupę w swoim temacie, zareagowała i udzieliła informacji zwrotnej. 

Następnie każda z grup otrzymała sugestie dotyczące ich zaleceń. 
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Załącznik II: Uwagi ekspertów i weryfikacja faktów 

 

W celu dostarczenia informacji do dyskusji i pracy zbiorowej Wspólny Sekretariat Konferencji 

zaprosił 29 ekspertów na drugą sesję Panelu 3.  

Eksperci zostali przydzieleni do pięciu roboczych grup tematycznych w oparciu o zakres ich wiedzy 

specjalistycznej. Zostali oni poproszeni o przedstawienie krótkiego przeglądu tematów w różnych 

tematach pobocznych, zarysowanie istotnych wyzwań związanych z tymi tematami, jak również 

istniejących różnych stanowisk i propozycji rozwiązań w tej dziedzinie. W razie potrzeby obywatele 

mogli bezpośrednio poprosić o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje na temat treści informacji 

przekazanych przez ekspertów.  

Kilku ekspertów było również dostępnych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez 

obywateli w podgrupach. Eksperci otrzymywali te pytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a 

odpowiedzi były następnie przekazywane do podgrup. Ponadto osoby sprawdzające fakty były 

dostępne w celu wyjaśnienia podstawowych pytań, tak aby dyskusje mogły opierać się na 

informacjach faktycznych.  

 

Eksperci dla Tematu 1 Lepsze sposoby na życie 

Temat poboczny Zdrowe style życia 

● Mariya Trifonova, Assistant Professor, Faculty of Economics and Business Administration, 

Sofia University St. Kliment Ohridski, Visiting Fellow ECFR 

Temat poboczny Edukacja ekologiczna 

● Norbert Steinhaus, Senior Project Manager TeRRIFICA w Wissenschaftsladen Bonn oraz 

członek Zarządu Bonn Science Shop 

● Jeppe Læssøe, Professor Emeritus, Danish School of Education 

 

Eksperci dla Tematu 2 Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia 

Temat poboczny Zdrowe środowisko naturalne 

● Simone Borghesi, Dyrektor Florence School of Regulation – Climate (FSR Climate), profesor 

zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu w EUI oraz Professor of Environmental Economics 

at the Department of Political and International Sciences, University of Siena, Italy 

● Nicolas de Sadeleer, Professor of environmental law, Saint Louis University, Brussels 

Temat poboczny Ochrona naszej różnorodności biologicznej 

● Emilie Gaillard, wykładowca w Sciences Po Rennes 

● Sergiy Moroz, Policy Officer for Water and Biodiversity, European Environmental Bureau 

● Marie Stenseke, Deputy Dean of the School of Business, Economics and Law, Full Professor 

in Human Geography, University of Gothenburg 

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

● Ivar Vågsholm, Professor, Head of Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public 

Health, Swedish University of Agricultural Sciences 

● Nikolai Pushkarev, Policy Coordinator Food System and NDC Prevention, European Public 

Health Alliance 

 

Eksperci dla Tematu 3 Przeorientowanie gospodarki i konsumpcji 

Temat poboczny Regulacja nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji 

● Jaroslaw Pietras; Professor w College of Europe (Natolin), były Dyrektor Generalny DG 

Environment, Education, Transport and Energy at the General Secretariat of the Council of 

the European Union 

● Agnieszka Oleksyn-Wajda, Dyrektor Instytutu zrównoważonego rozwoju na Uczelni 

Łazarskiego, Polska 

Temat poboczny Zmniejszanie ilości odpadów 

● Joan Marc Simon, Dyrektor generalny, Zero Waste Europe 

● Almut Reichel, Project Manager on Sustainable Resource Use and Industry, European 

Environment Agency 

Temat poboczny Sprawiedliwe produkty, równy dostęp i sprawiedliwa konsumpcja 

● Meera Ghani, Policy Coordinator, ECOLISE 

● Vasileios Rizos, Research Fellow & Head of Sustainable Resources and Circular Economy, 

Center for European Policy Studies (CEPS) 

 

Eksperci dla Tematu 4 W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 

Temat poboczny Energia odnawialna teraz 

● Thomas Pellerin Carlon, Dyrektor Jacques Delors Energy Centre, Senior Research Fellow, 

European Energy Policy 

● Iga Lis, Radca prawny z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie energetyki odnawialnej, 

Uczelnia Łazarskiego, Polska 

Temat poboczny Wspieranie zmian 

● Christian Egenhofer, Senior Research Associate, School of Transnational Governance, 

European University Institute, Florence & Associate Senior Research Fellow, CEPS, Brussels, 

and the College of Europe (Natolin) 

● Agata Meysner, Dyrektor, Generation Climate Europe 

 

Temat poboczny Transport przyjazny dla środowiska 

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

Technical University of Athens (NTUA) 

● Nadine Mingers, Clean Trucks Officer, Transport & Environment (T&E),  

 

Eksperci dla Tematu 5 Dbałość o wszystkich 

Temat poboczny Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej 

● Aleskandar Dzakula, profesor w University of Zagreb Medical School 

● Paul De Raeve, Sekretarz Generalny European Federation of Nurses Associations (EFN) 

Temat poboczny Szersze rozumienie zdrowia 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal Researcher, Section of Personality, Evaluation and 

Psychological Treatment, University of Barcelona 

● Yann Le Cam, założyciel & Dyrektor naczelny EURORDIS - Rare Diseases Europe 

● Claudia Marinetti, Dyrektor, Mental Health Europe 

Temat poboczny Równy dostęp do zdrowia dla wszystkich 

Michele Calabrò, Policy Advisor, European Patients' Forum 

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

NB: Każdy facylitator robił notatki w swoim języku. I = Zagadnienie, O = Zalecenie, J = uzasadnienie 

 

Lepsze sposoby życia 

1.1 
Zdrowe 
style życia 

Sala 1 

Niemiecki 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 

 

Sala 6 
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Niemiecki 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 

Sala 15 
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Rumuński 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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Edukacja 
środowisk
owa 

Sala 1 

Niemiecki 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 



 

Panel 3 sesja 2 - 53 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

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. 

Sala 6 

Niemiecki 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. 



 

Panel 3 sesja 2 - 54 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

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.            

Sala 15 

Rumuński 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 f ie 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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Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia  

 

Zdrowe 
środowisk
o 
naturalne 

Sala 2 

Polski 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. 

 

Bezpieczn
a i zdrowa 
żywność 

Sala 8 

Francuski 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. 



 

Panel 3 sesja 2 - 63 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

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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Sala 7 

Rumuński 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 

Przeorientowanie naszej gospodarki i konsumpcji  
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Sala 3 

Angielski 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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Bułgarski 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.             
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Sala 12 

Francuski 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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W kierunku zrównoważonej przyszłości 
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Sala 4 

duński 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.             

 

Wspierani
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Sala 13 

Niderlandzki 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.             

 

Transport 
przyjazny 
dla 
środowisk
a 

Sala 14 

Hiszpański 
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 



 

Panel 3 sesja 2 - 79 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

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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Angielski 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 



 

Panel 3 sesja 2 - 83 

Europejski Panel Obywatelski 3: „Zmiana klimatu, środowisko/zdrowie” 

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 
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Sala 9 

Portugalski 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 

 

Równy 
dostęp do 
zdrowia 
dla 
wszystkic
h 

Sala 10 

Hiszpański 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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Załącznik IV: Informacje zwrotne z Sesji plenarnej konferencji 

Konferencja Plenarna 

 

W Sesji 2, podczas otwierającej sesji plenarnej, 20 przedstawicieli poszczególnych paneli zostało 

poproszonych o zabranie głosu i przekazanie swoim kolegom panelistom informacji zwrotnych na 

temat pierwszej sesji plenarnej konferencji, w której przedstawiciele europejskich paneli 

obywatelskich uczestniczyli w dniach 22–23 października 2021 r. Po ich wystąpieniach odbyła się 

sesja pytań i odpowiedzi.  

W skład Zgromadzenia Plenarnego wchodzi łącznie 449 przedstawicieli: Posłowie do Parlamentu 

Europejskiego (108), przedstawiciele Rady UE (54, czyli po dwóch z każdego Państwa 

członkowskiego), Komisarze (3), parlamenty krajowe (108), Europejskie Panele Obywatelskie (80), 

przedstawiciele krajowych wydarzeń lub paneli (27), Europejski Komitet Regionów (18), Europejski 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny (18), partnerzy społeczni (12) i społeczeństwo obywatelskie (8) oraz 

wybrani przedstawiciele lokalni (6) i regionalni (6). 

 

80 przedstawicieli Europejskich paneli obywatelskich, 27 przedstawicieli paneli i wydarzeń krajowych 

oraz przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży tworzą na sesji plenarnej jeden składnik, zwany 

składnikiem obywatelskim. 

 

Na sesji plenarnej konferencji omówiono i przedyskutowano rekomendacje krajowych i Europejskich 

paneli obywatelskich oraz informacje zebrane w ramach Wielojęzycznej platformy cyfrowej. 9 

tematycznych grup roboczych zostało powołanych w oparciu o tematy poruszane na Platformie 

Cyfrowej i będą one wnosiły wkład w przygotowanie debat i propozycji na Sesji plenarnej 

konferencji. Sesja Plenarna Konferencji podejmie decyzję, na zasadzie konsensusu (przynajmniej 

między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i parlamentów krajowych), o 

przedstawieniu swoich propozycji Radzie Wykonawczej. Jeżeli przedstawiciele obywateli 

reprezentujący wydarzenia krajowe i/lub europejskie lub krajowe panele obywatelskie zajmują 

wyraźnie rozbieżne stanowisko, powinno ono zostać wyrażone w sprawozdaniu zarządu. 

 

Październikowa Sesja plenarna była drugim posiedzeniem plenarnym, ale pierwszym z udziałem 

obywateli reprezentujących Europejskie Panele Obywatelskie. Po raz pierwszy obywatele z 

krajowych imprez/paneli i paneli europejskich oraz przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży 

spotkali się, aby stworzyć komponent obywatelski. 

 

W piątek, 22 października, zorganizowano dwa spotkania komponentu obywatelskiego w celu 

zapoznania obywateli z regulaminem sesji plenarnej, przygotowania grup roboczych i sesji plenarnej 

oraz wyznaczenia mówców. W międzyczasie obywatele uczestniczyli w pierwszych spotkaniach grup 

roboczych z innymi członkami Zgromadzenia Plenarnego. W sobotę 23 października dyskusja 

plenarna rozpoczęła się w sali obrad plenarnych w Strasburgu od przedstawienia przez ośmiu 

obywateli wyników pierwszej sesji czterech paneli obywateli europejskich. 13 przedstawicieli 

Europejskich paneli obywatelskich zabrało głos w porannej debacie na temat Europejskich paneli 

obywatelskich, a siedmiu po południu w debacie na temat Wielojęzycznej platformy cyfrowej. 

 

Wielu przedstawicieli Europejskich paneli obywatelskich wyraziło wdzięczność za udział w tym 

przedsięwzięciu: dla większości z nich był to pierwszy raz, kiedy uczestniczyli w wydarzeniu 

politycznym tej rangi. Podobnie, prawie wszyscy paneliści podkreślali znaczenie udziału obywateli w 
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konferencji. Jednakże wielu obywateli (zarówno uczestników wydarzeń/paneli krajowych, jak i paneli 

europejskich) wyraziło ubolewanie z powodu niewystarczającego poziomu rzeczywistego dialogu 

między przedstawicielami paneli a innymi komponentami, zwłaszcza w zakresie spontanicznych 

interwencji i wymiany poglądów. Przed grudniowym posiedzeniem plenarnym przedstawili szereg 

propozycji w tym zakresie. 

 


