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Konferensen om Europas framtid 

Rapport 

Europeiska medborgarpanelen 3:”Klimatförändringar och 
miljö/Hälsa” 

Session 3: 7–9 januari 2022, Warszawa och Natolin, Polen 

De europeiska medborgarpanelerna anordnas av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och 
Europeiska kommissionen i samband med konferensen om Europas framtid. 

Detta dokument1 har utarbetats av överläggningsgruppen, som består av Missions Publiques, det 
danska Teknologirådet, Deliberativa, Ifok och Kantar Public, som ansvarar för utformningen och 
genomförandet av panelerna. Panel 3: Session 3 om Klimatförändringar och miljö/hälsa leddes av 
Missions Publiques tillsammans med det danska Teknologirådet. 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning av session 3 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

3. Sessionens viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen  

 

 

● Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationerna? 

● Bilaga II: Bidrag från experter/faktagranskare till stöd för faktagranskningen 

● Bilaga III: Andra rekommendationer som panelen övervägde men inte antog 

● Bilaga IV: Grupperade orienteringar 

 

1. Sammanfattning av session 3 

Den 7–9 januari träffades 161 slumpmässigt utvalda EU-medborgare i olika åldrar, med olika 

bakgrunder och från hela EU, för tredje gången för att diskutera ”Klimatförändringar och miljö/Hälsa”, 

och fortsätta de överläggningar som ägde rum under sessionerna 1 och 2. Europeiska högskolan i 

Natolin och Kultur- och vetenskapspalatset i Warszawa stod värd för denna avslutande session för 

panel 3, med stöd av Warszawa stad, och deltagarna hade även möjlighet att delta online. Med hjälp 

av de orienteringar som deltagarna hade utvecklat under session 2 som grund för sitt arbete 

utarbetade och godkände deltagarna 51 slutliga rekommendationer som kommer att läggas fram för 

och diskuteras i konferensens plenarförsamling. 41 av de 161 deltagarna deltog på distans. 

Diskussioner och kollektivt arbete genomfördes i tre format: 

● I undergrupper. Var och en av de 15 undergrupperna bestod av omkring 10–13 medborgare. 

I varje undergrupp talades fyra–fem olika språk och varje deltagare hade möjlighet att tala sitt 

eget språk eller ett språk som de kände sig bekväma med. Varje undergrupp hade en särskild 

professionell moderator från överläggningsgruppen eller från andra externa 

                                                
1 Ansvarsfriskrivning: Författarna ansvarar ensamma för denna rapport och den återspeglar inte EU-institutionernas 
synpunkter. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sv
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sv


 

 Panel 3 session 3 - 3 
 

Europeiska medborgarpanelen 3: ”Klimatförändringar och miljö/Hälsa” 

Foto © Europeiska unionen 2021 – EP/Kenton Thatcher 

tjänsteleverantörer. Till stöd för moderatorernas arbete tillhandahöll Europeiska högskolan 

en person per undergrupp som tog anteckningar. 

● I ett plenarsammanträde, med alla deltagare. Plenarsessionerna leddes av två 

huvudmoderatorer från överläggningsgruppen, med tolkning på de 24 officiella EU-språken, 

och de hölls i Kultur- och vetenskapspalatset i Warszawa. 

Med stöd av experter och faktagranskare, deras egna kunskaper och erfarenheter, och genom 

överläggningar, började medborgarna med att undersöka alla de orienteringar som panelen 

utarbetade under session 22 i ett ”öppet forum”. Utöver den sakkunskap som tillhandahållits fick de 

också stöd av moderatorer från undergrupperna. Varje deltagare fick 50 klistermärken (tio gröna för 

tema 1, tio röda för tema 2, tio blå för tema 3, tio gula för tema 4, tio orangefärgade för tema 5) och 

använde dem för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema. Deltagarna fick ett antal 

svarta klistermärken beroende på hur många orienteringar som fanns i deras underteman, som 

användes för att prioritera de orienteringar som utarbetats av deltagarnas egen undergrupp. När 

denna prioritering på panelnivå hade slutförts delades deltagarna upp i samma undergrupper som de 

hade arbetat med under session 2 och konstaterade tillsammans vilka av undergruppens orienteringar 

som hade prioriterats av resten av panelen och av medlemmarna i deras egen undergrupp.  

Vid utarbetandet av rekommendationer fick varje undergrupp ett vägledande intervall för antalet 

rekommendationer på en till tre, med ett maximiantal på fem. För att prioritera orienteringar på 

undergruppsnivå använde medborgarna ett rangordningssystem genom vilket de började arbeta med 

den orientering i deras undertema som hade det starkaste stödet från panelen. Sedan arbetade de 

med den som hade det starkaste stödet från deras egen undergrupp, och så vidare. 

Undergruppens arbete ägnades sedan åt att omvandla orienteringar till rekommendationer. För att 

göra detta använde medborgarna en mall för rekommendationer:  

 Beskrivning Teckengräns på 
engelska 

Slutlig rekommendation Vi rekommenderar följande: 1000 

Slutlig motivering Vi rekommenderar detta eftersom...  300 

Gruppen ombads att ta upp följande faktorer/frågor  (detta var inte en strikt skyldighet utan en stark 
rekommendation) när de formulerade motiveringarna för rekommendationerna:   
 

1. Varför är denna rekommendation viktig och relevant för panelens ämnen? 
2. Varför är det viktigt att vidta åtgärder på EU-nivå? 
3. Vilka oönskade effekter kan denna rekommendation leda till, eller vilka kompromisser kan 

behövas, och varför anser vi ändå att det är viktigt att ge den? 
 

Under arbetet i undergrupper hölls fyra feedbacksessioner mellan undergrupper på omkring 30 

minuter vardera för att hjälpa deltagarna att förstå det arbete som utförts i de andra undergrupperna 

och för att berika deras rekommendationer. För varje feedbacksession flyttade en deltagare från varje 

undergrupp till ett annat rum. Denna deltagare presenterade utkastet till rekommendationer som 

                                                
2 En rapport från session 2 i panel 3 finns på: Panel 3 – session 2 – rapport. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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hittills utarbetats av hans/hennes undergrupp och noterade synpunkterna från de andra deltagarna. 

Personen som förde anteckningar skrev in återkopplingen i ett elektroniskt kalkylblad för att den 

undergrupp som hade utarbetat utkasten till rekommendationer skulle kunna ta del av dem, utöver 

den muntliga rapporten från deras företrädare. 

Panelen röstade sedan om rekommendationerna från varje undergrupp under söndagen den 

9 januari. Före omröstningen fick alla deltagare ett dokument med alla de förslag till 

rekommendationer som hade utarbetats under den föregående dagen, så att de kunde läsa dem på 

sitt eget språk (automatiskt översatt från engelska). Omröstningen ägde rum via ett onlineformulär. 

Omröstningsförfarandet delades upp i fem delar motsvarande panelens fem teman. 

Rekommendationerna presenterades ett tema i taget under halvtimmeslånga arbetspass och inleddes 

med att en medborgare från varje undergrupp delade med sig av återkopplingen om det arbete som 

utförts under helgen. Huvudmoderatorn läste upp var och en av rekommendationerna från temat på 

engelska så att medborgarna kunde höra dem simultantolkas samtidigt. Alla deltagare röstade om en 

rekommendation i taget. Alla tolkar erhöll i förväg det skriftliga utkasten till rekommendationer på 

engelska för att säkerställa en så bra tolkning som möjligt vid tidpunkten för omröstningen. 

Efter slutomröstningen klassificerades rekommendationerna enligt följande:  

- Rekommendationer som överstigit tröskeln på 70 % eller mer av de avgivna rösterna antogs 
av panelen.  

- Rekommendationer som inte överskred tröskelvärdet ansågs inte validerade av panelen och 
ingår i bilaga III till denna rapport. 

Videoinspelningarna av panelens plenarsammanträden finns här: 

● Panelens plenarsammanträde den 7 januari 

● Panelens plenarsammanträde den 9 januari 

 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas framtid. Fyra 

europeiska medborgarpaneler kommer att anordnas, där medborgarna gemensamt kan reflektera 

över hur de vill att EU:s framtid ska se ut. 

● Fyra paneler bestående av ungefär 200 EU-medborgare som valts ut genom ett slumpmässigt 

förfarande från de 27 medlemsländerna. 

● Panelerna återspeglar mångfalden i EU: geografiskt ursprung (nationalitet och 

stad/landsbygd), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. 

● I varje panel ingår minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsland. 

● En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Det finns en särskild koppling 

mellan denna ungdomsgrupp och det europeiska ungdomsevenemanget. 

Varje panel sammanträder tre gånger mellan september 2021 och februari 2022. Session 1 ägde rum 

i Strasbourg, i Europaparlamentet. Session 2 hölls online med Interactio, ett onlineverktyg som 

möjliggör flerspråkiga möten med simultantolkning på 24 språk. Session 3 hölls i fyra olika 

medlemsländer: panel 1 i Dublin (Institute of International and European Affairs och Dublin Castle), 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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panel 2 i Florens (Europeiska universitetsinstitutet), panel 3 i Natolin (Europeiska högskolan) och 

Warszawa (Kultur- och vetenskapspalatset), och panel 4 i Maastricht (Europeiska institutet för 

offentlig förvaltning, University of Economics of Maastricht och Maastricht Exhibition and Conference 

Center). 

Medan session 1 var en inledningssession som syftade till att skapa visioner, fastställa dagordningen 

och prioritera de ämnen som medborgarna vill koncentrera sig på, och session 2 syftade till att 

fördjupa sig i dessa ämnen och skapa orienteringar, ägnades session 3 åt att ge bidrag till konferensens 

plenarsammanträde genom att formulera en uppsättning rekommendationer för unionens 

institutioner att följa upp. 

 

3. Sessionens viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen (som ska läggas 

fram i plenarförsamlingen) 

 
Tema 1: Bättre levnadssätt  
 
Undertema 1.1 Hälsosamma livsstilar  
 
1. Vi rekommenderar att EU subventionerar ekologiskt jordbruk, bl.a. med incitament för 
ekologiska bekämpningsmedel, för att göra ekologiska varor billigare. Dessutom måste utbildning 
för jordbrukare i ekologiskt och hållbart jordbruk stödjas av EU, och monokultur bör undvikas. Små 
ekologiska jordbruk, icke-intensiva jordbruk och jordbruk med korta leveranskedjor bör få stöd för 
att bli mer konkurrenskraftiga.  
 
Subventioner till ekologiska produkter skulle göra dem billigare. Vi bör hjälpa snabbköp med kortare 
leveranskedjor och hjälpa mindre jordbruk att sälja sina produkter. Detta gör det möjligt att få tillgång 
till färskare frukt och grönt. De låga priserna på icke-ekologiska produkter återspeglar inte heller deras 
skadeverkningar. 
 
 
2. Vi rekommenderar att innovation inom vertikalt jordbruk stöds av investeringar från EU. 
 
Vertikalt jordbruk gör det möjligt för oss att spara mark, som i stället skulle kunna användas för 
skogsbruk. Det krävs inte heller några bekämpningsmedel, vilket gör det möjligt för oss att producera 
mer ekologiska livsmedel. Dessutom påverkas det inte av dåligt väder, som blir allt vanligare till följd 
av klimatförändringarna, och det möjliggör kortare leveranskedjor.  
 
 
3. EU bör fastställa minimikrav på livsmedelskvalitet, spårbarhet av livsmedel och användning av 
säsongslivsmedel i skolmatsalar. Hälsosamma ingredienser till skolmat bör därför subventioneras 
så att eleverna får mat av hög kvalitet till rimliga priser.  
 
Vi bildar vanor i unga år och det formar vår inställning till hälsa, varför goda vanor bör uppmuntras i 
skolorna så att eleverna kan ta med sig kunskaperna hem. Det är också en fråga om social rättvisa: 
alla i EU bör ha rätt till bra mat i skolan.  
 
 
4. Vi rekommenderar att man investerar i nya cykelbanor och förbättrar befintliga cykelbanor för 
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att göra cykling säkert och attraktivt. Se till att utbildning i trafikregler för alla åldersgrupper är 
allmänt tillgänglig i hela Europa, särskilt för dem som använder elcyklar och för körkortslösa. 
Tillverkare av elcyklar bör åläggas att lämna information om användningen av och riskerna med 
elcyklar. Ge cyklister rättsligt skydd vid olyckor med fordon (jämför med nederländsk lagstiftning). 
Vi stöder särskilda bilfria zoner i städer (utan att skada butiksområden). Ge cyklister och fotgängare 
företräde framför motorfordon och ge dem ytterligare rättigheter, samtidigt som trafiksäkerheten 
och trafikreglerna upprätthålls.  
 
Detta är viktigt eftersom cykling har fördelar för de enskildas hälsa och folkhälsan, luftkvaliteten, 
bullernivåerna, klimatet och innerstadstrafiken. Cyklister och fotgängare måste kunna känna sig säkra, 
med hänsyn tagen till riskerna med den ökade användningen av elcyklar. Cykelbanor saknas ibland 
eller håller dålig kvalitet.  
 
 
5. Vi rekommenderar att livsmedelsproduktionen blir en del av skolutbildningen. Subventionera 
och stöd skapandet av trädgårdar i skolor, om möjligt, och trädgårdsprojekt i städer i offentliga och 
privata utrymmen. Behovet av utrymme, vatten och stödinfrastruktur måste ingå i ramarna för 
stadsplanering. Till exempel kan f.d. parkeringsplatser användas för förgröning, trädgårdar kan 
anläggas vertikalt på byggnader och grönområden kan ställas som villkor för bygglov. Sprid 
innovativ och bästa praxis i alla medlemsländer. 
 
Trädgårdsprojekt främjar städernas och invånarnas resiliens och sammanför människor i olika åldrar 
och samhällsgrupper. Fler grönområden förbättrar livskvaliteten, luftkvaliteten, den psykiska och 
fysiska hälsan och miljön.  
 
 
Undertema 1.2 Miljöutbildning  
 
6. Vi rekommenderar att EU antar ett direktiv som kräver att stadsutvecklingsprogram ska uppfylla 
särskilda miljökrav, i syfte att göra städerna grönare. Det här direktivet bör gälla både privata och 
offentliga fastigheter och utrymmen, t.ex. nya byggnader som håller på att utvecklas. Direktivet bör 
innehålla miniminormer för att byggnader och utrymmen ska vara så gröna som möjligt. Med 
”grön” avses här användning av förnybar energi, minskad energiförbrukning, låga koldioxidutsläpp 
och gröna växter i byggnadsprojekt. 
 
Grönare städer bidrar aktivt till att minska klimatförändringarnas effekter och minska utsläpp av bl.a. 
koldioxid och ozon, som påverkar allmänhetens hälsa negativt. Investeringar i grönare städer bidrar 
till en hållbar utveckling av samhället, vilket ger långsiktiga ekonomiska och sociala fördelar. 
 
 
7. Vi rekommenderar att EU, med hjälp av medlemsländerna, utvecklar, antar och genomför en 
gemensam europeisk stadga om miljöfrågor, i all komplexitet. Stadgan ska ge medlemsländerna en 
ram för att utarbeta regelbundna informations- och utbildningskampanjer som sprids via alla 
tillgängliga mediekanaler och en ny särskild informationsportal. Kampanjerna bör genomföras i hela 
EU och på alla nivåer för att främja miljömedvetenheten hos alla.  
 
Bristande samordning mellan medlemsländerna hindrar de befintliga kampanjernas effektivitet och 
fördröjer insatserna mot den globala utmaning som klimatförändringarna utgör. En gemensam stadga 
främjar synergieffekter mellan medlemsländernas handlingsplaner så att insatserna blir mer 
verkningsfulla. Dessutom medför stadgan att allmänheten får enhetlig och konsekvent information 
om effekterna av vardagliga åtgärder, t.ex. vilka transportmedel de väljer och hur de hanterar avfall. 
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Tema 2: Skydda miljö och hälsa  
 
Undertema 2.1 Hälsosam naturmiljö  
 
8. Vi rekommenderar ett graderat, enhetligt märkningssystem som visar hela miljöavtrycket för alla 
tillgängliga produkter som köps i EU. Produkter från länder utanför EU måste följa 
märkningssystemet på ett transparent sätt. Systemet bör bygga på tydliga märkningskriterier för 
själva produkterna och använda t.ex. en QR-kod som ger mer detaljerad information om produkten.  
 
Denna information om produktens livscykel har avgörande betydelse för alla i EU så att 
konsumenterna får större inflytande genom sina inköp. På så sätt kan EU-invånarna fatta ansvarsfulla 
beslut för att bidra till att skydda miljön. 
 
 
9. Vi rekommenderar att mer ekonomiska investeringar görs för att utforska nya miljövänliga 
energikällor och fram till dess investera ytterligare i befintliga optimala lösningar för 
energiproduktion. Vi rekommenderar också att den europeiska allmänheten informeras och 
utbildas om specifika energikällor med full transparens. Vi rekommenderar starkt att man beaktar 
alla de miljömässiga och sociala konsekvenserna av energiproduktionen för dagens och 
morgondagens generationer. 
 
Vi har mycket höga koldioxidutsläpp och utsläpp av andra giftiga ämnen från energiproduktion, vilket 
försämrar klimatet och luftkvaliteten. För att överensstämma med EU-direktiven och 
rekommendationerna i IPCC:s rapporter och COP 26-målen krävs mer forskning och investeringar för 
klimatneutral energiproduktion. 
 
  
Undertema 2.2 Skydd av biologisk mångfald  
 
10. Vi rekommenderar en drastisk minskning av kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel inom 
alla typer av jordbruk, genom att se till att strängare gemensamma krav tillämpas, genom att 
påskynda forskningen om naturliga alternativ och genom att stödja införandet av nya lösningar, 
inbegripet utbildning för jordbrukare.  
 
Även om framsteg har gjorts med alternativa gödselmedel och bekämpningsmedel kan de flesta av 
dem ännu inte användas av storjordbruk. Därför krävs mer konsekventa insatser för att ta fram nya 
lösningar. Forskning bör uppmuntras både genom offentliga anslag och genom högre krav på 
användning av bekämpningsmedel och gödselmedel. Forskningsresultaten behöver snabbt spridas på 
EU-nivå. 
 
 
11. Vi rekommenderar att de skyddade områdena för bevarande av den biologiska mångfalden 
(inklusive däggdjur, fåglar, insekter och växter) utvidgas och att rättsstatsprincipen när det gäller 
mänskliga ingrepp i dessa områden stärks. De skyddade områdena bör inte bara ses som öar utan 
som ett kontinuum av grönare stadsområden, enligt harmoniserade EU-standarder. 
 
Avskogningen påverkar den biologiska mångfalden kraftigt. Ett av de viktigaste sätten att skydda 
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markens biologiska mångfald är att sätta av skyddade områden. Det är dock svårt att upprätthålla 
skyddade områden nära förorenade städer eller undvika mänsklig inblandning när omgivningen inte 
är naturvänlig.  Vi måste göra bostadsområdena grönare och integrera dem med den omgivande 
naturen. 
 
 
12. Vi rekommenderar att man styr om de generella jordbrukssubventionerna framför allt till 
projekt som rör utveckling av hållbart jordbruk, med respekt för naturen och arbetstagarna. 
Stödmottagarna bör följa tydliga miljönormer och övervakas noggrant. 
 
Vi anser att endast hållbart jordbruk bör uppmuntras, vilket innebär att de medel som nu används för 
generella subventioner leds om. Dessutom kan stödets effektivitet ökas genom att man fokuserar på 
banbrytande projekt och innovativa lösningar istället för på årsutbetalningar. Jordbrukets och 
projektens miljöeffekter bör övervakas bättre. Arbetstagarnas mänskliga rättigheter måste också has 
i åtanke som ett inslag i hållbarheten.  
 
 
13. Vi rekommenderar att EU säkerställer rättvis konkurrens för miljövänliga jordbruksprodukter 
genom att införa strängare normer för både EU-produkter och importerade produkter och 
säkerställa spårbarhet, märkning och kvalitetskontroll. 
 
Den lägre produktiviteten för hållbara jordbruksprodukter påverkar deras kostnadskonkurrenskraft. 
De importerade produkterna bör uppfylla samma strikta normer när det gäller produktionens 
miljöpåverkan. Vi behöver myndigheter som kan garantera att de importerade jordbruksprodukterna 
är spårbara. 
 
 
14. Vi rekommenderar snabb och omfattande återbeskogning och nybeskogning i EU genom att 
maximera markanvändningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt återbeskogning av 
exploaterad eller förstörd skog och beskogning av områden med försämrad mark. Nya, mer 
ansvarsfulla lösningar bör främjas för bättre utnyttjande av trä, t.ex. ersättning av plast och andra 
kemiska material, säkerställande av högre energieffektivitet från biomassa och återvinning av 
träprodukter. 
 
Återbeskogning har en tydlig positiv inverkan på miljön och den biologiska mångfalden i stort. 
Samtidigt måste vi använda mindre trä som ved, men när det gäller produkter med högt 
förädlingsvärde är särskilt viktigt att ersätta plast med trä. 
 
 
Undertema 2.3 Säkra och hälsosamma livsmedel 
 
15. Vi rekommenderar ett snabbt och successivt avskaffande av icke-hållbara former av 
livsmedelsförpackningar, bl.a. förpackningar av plast och andra icke biologiskt nedbrytbara 
material. Vi föreslår att detta uppnås genom ekonomiska incitament till företag som byter till helt 
biologiskt nedbrytbara förpackningsmaterial, investeringar i forskning om alternativ och påföljder 
för företag som inte använder biologiskt nedbrytbara förpackningar. 
 
Plastavfall, särskilt mikroplast, blir allt vanligare och bryts ned långsamt. Konsumtionen av plast skadar 
livsmedlens kvalitet och säkerhet och äventyrar människors och djurs hälsa. Dessutom är befintlig EU-
lagstiftning som ska minska mängden icke biologiskt nedbrytbara förpackningar otillräcklig.  
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16. Vi rekommenderar att intensiv djurhållning fasas ut gradvis, bl.a. genom att man avskaffar 
inhumana levnadsvillkor för djuren. Vi föreslår att det införs gemensamma normer för djurhållning 
(t.ex. största antal djur, lämpliga utrymmen utomhus) och större investeringar i icke-intensiva 
metoder (extensivt och hållbart jordbruk) genom ekonomiska incitament och utbildning för att 
stödja omställningen. 
 
En utfasning av intensivt jordbruk minskar miljöföroreningarna och förbättrar bevarandet av naturen. 
Dessutom minskar en utfasning av intensiv djurhållning den mängd läkemedel som behövs för att 
bekämpa djursjukdomar och höjer kvaliteten på våra livsmedel. Intensiv djurhållning respekterar inte 
heller djurens välbefinnande, men det finns mer hållbara former av jordbruk, t.ex. extensivt jordbruk, 
och subventioner behövs för att hjälpa jordbrukarna att bedriva sådant jordbruk. 
 
 
17. Vi rekommenderar skärpta kontroller av förbudet mot onödig användning av antibiotika och 
andra djurläkemedel i fodertillsatser för djur: förverkliga det! Vi föreslår att användning av 
antibiotika endast ska vara tillåten inom jordbruket när det är absolut nödvändigt för att skydda 
djurens hälsa och välbefinnande, inte i förebyggande syfte. Dessutom är det nödvändigt att 
investera mer i forskning om effektivare antibiotika och utveckla alternativ med utgångspunkt i 
befintlig forskning om antibiotika. 
 
Människors antibiotikaresistens minskar när de äter mat från djur som har fått antibiotika. Dessutom 
behövs tid för att finna lämpliga alternativ till befintliga antibiotika och se till att jordbrukarna känner 
till dem och är redo att använda dem. Vi vet att det finns EU-direktiv om antibiotika, men de har inte 
införlivats på samma sätt i alla medlemsländer. Slutligen missbrukas djurläkemedel för dopning, så 
därför ökar en kraftfullare lagstiftning på detta område djurens välbefinnande och förbättrar deras 
livskvalitet. 
 
  
18. Vi rekommenderar att EU-lagstiftningen ska innehålla krav på deklarationer om användning av 
hormoner och hormonstörande ämnen i livsmedelsproduktionen: den använda slutproduktens typ, 
mängd och exponering. Alla livsmedelsprodukter som innehåller sådana ämnen måste ha en 
detaljerad etikett på förpackningen med information om det och skälen till att ämnena används. 
Dessutom måste vi påskynda forskningen om hur hormoner och hormonstörande ämnen påverkar 
människors hälsa. 
 
Livsmedel är för närvarande inte spårbara, särskilt när det gäller hormoner och hormonstörande 
ämnen. Vi anser att det är nödvändigt med insyn i livsmedelsproduktionen för man ska kunna utkräva 
ansvar. Konsumenterna bör också känna till hela innehållet i livsmedlen och fritt kunna välja vad de 
äter. Dessutom finns det inte tillräckligt med forskning om effekterna på människor (och de 
potentiella riskerna) av intag av livsmedel som innehåller hormoner och hormonstörande ämnen. 
 
 
19. Vi rekommenderar att man avråder från konsumtion av bearbetade livsmedel genom att 
beskatta ohälsosamma livsmedel och investera de medel man får in i hälsosamma livsmedel. Vi 
föreslår att man inför ett EU-omfattande poängsystem för hälsosamma livsmedel som bygger på 
bästa praxis i medlemsländerna för att märka livsmedel och informera konsumenterna om 
livsmedlens hälsoegenskaper.  
 
På så sätt kan de medel man får in användas för att utveckla informations- och reklamkampanjer, 
prioritera hälsosamma livsmedel i utbildningen och göra ohälsosamma livsmedel mindre synliga i 
stormarknader. Investeringar i hälsosamma livsmedel ökar också befolkningens allmänna hälsa och 
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minskar därför de offentliga utgifter som krävs för att ta itu med hälsoproblem till följd av ohälsosam 
kost. Dessutom anser vi att beskattning och subventioner stimulerar produktionen av hälsosammare 
livsmedelsprodukter från företag. 
 
  

Tema 3: Lägga om vår ekonomi och konsumtion 
 
Undertema 3.1 Reglering av överproduktion och överkonsumtion  
 
20. Vi rekommenderar att EU vidtar fler åtgärder som ger konsumenterna möjlighet och incitament 
att använda produkter längre. EU bör bekämpa planerat åldrande genom att förlänga 
produktgarantierna och sätta pristak för reservdelar efter garantiperioden. Alla medlemsländer bör 
införa skatteavdrag för reparationstjänster, som i Sverige. Tillverkarna bör vara skyldiga att 
deklarera den förväntade livslängden för sina produkter. EU bör tillhandahålla information om hur 
produkter kan återanvändas och repareras på en internetplattform och genom utbildning. 
 
Vårt slit- och slängsamhälle är inte hållbart eftersom det genererar för mycket avfall. Genom att 
genomföra de föreslagna åtgärderna kan vi övergå till ett samhälle som återanvänder, reparerar och 
minskar mängden produkter som konsumeras, vilket minskar överkonsumtionen. 
 
 
21. Vi rekommenderar att EU ställer strängare miljökrav på tillverkning och garanterar rättvisa 
arbetsvillkor i hela produktionskedjan. EU:s produktionskrav bör vara mer hållbara, harmoniserade 
mellan medlemsländerna och även gälla för importvaror. Kraven bör också omfatta sociala normer, 
t.ex. en lön som går att leva på för de arbetstagare som producerar varorna och goda arbetsvillkor 
i fabrikerna. För produkter som inte uppfyller dessa normer bör det bli konsekvenser. 
 
Det är viktigt att fastställa enhetliga miljömässiga och sociala tillverkningsstandarder i Europa för att 
alla produkter som erbjuds ska produceras på ett hållbart sätt. De här åtgärderna är avgörande för att 
lägga om vår ekonomi och förändra företagens produktionsmönster. 
 
 
22. Vi rekommenderar att EU och medlemsländerna vidtar åtgärder för att begränsa reklam för 
produkter som skadar miljön. Produkter med låg hållbarhetspoäng bör ha en obligatorisk brasklapp 
i alla former av reklam som visar att de är skadliga för miljön. För produkter som inte är hållbara 
över huvud taget bör EU förbjuda reklam. 
 
Reklam främjar konsumtion, så produkter som skadar miljön bör inte främjas. På så sätt blir 
människorna mindre benägna att köpa miljöskadliga produkter.  
 
 
23. Vi rekommenderar att EU inrättar och utvidgar infrastrukturen för pantsystem för alla 
primärförpackningar av glas, plast, aluminium osv. på ett enhetligt sätt i hela EU. När det är möjligt 
bör tillverkarna återanvända pantbehållarna genom att sterilisera dem, i stället för att bara 
återvinna materialet. Förutom mat- och dryckesbehållare bör systemet även omfatta andra typer 
av flaskor och behållare, t.ex. schampoflaskor. 
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För närvarande slänger konsumenterna för många förpackningar som förorenar och förstör våra 
ekosystem. Pantsystem bidrar till att minska svinnet genom att motivera allmänheten att ta tillbaka 
förpackningarna i stället för att slänga dem. Genom att utvidga de här systemen använder vi mindre 
resurser och minskar den mängd avfall vi genererar. 
 
 
Undertema 3.2 Minskning av avfall 
 
24. Vi rekommenderar att ett förbättrat genomförande av politiken för den cirkulära ekonomin 
främjas på EU-nivå, både för företag och enskilda, i form av ekonomiska incitament för dem som 
följer den. 
 
Om företagen minskar sin personal eller går i konkurs eller läggs ner blir många människor bli 
arbetslösa. Genom att omskola arbetslösa främjar vi miljövänliga metoder och minskar samtidigt 
arbetslösheten och främjar moderniseringen av en diversifierad ekonomi. 
 
 
25. Vi rekommenderar att EU reglerar användningen av miljövänliga förpackningar (dvs. 
förpackningar tillverkade av biologiskt nedbrytbara eller återvinnbara material eller om möjligt mer 
hållfasta produkter) och/eller användningen av förpackningar som tar mindre utrymme, som också 
innehåller information i en QR-kod som är relevant för återvinning eller bortskaffning av 
förpackningarna när de väl har använts. 
 
Eftersom den här rekommendationen leder till mindre förpackningsmaterial, mindre 
avfallsproduktion och därmed mindre föroreningar, vilket innebär en renare miljö och i slutändan ett 
minskat koldioxidavtryck. Dessutom minskar skattetrycket på tillverkarna. 
 
 
Undertema 3.3 Rättvisa produkter, lika tillgång och rättvis konsumtion  
 
26. Vi rekommenderar att EU inrättar en rättslig ram för överkomliga priser och bättre tillgång till 
lokala livsmedel av hög kvalitet för alla konsumenter i EU. 
 
Eftersom det för närvarande inte finns någon gemensam uppfattning på EU-nivå om vad som är lokala 
livsmedel och livsmedel av hög kvalitet. Denna lucka behöver täppas till.  
Import av produkter av låg kvalitet har en direkt negativ inverkan på miljön. För att ta itu med 
klimatförändringarna måste vi bekämpa alla dess orsaker, bland annat import av produkter av låg 
kvalitet:  transportavstånden behöver minskas och säsongsprodukter gynnas.  
Den här rekommendationen är lovande eftersom den även kan tillämpas på andra produkter än 
livsmedel. 
 
 
27. Vi rekommenderar EU att uppmuntra forskning och utveckling, med finansiering, för att 
introducera fler hållbara produkter till rimliga priser på den europeiska marknaden. EU måste också 
hålla samråd med medborgarna, på alla beslutsnivåer inklusive lokal nivå, för att kartlägga deras 
behov av hållbara produkter. 
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Vi anser att det saknas forskning om hållbara produkter, och det finns ett akut behov av att avsätta 
mer medel till forskning för att göra det möjligt för alla i EU att få tillgång till hållbara produkter till 
rimligare priser. Medborgarna måste delta i beslutsprocessen. Agendan för forskning och innovation 
måste fastställas i samarbete med medborgarna.  Medborgarna måste informeras om uppföljningen 
och få återkoppling.  
 
 
28. Vi rekommenderar EU att hitta former för reglering av modeprodukter som tas in på den inre 
marknaden. Regleringens syfte bör vara att främja bättre konsumtion med hjälp av en märkning 
som visar att produkten uppfyller hållbarhetskriterierna. 
 
Modebranschen, som överproducerar produkter av låg kvalitet utanför EU, följer inte etiska normer 
och är inte hållbar. Vi måste hitta en rättvis reglering som möjliggör bättre konsumtion för 
konsumenterna. Det är dock viktigt att inte höja skatterna, vilket skulle få negativa konsekvenser för 
de europeiska konsumenterna och minska deras köpkraft. Konsumenten bör veta under vilka 
förhållanden de produkter de köper har tillverkats och om de uppfyller krav på hållbarhet och kvalitet. 
 
 

Tema 4: Mot ett hållbart samhälle  
 
Undertema 4.1 Förnybar energi nu  
 
29. Vi rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att göra koldioxidfilter obligatoriska, särskilt för 
kolkraftverk, under en övergångsperiod så länge vi fortfarande är beroende av konventionell energi. 
Dessutom rekommenderar vi att EU ger ekonomiskt stöd till de medlemsländer som inte har råd att 
införa koldioxidfilter. För stödet gäller villkoret att man följer EU:s klimatpolitik, som är kopplad till 
Parisavtalet, den gröna given och eventuell ny klimatlagstiftning. Detta är ett konkret steg mot 
fortsatta investeringar i forskning om säker energiproduktion och stöd till EU:s medlemsländer för 
att gradvis uppnå de befintliga gemensamma minskningsmålen. 
 
Vi vet att användningen av fossila bränslen frigör växthusgaser, och EU:s medlemsländer måste 
minska denna typ av energi för att följa Parisavtalet. Eftersom vi inte kan stoppa koldioxidutsläppen 
genast, och eftersom vi fortfarande är beroende av kol, måste vi vidta åtgärder på både kort och lång 
sikt. Eftersom en minskning av koldioxidutsläpp är ett gemensamt intresse som påverkar alla både i 
och utanför EU, har EU som institution sitt eget ansvar, och institutionen utfärdar rekommendationer 
och möjliggör lösningar då medlemsländerna inte kan nå målen själva. 
 
 
30. Vi rekommenderar att man minskar den intensiva industriella djuruppfödningen för att minska 
metanalstringen och vattenföroreningarna. Därför håller EU på att se över sin gemensamma 
jordbrukspolitik för att rikta subventionerna mot ett hållbart och lokalt baserat jordbruk, bland 
annat med stöd av ett märkningssystem som gör det möjligt för konsumenterna att känna igen 
hållbara köttprodukter. Dessutom uppmuntrar vi EU att investera i metoder för återanvändning av 
avfall från djurhållning och annan industri. 
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Befolkningen ökar, vilket innebär en ökad efterfrågan på kött framöver. Därför måste vi minska 
köttkonsumtionen. Vi anser att eftersom metan alstrar växthusgaser är djurhållning den mest 
uppenbara platsen att börja minska. Vi vet alla att det är nödvändigt att konsumera mindre kött, vilket 
innebär att vi minskar antalet nötkreatur. 
 
 
31. Vi rekommenderar att även om det är kostnadsintensivt att generera grön vätgas, eftersom 
75 % energi behöver produceras för 25 % vätgas, finns det många fördelar med denna typ av energi. 
Den bästa lösningen kan vara att producera koldioxidfri energi samtidigt som vi utvecklar grön 
vätgas. Vindenergi bör användas för produktion av grön vätgas, och EU bör göra mer investeringar 
och öka produktionen av vindenergi och lagra energin för framtida ändamål. 
 
Grön vätgas är flexibel och kan lagras, och när det finns efterfrågan kan vi använda den energin. Det 
ger också noll koldioxidutsläpp. 
 
 
Undertema 4.2 Stöd till förändring  
 
32. Vi rekommenderar att EU inrättar ett system som förenar piska och morot för att ta itu med 
vatten-, mark- och luftföroreningar, strålning och andra föroreningar.  De som orsakar föroreningar 
bör beläggas med böter i kombination med obligatoriskt stöd från en expertorganisation som är 
särskilt utformad för att hjälpa enheter att eliminera föroreningar och återställa ekosystemet. 
Denna expertorganisation bör ha en ledande roll när det gäller att förebygga föroreningar och 
kontrollera nivån av föroreningar. 
 
Detta eftersom det är viktigt att betona förorenarnas ansvar och stimulera enheter att minska 
föroreningarna och sträva efter nollförorening. Det är mycket viktigt att planeten är frisk eftersom 
detta direkt påverkar vårt välbefinnande och vår framtida existens. 
 
 
33. Vi rekommenderar att EU inrättar en särskild webbplats/plattform vars innehåll granskas av ett 
flertal experter, som innehåller regelbundet uppdaterad och mångsidig vetenskaplig 
miljöinformation och är lättillgänglig och transparent för allmänheten. Denna webbplats/plattform 
bör kopplas till ett forum där allmänheten och experter kan interagera. Vi rekommenderar också 
starkt att denna webbplats/plattform marknadsförs genom en mediekampanj (t.ex. via sociala 
medier som Youtube, Tiktok och Linkedin). 
 
Alla invånare måste ha tillgång till oberoende och vetenskapligt grundade informationskällor för att 
förstå klimatförändringarna (deras konsekvenser och de åtgärder som krävs för att få dem att gå 
tillbaka) och för att kunna hantera falska nyheter. Mediekampanjen kommer att göra dem medvetna 
om att denna plattform/webbplats finns. Det är också viktigt att informationen på 
webbplatsen/plattformen är skriven så att alla kan förstå, och att det går att få tillgång till 
källmaterialet för dem som vill fördjupa sig in i ämnet. 
 
 
34. Vi rekommenderar att EU minskar importen av varor som inte uppfyller EU:s normer i fråga om 
ekologiskt fotavtryck. 
 
På så sätt ser vi till att de varor som importeras till EU har lägre inverkan på miljön. Målet är att minska 
de globala föroreningarna. Det är också viktigt att visa länderna vilka standarder de bör leva upp till 
om de vill exportera varor till EU. 
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35. Vi rekommenderar att EU uppmuntrar, främjar och underlättar en dialog om klimatförändringar 
mellan alla beslutsnivåer, från den allra mest lokala nivån (invånarna) till den globala (nationella, 
internationella och interkontinentala) nivån, för att bemöta alla berörda parters farhågor. 
 
Skälet till detta är att dialog och samförstånd är det bästa sättet att hantera klimatförändringarna. 
Om de olika parterna förstår varandra finns det en större vilja att finna samsyn. 
 
 
Undertema 4.3 Miljövänliga transporter  
 
36. Vi rekommenderar att EU ger ekonomiskt stöd till medlemsländerna för att förbättra 
konnektiviteten i landsbygdsområden. Detta bör ske genom utveckling av ett europeiskt 
kollektivtrafiknät som bygger på överkomliga priser (där järnvägar prioriteras) och som skapar 
incitament för användning av kollektivtrafik. I detta syfte bör internetuppkopplingen inom en kort 
och realistisk tidsram också utvecklas i landsbygdsområden. 
 
Skälet till denna rekommendation är den stora skillnaden i tillgång till kollektivtrafik och 
internetuppkoppling mellan landsbygdsområden och stadsområden. Det gemensamma europeiska 
projektet skulle stärkas eftersom alla invånare skulle känna att de hade samma rättigheter. 
Förbättrade kollektivtrafiknät och förbättrad internetuppkoppling skulle få fler att bosätta sig på 
landsbygden. Denna process skulle minska föroreningarna eftersom färre människor skulle bo i 
tätbefolkade städer. 
 
 
37. Vi rekommenderar förbättringar av befintlig transportinfrastruktur som inte längre används 
eller som fortfarande kan förbättras ur miljösynpunkt (för att elektrifiera järnvägen). En sådan 
process bör genomföras i syfte att inte skada miljöskyddade områden. 
 
Genom att förbättra den befintliga infrastrukturen skulle vi undvika att använda alltför många 
resurser och orsaka skador på skyddade områden som är viktiga för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Ökad järnvägsinfrastruktur skulle leda till minskade koldioxidutsläpp och göra det lättare 
för befolkningen att flytta från städer till landsbygden. 
 
 
38. Vi rekommenderar att EU främjar inköp av elfordon som lever upp till högt ställda krav vad 
gäller batteriernas livslängd. Det skulle kunna göras genom EU-incitament som gäller i alla EU-
länder och genom förbättring av den elektriska infrastrukturen. Samtidigt bör EU investera i 
utvecklingen av annan icke-förorenande teknik, såsom biobränslen och vätgas för fordon som är 
svåra att elektrifiera, som båtar och lastbilar. 
 
Skälet till denna rekommendation är att el är det snabbaste sättet att minska utsläppen från fordon, 
åtföljt av andra energikällor som väte och biobränslen. El är faktiskt den snabbaste, mest ekonomiska 
och mest genomförbara lösningen, och därefter kommer biobränslen. På längre sikt bör grön vätgas 
spela en kompletterande roll så att transportsätt som inte kan elektrifieras också omfattas. 
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Tema 5: Ta hand om alla 
 
Undertema 5.1 Stärka hälso- och sjukvårdssystemet  
 
39. Vi rekommenderar att EU ser till att det finns gemensamma hälsostandarder, men också främjar 
anständiga minimilöner och ett högsta antal arbetstimmar och samma utbildningsstandarder för 
samma yrkescertifiering för hälso- och sjukvårdspersonal i hela EU. 
 
Om vi inte har gemensamma hälso- och sjukvårdsstandarder, gemensam lönenivå och gemensam 
utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal kan skillnaderna mellan medlemsländerna leda till obalans 
i hela EU. Standardisering av hälso- och sjukvården skulle kunna bidra till att göra systemet starkare, 
effektivare och mer motståndskraftigt (se exempelvis covid-krisens inverkan på stabiliteten i våra 
system). Det skulle också underlätta kunskaps- och informationsutbytet inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. 
 
 
40. Vi rekommenderar att EU ser till att behandlingar i hela unionen håller samma kvalitet till en 
rättvis lokal kostnad. Detta skulle exempelvis kunna uppnås genom en utvidgning av Europeiska 
läkemedelsmyndighetens (EMA) befogenheter eller inrättandet av en ny specialiserad europeisk 
upphandlingsmyndighet, som skulle vara behörig att förhandla om och erhålla bättre 
läkemedelspriser för alla medlemsländer. Risken för monopol inom läkemedelsindustrin måste 
minimeras. 
 
Genom likvärdiga medicinska bestämmelser och behandlingar garanteras lika rättigheter för alla EU-
medborgare i hälsofrågor. Utökad inköpskapacitet säkerställer bättre villkor i upphandlingar. Detta 
får dock inte leda till monopolstrukturer och lobbyverksamhet om läkemedel. Hanteringen av covid-
krisen är ett bra exempel på gemensam hälsoförvaltning inom EU som helhet. 
 
 
41. Vi rekommenderar att det inrättas en europeisk hälso- och sjukvårdsdatabas där 
patientjournaler görs tillgängliga i akuta fall eller sjukdomsfall. Deltagandet bör vara frivilligt och 
skyddet av personuppgifter måste säkerställas. 
 
Tillgång till och användning av uppgifter gör det möjligt att snabbt reagera på livshotande situationer. 
Hackning eller missbruk är allvarliga hot mot en sådan europeisk hälso- och sjukvårdsdatabas, och 
därför måste uppgifterna säkras, samtidigt som deltagandet skulle förbli frivilligt och 
säkerhetsrelaterade hot naturligtvis behöver förebyggas. 
 
 
42. Vi rekommenderar att EU vidareutvecklar och synkroniserar redan befintliga forsknings- och 
innovationsprogram på hälsoområdet, vilket redan görs inom ramen för det befintliga Horisont 
Europa-programmet. Forskningsresultat bör göras fritt tillgängliga i alla medlemsländer. 
 
Det vetenskapliga samarbetet på EU-nivå skulle kunna öka enskilda forskares vetenskapliga kapacitet 
och kunskap. Kunskapsutbyte skulle till exempel kunna leda till tidig diagnos och bättre behandlingar 
som minskar förekomsten av allvarliga och dödliga sjukdomar i hela Europa. Det skulle också göra 
Europa mer självförsörjande i fråga om läkemedel och utrustning. 
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43. Vi rekommenderar att EU ökar sin budget för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt 
på hälsoområdet (utan att budgeten skärs ner för andra hälsorelaterade EU-program). Detta skulle 
också stärka de europeiska vetenskapliga institutionerna och forskningsinstitutionerna överlag. 
 
Hälsorelaterad forskning och hälsorelaterade investeringar kommer på lång sikt att stärka den 
förebyggande hälso- och sjukvården och minska kostnaden för hälso- och sjukvård. Mer finansiering 
skulle kunna förhindra den europeiska kompetensflykten till andra utvecklade länder med högre FoU-
budgetar för hälso- och sjukvård. Denna finansiering bör inte komma från redan befintliga hälso- och 
sjukvårdsresurser. 
 
 
Undertema 5.2 En bredare förståelse av hälsa  
 
44. Vi rekommenderar att en hälsovecka inrättas som ett EU-initiativ i alla medlemsländer, som ska 
hållas samma vecka överallt och ägnas åt alla hälsofrågor med särskilt fokus på psykisk hälsa. Under 
den veckan bör alla viktiga frågor vad gäller psykisk hälsa behandlas och främjas gemensamt, 
tillsammans med andra redan befintliga initiativ, som dem som anordnas av organisationen Mental 
Health Europe. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom alla EU:s invånare bör känna sig accepterade och inkluderade, 
särskilt om de lider av psykisk ohälsa. Dessutom finns det ett behov av att normalisera psykisk ohälsa 
och förbättra medvetenheten om den, och även att förebygga relaterade sociala frågor som 
diskriminering. Eftersom psykisk ohälsa har ökat i och med pandemin och sannolikt kommer att 
fortsätta öka blir detta initiativ dessutom ännu viktigare.  
 
 
45. Vi rekommenderar att mensskydd inte längre ska beskattas som lyxprodukter, eftersom de är 
nödvändiga produkter. Vi rekommenderar också att hormonella preventivmedel som används av 
medicinska skäl, t.ex. vid fibromyalgi och endometrios, beskattas som andra medicinska 
behandlingar. Vi rekommenderar också att EU uppmuntrar till harmonisering av medicinskt 
understödda reproduktiva behandlingar för alla kvinnor (ensamstående eller gifta) i alla 
medlemsländer.  
 
I vissa europeiska länder beskattas mensskydd som lyxprodukter, vilket är orättvist. Vissa hormonella 
preventivmedel används för medicinska ändamål och bör därför beskattas i enlighet med detta. 
Eftersom olika medlemsländer har olika villkor för stödberättigande vad gäller kvinnors 
reproduktionsbehandling, såsom provrörsbefruktning och nedfrysning av ägg, bör EU sträva efter att 
harmonisera detta. 
 
  
46. Vi rekommenderar att EU gör ett tydligt ställningstagande när det gäller att påverka alla 
medlemsländer att införa frågor som rör psykisk hälsa och sexualundervisning i sina läroplaner. För 
att hjälpa medlemsländerna att införa sådana frågor i skolornas läroplaner bör EU utveckla och 
tillhandahålla ett standardprogram om psykisk hälsa och sexualundervisning. 
 
Det finns ett behov av att minska diskrimineringen och göra psykisk ohälsa mindre tabubelagd. Det 
finns också ett behov av att undvika felaktig information och ovetenskapliga metoder. Dessutom är 
sexualundervisning grundläggande för ett hälsosamt liv och ett sunt samhälle, och förebygger 
problem som tonårsgraviditeter. 
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47. Vi rekommenderar att EU utvecklar ett bättre kommunikationssystem för alla sina initiativ om 
psykisk hälsa, nämligen folkhälsoportalen om god praxis, inom medlemsländerna och för alla 
invånare. Europaparlamentets ledamöter skulle kunna presentera exempel på god praxis för 
varandra i syfte att göra dem mer kända i alla medlemsländer. 
 
Invånarna vet inte mycket om EU:s initiativ, och genom utbyte av god praxis kan vi lära av varandra. 
 
 
Undertema 5.3 Allas lika tillgång till hälsa  
 
48. Vi rekommenderar att EU fastställer och främjar minimistandarder för tandvård av god kvalitet, 
inklusive förebyggande tandvård, för alla EU-medlemsländer. Kostnadsfri tandvård bör finnas 
tillgänglig för barn, låginkomstgrupper och andra utsatta grupper. Inom 15–20 år bör EU se till att 
alla har tillgång till tandvård till ett överkomligt pris. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom många människor som bor i EU för närvarande inte har råd med 
tandvård. Brist på tandvård och förebyggande tandvård skadar deras hälsa och livsutsikter. EU bör 
börja med att fastställa en minimistandard för tandvård och genom att kräva kostnadsfri tandvård för 
barn och låginkomsttagare. Så småningom bör alla ha rätt till tandvård av god kvalitet. 
 
 
49. Vi rekommenderar att hälso- och sjukvård tas med bland de delade befogenheterna mellan EU 
och EU-länderna. För att införliva denna nya delade befogenhet är det nödvändigt att ändra 
artikel 4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU för närvarande inte har tillräckliga befogenheter för att lagstifta 
om hälso- och sjukvård. Covid-19-pandemin har visat att det behövs en starkare EU-närvaro i 
hälsopolitiken. Denna fördragsändring gör det möjligt för EU att göra mer för att garantera hälso- och 
sjukvård för alla EU-invånare och utfärda bindande förordningar och beslut. 
 
 
50. Vi rekommenderar att EU gör första hjälpen-kurser kostnadsfritt tillgängliga för alla EU-
invånare. EU skulle kunna överväga att göra sådana kurser obligatoriska för studenter och på 
arbetsplatser (inom både den offentliga och den privata sektorn). Dessa kurser måste också vara 
praktiska, återkommande och anpassade till deltagarnas ålder. Det bör också finnas minst ett visst 
antal defibrillatorer på offentliga platser i alla EU:s medlemsländer. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom många människor i EU inte är förberedda på att agera när en 
person behöver hjälp om de inte har lärt sig första hjälpen. Därför går många liv förlorade. På vissa 
offentliga platser finns inga defibrillatorer tillgängliga. 
 
 
51. Vi rekommenderar att EU ser till att privata vårdgivare inte på ett orättvist sätt utnyttjar 
offentliga medel och att de inte dränerar resurser från de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen. 
EU bör utfärda kraftfulla rekommendationer till medlemsländerna om att öka anslagen till offentlig 
hälso- och sjukvård. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU och EU:s medlemsländer är skyldiga att garantera alla sina 
invånare tillgång till hälso- och sjukvård. Ett starkare offentligt hälso- och sjukvårdssystem innebär 
dessutom förbättrad beredskap för framtida pandemier.
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Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationerna? 

A. En översikt över session 3  

 

· Välkomstord och dagordning 

· Input från plattformen 

· Förklaring av målen och 

processen 

· Orienteringarna omvandlas till 

rekommendationer 

· Huvudbudskap till konferensens 
plenarförsamling utarbetas 

 

· Deltagarna läser och prioriterar 
orienteringarna 

· Experter och faktagranskare finns 
på plats, redo att besvara frågor 

· Återkoppling från andra grupper 
och färdigställande av 

rekommendationer 

· Omröstning om 
rekommendationerna 

· Avslutande ord 

· Färdigställande av nyckelbudskap 

· Deltagarna börjar omvandla 

orienteringar till 
rekommendationer 

PLENARFÖRSAMLINGEN 

ÖPPET FORUM 

FORUM 

UNDERGRUPPSSESSION 

– Återträff och förberedelser 
– Prioritering av orienteringar 
– Påbörjad omvandling av 
orienteringar till rekommendationer 

– Omvandling av orienteringar till 
rekommendationer 
– Färdigställande av 
rekommendationer 

– Utarbetande av huvudbudskap 

till konferensens plenarförsamling 

– Omröstning om 
rekommendationerna 
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B. System för att utarbeta rekommendationer  
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C. Detaljerad beskrivning av utarbetandet av rekommendationer 

Fredagen den 7 maj 2022 

Plenumförsamling 1 

Mål: Återanknyta som en panel och göra sig klar för session 3. 

Alla hälsas välkomna, medborgarna får ordet, uppdatering om plattformen, helgens dagordning och 
introduktion till sessionens metodik 

Öppet forum 1 

Mål: Prioritera orienteringar 

Läsa orienteringar, hålla informella diskussioner i olika rum (ingen tolkning), och prioritera 
orienteringar med hjälp av klistermärken. Varje deltagare fick 50 klistermärken (tio gröna för tema 1, 
tio röda för tema 2, tio blå för tema 3, tio gula för tema 4, tio orangefärgade för tema 5) och använde 
dem för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema. Deltagarna fick även svarta 
klistermärken, lika många som antalet orienteringar i deras undertema, som skulle användas när de 
prioriterade orienteringar som hade utarbetats av deras egen undergrupp.  
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Arbete i undergrupp (1) 

Mål: Börja omvandla orienteringar till rekommendationer. 

Lördagen den 8 januari 2022 

Arbete i undergrupp (2) 

Mål 1: Omvandla orienteringar till rekommendationer enligt samma metod som användes under 
föregående dag. 

Mål 2: Ge återkoppling till/ta emot återkoppling från andra undergrupper inom samma tema. 

Mål 3: Ge återkoppling till/ta emot återkoppling från andra undergrupper inom andra teman. 

Samma metod som tidigare användes. 

Mål 4: Färdigställa rekommendationer. 

I denna sista fas gjordes ett försök att integrera feedback från de andra undergrupperna och från 
faktagranskningen. Undergrupperna färdigställde sina rekommendationer. 

Söndagen den 9 januari 2022 

Öppet forum 2 

Mål: Utarbeta huvudbudskap till konferensens plenarförsamling. 

Mellan sessionerna arbetade gruppen av 20 personer som hade utsetts som företrädare för panelerna 
med att utarbeta huvudbudskap till konferensens plenarförsamling. För att göra detta genomförde de 
intervjuer med andra deltagare för att försöka förstå dessa budskap och för att kunna kommunicera 
panelens resultat på ett enkelt sätt. Huvudbudskapen bör återspegla rekommendationerna och 
motiveringarna till dem. 

Plenumförsamling 2 

Mål: omröstning om rekommendationerna 

Instruktioner till deltagarna: 

 

1. Tryck på en knapp på 

surfplattan. 

 

2. Skanna en QR-kod för att 

komma åt länken till 

formuläret med 

rekommendationer om temat. 

 

3. Kontrollera din PIN-kod 

(Personal Identification 

Number) som finns bakom 

surfplattan. 
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4. Skriv in PIN-koden i 

formuläret. 

 

 

5. Rösta med tumme upp eller 

tumme ned för var och en av 

rekommendationerna i varje 

tema och skicka. 

 
 
 
 
 
 
6. Rekommendationerna med 
70 % eller fler tummar upp från 
de avgivna rösterna antas. 
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Bilaga II: Bidrag från experter och faktagranskare till stöd för faktagranskningen 

Experternas och faktagranskarnas bidrag samordnades av det så kallade kunskaps- och 
informationscentrumet (KICK), som består av medlemmar av det gemensamma sekretariatet och 
överläggningsgruppen, med stöd av postdoktorander från Europeiska högskolan. Varje gång 
deltagare, moderatorer, observatörer eller deltagande experter upptäckte ett behov av klargörande 
av fakta meddelades detta till KICK, som vidarebefordrade frågan till lämplig expert och/eller 
faktagranskare. 

Ett antal experter på plats och online följde undergruppernas överläggningar för att kunna göra en 
faktagranskning. Dessutom fanns experter från de tre institutionerna tillhanda för att besvara frågor 
som behövde faktagranskas inom deras respektive expertområden, särskilt när det gäller redan 
befintliga lagstiftningsinstrument och andra politiska instrument.  

Experter och faktagranskare ombads att svara väldigt snabbt genom att lämna en så tydlig text som 
möjligt som moderatorerna kunde vidarebefordra till deltagarna efter godkännande från KICK. 

Förteckning över experter på plats och online: 

Experter för tema 1 – Bättre levnadssätt 

 

● Jeppe Læssøe, professor emeritus, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. 

● Norbert Steinhaus, senior projektledare för Terrifica vid Wissenschaftsladen Bonn och 

styrelseledamot för Bonn Science Shop. 

Experter för tema 2 – Skydda miljö och hälsa 

 

● Sergiy Moroz, handläggare för vatten och biologisk mångfald, Europeiska miljöbyrån. 

● Marie Stenseke, prodekan för Handelshögskolan, Göteborgs universitet, professor 

i humangeografi. 

● Ivar Vågsholm, professor, avdelningschef för Institutionen för biomedicin och veterinär 

folkhälsovetenskap (BVF), 

Sveriges lantbruksuniversitet. 

Nikolai Pushkarev, politisk samordnare för livsmedelssystemet och förebyggande av icke 

överförbara sjukdomar, European Public Health Alliance. 

 

Experter för tema 3 – Lägga om vår ekonomi och konsumtion 

 

● Jaroslaw Pietras, professor vid Europeiska högskolan (Natolin), tidigare generaldirektör för 

Europeiska unionens råds generalsekretariat för miljö, utbildning, transport och energi. 

● Almut Reichel, projektledare för hållbar resursanvändning och industri, Europeiska 

miljöbyrån.  

● Igor Dizdarevic, lektor vid Europeiska institutet för offentlig förvaltning – EIPA i Luxemburg. 

 

 

 

 

  

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Experter för tema 4 – Mot ett hållbart samhälle 

 

● Thomas Pellerin-Carlin, direktör för Institut Jacques Delors energicentrum, seniorforskare, 

europeisk energipolitik. 

● Iga Lis, advokat med nästan 20 års erfarenhet av förnybar energi, universitetet i Lazarski, 

Polen.  

● Christian Egenhofer, seniorforskare, School of Transnational Governance, Europeiska 

Högskolan (Florens) – seniorforskare, CEPS (Bryssel) och Europeiska högskolan (Natolin). 

● Pantelis Capros, professor vid School of Electrical and Computer Engineering, National 

Technical University of Athens. 

 

Experter för tema 5 – Ta hand om alla 

 

● Aleskandar Dzakula, professor vid medicinska fakulteten vid Zagrebs universitet. 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal-forskare vid sektionen för personal, utvärdering och 

psykologisk behandling, universitetet i Barcelona. 

● Claudia Marinetti, direktör, Mental Health Europe.  

● Caroline Costongs, direktör, EuroHealthNet. 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Bilaga III: Andra rekommendationer som panelen övervägde men inte antog 

 
 

Tema 1: Bättre levnadssätt 
 
Undertema 1.1 Hälsosamma livsstilar 
 
Vi rekommenderar att EU utfärdar en rekommendation till alla medlemsländer om bästa praxis för 
att förbjuda eller begränsa alkohol- och tobaksreklam i alla former av medier för alla åldersgrupper, 
men med tonvikt på unga målgrupper. EU bör se till att de lagar som begränsar försäljningen av 
dessa produkter till minderåriga efterlevs. Alla medlemsländer bör genomföra lagar, med påföljder, 
för att begränsa rökning på offentliga platser, särskilt utbildningsinrättningar, och inrätta särskilda 
rökområden. 
 
Ohälsosamma livsstilar får inte förekomma i reklam och bör vara mindre synliga i det offentliga livet. 
Alkohol och tobak är dessutom några av de mest använda skadliga ämnena, och denna 
rekommendation förebygger missbruk av dessa ämnen. 
 
 
Vi rekommenderar att EU stöder medlemsländerna när det gäller att införa lektioner om hur man 
lagar hållbar, hälsosam och välsmakande mat i de nationella läroplanerna. EU kan stödja detta 
genom beskrivningar på hur man lagar hälsosam mat både på nätet och i tryckt form. Man bör 
annonsera om detta proaktivt på traditionella och sociala medier för att nå unga målgrupper. Vi 
bör också utbilda föräldrar så att de lär sig bästa sättet att anpassa kosten till en hälsosam livsstil. 
Stimulerande och berikande forskning bör utföras på detta område. 
 
Matlagnings- och näringskurser i skolan skulle förbättra ungdomars hälsa och motverka 
konsumtionen av snabbmat. När barn lär sig något tar de kunskaperna med hem till sina föräldrar. 
Föräldrar som utbildats i hälsosam livsstil blir dessutom bra förebilder för barnen. 
 
 
Vi rekommenderar att Europeiska kommissionens offentliga kampanj ”En hälsosam livsstil för alla” 
om hälsosamma livsstilar och fördelarna med social aktivitet ska intensifieras, berikas med 
konkreta exempel och genomföras utifrån ett helhetsperspektiv. Informationskampanjer bör riktas 
in på väldefinierade målgrupper, och lämpliga kommunikationsmedel bör väljas för var och en av 
målgrupperna. Det är viktigt att dessutom erbjuda belöningar och incitament för att främja önskade 
beteenden. Influerare, kändisar eller myndigheter bör ingå i kampanjen. De ska belysa de dubbla 
fördelarna för hälsan respektive miljön och klimatet. Dessutom bör subventioner för kostnadsfri 
offentlig idrott finnas tillgängliga i alla medlemsländer. 
 
Hälsosammare livsstilar har en positiv inverkan på hälso- och sjukvårdssystemet genom att de minskar 
hälsoproblemen. Fysisk hälsa påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet. De nuvarande 
kampanjerna är inte tillräckligt välkända. Införandet av förebilder och influerare gör dem mer 
ändamålsenliga och motiverande. 
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Vi rekommenderar en informationskampanj om hälsosam mat och näringslära. EU bör främja högre 
skatter på kött och socker som ska antas i medlemsländerna, och bör undersöka olika alternativ för 
att skilja mellan hälsosamma och ohälsosamma livsmedel och placera dem inom olika 
mervärdesskattegrupper. Vi rekommenderar att man sätter mycket tydliga varningsmärken på 
mycket ohälsosamma livsmedel (som man gör med tobaksvaror). Dessutom rekommenderar vi en 
EU-omfattande nutritionspoäng med relevant information och en QR-kod som kan hjälpa 
konsumenterna att fatta bättre underbyggda beslut. Man bör undersöka olika alternativ för att göra 
hälsosamma livsmedel billigare än skräpmat och göra det mer attraktivt för jordbrukare att 
producera hälsosamma produkter. 
 
Hälsosam mat är grunden för ett hälsosamt liv. Det krävs åtgärder på både produktions- och 
konsumentsidan. Produktion av hälsosamma produkter har också en positiv inverkan på miljön och 
kan bidra till att stödja lokala jordbrukare. Om produktionen av hälsosamma livsmedel ökar kommer 
priserna att sjunka och efterfrågan att öka. 
 
 
Undertema 1.2 Miljöutbildning 
 
Vi rekommenderar att EU inrättar ett finansieringssystem för att uppmuntra införandet av ett 
långsiktigt miljöutbildningsprogram i de nationella utbildningssystemen för barn i grundskolan och 
på gymnasiet. Inom detta finansieringssystem bör medel öronmärkas för föräldrar i behov av 
ekonomiskt stöd. 
 
I de nuvarande utbildningssystemen finns inte tillräckligt många praktiska inslag som låter barn 
interagera direkt och djupgående med naturen. De befintliga programmen, som utarbetats ur ett 
kortsiktigt perspektiv, är spretiga och främjar inte den nödvändiga förändringen av attityder. För att 
man att alla barn ska kunna dra lika stor nytta av programmet och att ingen av dem utesluts av 
ekonomiska skäl bör stöd utgå till föräldrar. 
 
 
 

Tema 2: Skydda miljö och hälsa 
 
Undertema 2.1 Hälsosam naturmiljö 
 
Vi rekommenderar att man omedelbart säkerställer högsta möjliga vattenkvalitet i hela EU. För att 
spara vatten föreslår vi ett belöningssystem som bygger på prissättning av vatten på ett sätt som 
uppmuntrar och ger incitament till minskad förbrukning, t.ex. genom 1) ett dynamiskt system som 
uppmuntrar konsumenterna att hålla sig under den genomsnittliga vattenförbrukningen (t.ex. så 
att den som ökar vattenförbrukningen med 10 % får en prisökning på 11 %), eller 2) ett 
marknadsbaserat system för utsläppsrätter för vattenförorening för tillverkningsföretag, dvs. ett 
system som liknar det system som redan finns för utsläppsrätter för koldioxid. 
 
Denna rekommendation motiveras av att höjda priser är ett incitament för alla användare att fatta 
mer medvetna konsumtionsbeslut. Med tanke på de olika förhållandena i EU-länderna och strävan 
efter ett socialt rättvist system kan vi stödja fattigare befolkningar vad gäller vattenförvaltningen 
genom att saminvestera i vatteninfrastruktur och forskning. 
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Tema 3: Lägga om vår ekonomi och konsumtion 
 
Undertema 3.1 Reglering av överproduktion och överkonsumtion 
 
Vi rekommenderar att EU bötfäller företag som slänger osålda produkter som genereras genom 
överproduktion. 
 
I vissa fall anser företagen att det är mer lönsamt att slänga osålda produkter än att återvinna eller 
återanvända dem. Det är därför viktigt att avskräcka från överproduktion genom böter så att denna 
metod inte längre är lönsam för producenterna. 
 
 
Undertema 3.2 Minskning av avfall 
 
Vi rekommenderar att EU utvecklar och genomför en avfallshanteringspolitik för 
hushåll/medborgare, med fokus på den faktiska mängd avfall de genererar, som ska kompletteras 
med nödvändiga åtgärder för att öka medborgarnas medvetenhet om fördelarna med minskad 
uppkomst av avfall och avfallssortering. Åtgärder som riktar sig till socialt missgynnade familjer 
(t.ex. unga familjer med barn och äldre) ska också genomföras, i enlighet med principen om att 
ingen får lämnas utanför. 
 
Rekommendationen syftar till att utveckla en enhetlig strategi för hushållens avfallshantering och den 
underlättar också skyddet av miljön genom avfallsminskning, stimulerar den cirkulära ekonomin och 
gör avfallsinsamlingen mer effektiv. Sist men inte minst ökar den människors medvetenhet och känsla 
av miljöansvar. 
 
 
Vi rekommenderar att EU främjar konkurrensen på den fria marknaden och stimulerar den privata 
sektorn att engagera sig mer aktivt i hanteringen av avfall, inklusive avloppsvatten, samt i 
återanvändning och återvinningsförädling. 
 
EU är rätt nivå för att genomföra denna rekommendation eftersom den kompletterar ramdirektivet 
om avfall och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Dessutom kommer genomförandet av 
rekommendationen att öka de innovativa lösningarna inom avfallshantering och förbättra 
avfallshanteringens kvalitet och mängden behandlat avfall, eftersom fler företag kommer att delta i 
denna verksamhet. 
 
 
Undertema 3.3 Rättvisa produkter, lika tillgång och rättvis konsumtion 
 
Vi rekommenderar att industrier ska omlokaliseras inom EU för att tillhandahålla rättvisa produkter 
av hög kvalitet och ta itu med klimatfrågor. 
 
EU har ett kunnande som måste främjas på den egna marknaden. På grund av att industrier 
utlokaliseras utanför EU, särskilt till Asien, utlokaliseras också vissa yrkeskunskaper. Denna 
rekommendation innefattar också yrkesutbildning för europeiska arbetstagare. Vi insisterar på 
behovet av att undvika utlokalisering mellan olika medlemsländer, detta för att undvika illojal 
konkurrens. Vi har konstaterat att den massiva utlokaliseringen av industrier över hela världen 
påverkar de europeiska industrierna. Den lokala produktionen kommer således att leda till sundare 
medborgare och en sundare miljö. 
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Tema 4: Mot ett hållbart samhälle 
 
Undertema 4.3 Miljövänliga transporter 
 
Vi rekommenderar att stora städer bestraffas eller belönas ekonomiskt beroende på hur de sköter 
sin kollektivtrafik när det gäller miljö och föroreningar (elfordon, miljövänlig kollektivtrafik, 
införande av bilfria zoner, uppmuntran till cykelanvändning osv.). De straffavgifter som påförs 
lokala myndigheter eller bidrag som ges till dem ska i synnerhet baseras på vilka ändringar städerna 
har genomfört när det gäller miljövänliga transporter, med hänsyn tagen till deras utgångsläge. Det 
är EU som genom sin lagstiftning bör fastställa resultatindikatorer för åtgärder för att minska 
föroreningar och den proportionella minskningen. Man bör ta hänsyn till varje stads utgångspunkt. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom städerna har drabbats av luftföroreningar, vilket skapar en del 
hälsoproblem. Utvecklingen av miljövänliga transporter skulle förbättra människors liv och hälsa och 
minska växthuseffekten. Bidrag och straffavgifter är effektiva åtgärder för att främja förändring och 
stödja anpassningen till olika städers situation. 
 
 
Vi rekommenderar att EU-lagstiftningen begränsar och reglerar användningen av kryssningsfartyg 
och korta flygningar. Det måste finnas miljövänliga transportalternativ för människor. Ett sådant 
alternativ bör vara standardisering av järnvägsspår för att förbinda de europeiska huvudstäderna. 
Vi rekommenderar också att EU beviljar bidrag för att ändra transportsätten för varor och göra dem 
mer miljövänliga, t.ex. tåg- och fartygstransporter (korta resor). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det görs alltför många korta resor. De orsakar utsläpp och är lätta 
att ersätta. En begränsning av kryssningsfartyg skulle minska föroreningarna till havs (ett allvarligt 
miljöproblem) och de negativa effekterna i kuststäder. Därför måste vi skapa billigare alternativ till 
förorenande transportmedel. Att ha samma spårvidd skulle förbättra järnvägsförbindelserna mellan 
Europas huvudstäder. 
 
 
 

Tema 5: Ta hand om alla 
 
Undertema 5.2 En bredare förståelse av hälsa 
 
Vi rekommenderar att EU, i linje med kampanjen Hälsosam livsstil för alla, även främjar initiativ 
såsom sportsliga sociala evenemang, idrottsaktiviteter i skolor, olympiader vartannat år som är 
öppna för alla åldersgrupper och för all idrott [inte för professionella idrottare]. Vi rekommenderar 
också att man utvecklar en kostnadsfri europeisk idrottsapp för att uppmuntra till kollektiv 
idrottsverksamhet. Appen ska hjälpa människor att komma i kontakt med varandra genom idrott. 
Dessutom bör man göra en bred reklam- och kommunikationskampanj om dessa initiativ. 
 
För att den europeiska befolkningen ska bli friskare måste EU främja idrott och en hälsosam livsstil. 
Dessutom känner befolkningen mycket ofta inte till sambandet mellan idrott och ett hälsosamt liv. 
Appen är viktig eftersom människor är mer benägna att ägna sig åt idrott om de gör det tillsammans. 
Bilaga IV: Grupperade orienteringar3 

                                                
3  I grupperingsprocessen var det tre orienteringar som av misstag inte kom med i förteckningen: Orientering 
5.3.1.1: Främja utbildning i deltagande (på EU-nivå). Orientering 1.2.2.4: EU måste stödja förändringen av tankesätt när det 
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Tema 1 – Bättre levnadssätt 

Undertema 1.1 – Hälsosamma livsstilar 

1. Gruppering av sex orienteringar 

Orientering 1.1.1.1: Öppna matlagningsskolor i medlemsländerna och stötta dem med 
subventioner och marknadsföring (gratis kurser för tonåringar och barn), inklusive utbildningar 
om hälsosam kost som redan erbjuds till mindre barn (förskola och lågstadium), samla bästa 
praxis/de bästa recepten från hela Europa och inkludera dem i matlagningskurserna (hänvisa till 
den rika mångfalden i europeiska matvanor), se t.ex Italien där offentliga skolor erbjuder gratis 
yrkesutbildning där man kan lära sig att laga hälsosam mat. 
Orientering 1.1.3.3:  Införa matlagningslektioner i skolsystemet, t.ex. hemkunskap. 
Orientering 1.1.8.4: Främja bra kurser och information för skolor och förskolor genom europeiska 
program.  
Orientering 1.1.16.1:  Avstå från produkter av bearbetade råvaror och uppmuntra till hälsosam 
matlagning så mycket som möjligt. De formella utbildningssystemen måste omfatta lektioner om 
näringslära.  
Orientering 1.2.3.3: Öka medvetenheten om dessa frågor i skolorna och lär ut hur man tillagar 
och hanterar mat utan att producera mycket avfall. Detta bör kopplas till känslomässiga aspekter.  
Orientering 5.3.2.2: Skolprogram om hälsosamma livsmedel. Särskilja vad som är hälsosamt från 
vad som inte är det. 

 
2. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.1.2: Genom reklaminslag på tv, på olika plattformar och i samarbete med 
influerare (t.ex. Youtube), tillsammans med program för unga och statistiska uppgifter, riktar man 
sig direkt till målgruppen och ger dem information om hälsosam kost, hälsosam matlagning och 
hälsosam mat. 
Orientering 1.1.8.3: Det behövs kraftfullare regler om felaktig information i reklam och ett förbud 
mot reklam för mycket ohälsosamma livsmedel. 

 
3. Orientering 1.1.1.3:  Helhetsperspektiv: idrott, hälsa och näring, där man bl.a. uppmärksammar 

sjukdomar som kan uppstå vid dålig kost (t.ex. hjärt- och kärlproblem). 
 

4. Gruppering av tio orienteringar  

Orientering 1.1.4.2:  Fler promenader – öka medvetenheten om betydelse för hälsan på tv, radio, 
sociala medier, i tidningar och tidskrifter. 
Orientering 1.1.8.1: Mer information och en kampanj om hälsosamma livsstilar med konkreta 
exempel. Informationen bör vara lättbegriplig och lättillgänglig. Använd olika informationskanaler 
för olika målgrupper. 
Orientering 1.1.8.2: Vi behöver bra förebilder med en närvaro i medierna. 
Orientering 1.1.8.5:  Uppmuntra positivt beteende genom belönings- och incitamentsystem. 
Orientering 1.2.1.3: Satsa på offentliga radio- och tv-sända evenemang och rapportera om dem 
via kanaler som når hela Europa. Använd internet och sociala nätverk för att nå unga människor. 
Orientering 1.1.17.1: Informationskampanjer bör riktas in på väldefinierade målgrupper, och 
lämpliga kommunikationsmedel bör väljas för var och en av målgrupperna. Läkarna måste – så 
ofta som möjligt – informera om behovet av leva hälsosamt. 
Orientering 1.2.3.2: Samordnade utbildningskampanjer i hela EU med influerare, sociala medier 
osv. Utveckla samarbetet med stora reklambyråer för att producera videoklipp som blir virala och 

                                                
gäller konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. Orientering 1.2.2.1: Kulturstrid, erkänna och förstå privilegiet att vara 
”man” så att medvetenheten om konsekvenserna av att vara kvinna ökar. Deltagarna informerades om detta.  
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rapporteras. Skräddarsy dem för varje land och tillsammans med välkända skådespelare eller 
influerare, något som påverkar människors tänkande och känslor och får dem att komma ihåg 
dem. 
Orientering 3.3.1.4:  Främja en bättre reglering av reklamkampanjer som riktar sig till 
allmänheten.  Synliggöra aktörer som producerar hållbara produkter genom att sända deras 
reklamkampanjer i tv-kanaler. 
Orientering 5.2.1.1:  Informera och utbilda människor om fördelarna med fysisk aktivitet och 
hälsosam kost genom tv- och internetkampanjer (t.ex. poddar om hälsa).  
Orientering 5.2.1.3: En hälsovecka bör anordnas, och skolor, företag och institutioner skulle 
kunna främja hälsorelaterade aktiviteter – förebyggande åtgärder och information. Använd radio, 
tv och internet.  

 
5. Orientering 1.1.1.4: Lägg också till ämnen som sexualundervisning och trafikutbildning till 

lektionerna. 
 

6. Gruppering av två orienteringar  

Orientering 1.1.1.5: Skolmatsalar måste erbjuda hälsosammare kost, t.ex. öka urvalet (vegetarisk 
mat, grönsakstillbehör, säsongens frukt och grönsaker) och balanserad kost, hög kvalitet, t.ex. 
ekologiska produkter. 
Orientering 1.1.12.1: Gör det möjligt för skolor och andra utbildningsanordnare att erbjuda 
hälsosamma och hållbara skolmåltider, t.ex. genom ekonomiskt stöd (ökad budget), tillgång till 
och information om bra leverantörer. 

 
7. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.2.1: Broschyrer att distribuera i skolor som främjar pedagogiska icke-statliga 
organisationer och fritidsprogram osv., t.ex. med personer som har kunskap om näring och sport 
som kan undervisa barnen om dessa frågor. 
Orientering 1.1.7.1: Främja icke-statliga organisationer som arbetar med hälsosam kost. 

 
8. Orientering 1.1.2.2: Begränsa alkohol- och tobaksreklam, särskilt den som riktas till unga 

målgrupper, t.ex. vid idrottsevenemang. 
 

9. Orientering 1.1.2.3: I företag: till exempel genom att inkludera rekreationstid under lunchpauser 
och ordna träningslokaler, främja fysisk aktivitet i företag så att de anställda får kontakt med 
kollegor under idrotten samt anlägga idrottsplatser för t.ex. fotboll. Även under arbetstid: ge de 
anställda möjlighet att utöva fysisk aktivitet, t.ex. gymnastikbollar, arbeta stående, göra övningar 
nära skrivbordet, ändra ställning. 
 

10. Orientering 1.1.3.1: Skapa små trädgårdar i skolor, skapa stadsträdgårdar och eventuellt till och 
med subventionera dem. 
 

11. Orientering 1.1.3.4: Främja bra recept på vegetarisk mat. 
 

12. Gruppering av åtta orienteringar  

Orientering 1.1.3.5: Ge mer stöd till småjordbruk som producerar och säljer regionalt och till 
ekologiska jordbruk så att de kan producera billigare livsmedel (i stället för att fördela bidragen 
efter område, ta hänsyn till hållbarhet).  
Orientering 1.1.3.2: Prisjustering: ekologiska produkter bör vara billigare 
Orientering 1.1.9.1: Inrätta bidrags- och belöningsprogram för små och hållbara producenter som 
producerar hållbara och hälsosamma livsmedel. Minska bidragen till andra. 
Orientering 1.2.1.2:  Bedriv/främja hållbart och regenerativt jordbruk. 
Orientering 2.2.6.3: Uppmuntra icke-intensiva jordbruksföretag, mikrogårdar som säkerställer 
att gamla djurraser bevaras. 
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Orientering 2.2.7.2: Uppmuntra små jordbruksföretag att använda lokala växtsorter, inklusive 
traditionella växtsorter, som kräver färre bekämpningsmedel. 
Orientering 2.3.1.3: Vi kan uppmuntra till korta livsmedelskedjor och göra dem billigare och mer 
tillgängliga. 
Orientering 3.1.3.3:  Vi bör uppmuntra till mer hållbara produkter genom ekonomiska incitament. 

 
13. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.3.6: Vertikalt jordbruk: odla växter på höjden i stora lagerlokaler. 
Bekämpningsmedel behöver inte användas eftersom det inte finns några insekter där. Det behövs 
stora investeringar i automatisering eftersom detta gör odlingen mycket kostnadseffektiv och 
ekonomiskt överkomlig.  
Orientering 1.1.6.1: Spåra hur EU-medel fördelas och satsa mer pengar på innovationer inom 
jordbruket, t.ex. vertikalt jordbruk. 

 
14. Orientering 1.1.4.1:  Öka bidragen till lokala klubbar så att barn får möjlighet att utöva idrott utanför 

skolan (att prova olika idrotter i klubbar). 
 

15. Orientering 1.1.4.3: Anordna europeiska ungdomsmästerskap där ungdomar från hela Europa 
samlas och deltar i olika idrottstävlingar. 
 

16. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 1.1.5.1: Informationstexter på förpackningar: vad som är hälsosamt/ohälsosamt 
(t.ex. ett system med ”trafikljus” för mat, Nutri-score). 
Orientering 1.1.11.1: Skapa en gemensam standard för bättre och mer lättförståelig information 
om livsmedel i EU.  
Orientering 5.2.5.2: Märkning är viktig och medlemsländerna kan dela med sig av sina system 
(Tyskland har till exempel ett trefärgsystem som ser tilltalande ut) [ohälsosamma livsmedel]. 

 
17. Orientering 1.1.7.2: Massiva kampanjer för att öka medvetenheten i EU om att mRNA-vaccinerna 

är säkra och förklara vad det innebär att vaccinera med dessa vacciner.  
 

18. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 1.1.9.2: Det krävs kraftfullare lagstiftning för att begränsa produktionen av 
ohälsosamma livsmedel.  
Orientering 1.1.10.1: Politikerna bör överväga och främja olika alternativ för att minska 
konsumtionen [ohälsosam mat].  
Orientering 1.1.10.2:  Det bör finnas fler möjligheter och mer utrymme för veckovisa marknader 
och direktförsäljning, för att erbjuda och främja hälsosamma och regionala livsmedel och utbyta 
information. 
Orientering 1.1.6.3: Minska köttkonsumtionen. 

 
19. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.12.2: Främja cykling genom utbyggnad av cykelvägar, möjligheter att cykla och 
utbildning i skolor. 
Orientering 4.3.4.1:  EU bör uppmuntra till cykling, särskilt i stadsområden, genom att förbättra 
infrastrukturen och cykelbanorna. I landsbygdsområdena skiljer sig situationen mycket mellan 
olika delar av Europa; det finns områden där det skulle krävas större infrastrukturinvesteringar 
medan detta inte skulle nödvändigt i andra områden. Det är också viktigt att det finns bilfria 
områden i stadskärnorna, därför bör det finnas fler bilfria områden.  

 
20. Orientering 1.1.13.1: Utveckling av ny teknik, vilket kommer att leda till hälsosammare produkter 

av högre kvalitet. 
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21. Orientering 1.1.15.1: Ändring av hälso- och sjukvårdssystemet för att effektivisera genomförandet 

av kontinuerliga förebyggande åtgärder, inbegripet obligatoriska kontroller. 
 

22. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.18.1: Allmänläkarnas roll måste stärkas; de måste vara proaktiva och inte bara 
reaktiva i sin verksamhet. Familjeläkarnas lokaler måste vara bättre utrustade. 
Orientering 5.3.5.2: Lägga större vikt vid familjeläkare, särskilt på landsbygden. 

 

23. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.1.19.1: Hälsofrågor som har en övergripande inverkan på samhällsnivå måste 
kommuniceras på ett öppet sätt och endast av opartiska och professionellt erkända specialister. 
Den information som förmedlas bör bygga på trovärdiga uppgifter som är tillgängliga för 
allmänheten. 
Orientering 1.2.1.1: Tillhandahåll mer statistik, fakta och siffror för att informera om dessa frågor 
och deras effekter. 

 

Undertema 1.2 – Miljöutbildning 

24. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 1.2.2.1: Ge barn som bor i stadsområden närmare kontakt med naturen: håll 
lektioner utomhus, bekosta program för skolträdgårdar, t.ex. blomsterträdgård, förskola i 
skogsmiljö, trädgårdsodlare som ökar medvetenheten. 
Orientering 1.2.7.2: Använd utflykter i naturen och miljöskyddsaktiviteter (t.ex. insamlings av 
skräp) för att främja kärlek till naturen. 
Orientering 1.2.14.2:  Barn måste uppmuntras att tillbringa så mycket tid som möjligt i naturen – 
genom skolprogram – och familjer måste uppmuntras att tillbringa mer tid med dem i kontakt 
med naturen. 

 
25. Orientering 1.2.2.2: Göra städerna grönare, t.ex. genom fler träd. 

 
26. Gruppering av 16 orienteringar 

Orientering 1.2.3.1: Storskaliga utbildningsprogram som bygger på miljöutbildning och som är 
avsedda för både föräldrar och barn. 
Orientering 1.2.4.1: Mer information om miljöfrågor i skolorna, som inte bara förmedlar teoretisk 
information, utan även ger exempel som praktiska kunskaper som kan användas.  
Orientering 1.2.4.2: Inför ”miljö” som obligatoriskt skolämne. Öka antalet miljödagar i skolan 
(t.ex. insamling av skräp). 
Orientering 1.2.4.7: EU bör lämna förslag, råd och rekommendationer till skolor om 
miljölektioner.  
Orientering 1.2.5.1: Influerare och sociala medier i allmänhet bör i högre grad ingå i informations- 
och utbildningskampanjer om miljöfrågor.  
Orientering 1.2.5.4: Förutom reklam eller utbildning i sociala medier bör barn även få del av 
informationsbroschyrer, muntlig förmedling och undervisning. 
Orientering 1.2.6.1: Utbildning i klimat- och miljöskydd måste vara den viktigaste frågan och det 
viktigaste målet.  
Orientering 1.2.7.1: Främja utbildningsprogram utanför skolan, t.ex. klubbar, icke-statliga 
organisationer och initiativ. De ska också stödja skolorna. Alla klubbar (och till exempel 
idrottsklubbar) och alla utbildningsprogram ska bidra till att främja miljöutbildning.  
Orientering 1.2.8.1: Främja och distribuera digitala utbildningsmöjligheter (EU kan t.ex. förbättra 
tillämpningen av befintliga möjligheter).  
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Orientering 1.2.11.1: En gemensam europeisk stadga för miljöutbildning för alla medlemsländer 
som ges till alla utbildningsanstalter och skolor. 
Orientering 1.2.12.1: EU bör uppmuntra medlemsländerna att införa miljöutbildning som ett 
ämne i skolornas läroplaner. Lärarna kan komma utifrån (t.ex. från icke-statliga 
organisationer/forskning) och bör få ordentligt betalt.  
Orientering 1.2.13.1: Reformera utbildningssystemen genom att öka synligheten och 
medvetenheten om miljöns roll för våra liv.  
Orientering 1.2.15.1: Inför kurser om miljö och miljöskydd i skolans läroplan, som bland annat 
omfattar naturskyddslagstiftning (fr.o.m. första året i gymnasiet). Lektioner – utan anteckningar 
– bör äga rum ute i naturen.  
Orientering 2.2.8.1: Utbildning för att öka medvetenheten om biologisk mångfald och för att 
främja ett ödmjukare mänskligt perspektiv. 
Orientering 3.2.2.3: Reklam bör ha pedagogiska mål, t.ex. för att förklara fördelarna för 
människor med att konsumera en produkt, med fokus på miljövänliga produkter. 
Orientering 4.2.2.2: Informera barn genom utbildning från tidig ålder och öka deras medvetenhet 
om miljön. 

 
27. Orientering 1.2.10.1:  Tillhandahåll utbildningsprogram för föräldrar och andra vuxna och integrera 

dem i åtgärder för barn. 
 

28. Orientering 1.2.3.4: Utföra oberoende och goda vetenskapliga studier om klimat, livsmedel och 
näringslära. 
 

29. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 1.2.3.5: Informera och öka medvetenheten om viktiga miljöfrågor som rör lokala 
transporter (buss, tunnelbana, spårvagn). 
Orientering 2.1.2.1: Minska den individuella trafiken genom kollektivtrafik. Kollektivtrafiken bör 
inriktas på samhällets behov, inte på vinst.  
Orientering 4.2.2.4: Gör kollektivtrafiken ekonomiskt överkomlig på nationell nivå eller stadsnivå 
för att göra framsteg i riktning mot att förbjuda personbilar. I kombination med en säker 
infrastruktur. 
Orientering 4.3.3.1: Medlemsländerna bör öka finansieringen för järnvägar. Medlemsländerna 
bör satsa på att förbättra järnvägsinfrastrukturen och antalet förbindelser. Järnvägstransporter 
bör prioriteras. Vi skulle behöva ett europeiskt företag som skulle kunna styra tågförbindelserna 
för att göra tågtrafiken bättre. Öka antalet omstignings- och omlastningsställen mellan tåg och 
andra transportmedel.  

 
30. Orientering 1.2.4.3: Främja nya tillverkningsprocesser som inte ger upphov till restprodukter/avfall, 

t.ex. för bagerier. Visa människor hur man handlar på ett förnuftigt sätt så att mindre avfall 
produceras. 
 

31. Orientering 1.2.4.4: Stöd företag som tillverkar leksaker för barn. Introducera barn för dessa frågor 
genom lek och genom att förklara för dem vad miljöskydd handlar om. Producera leksaker som lär 
barn om dessa frågor. Dessa måste vara ekonomiskt överkomliga. Samarbeta därför nära med 
leksakstillverkare. 
 

32. Orientering 1.2.4.6: Kulturellt utbyte mellan länder: Gemensamma projekt och utbyten mellan EU-
länderna och mellan skolor i olika länder; vad gör skolor i andra medlemsländer när det gäller 
miljön? 
 

33. Orientering 1.2.14.1:  Den formella och informella undervisningen om miljön och konsekvenserna 
av våra handlingar bör genomföras systematiskt och regelbundet. Stor vikt bör läggas vid 
attitydförändringar, med långsiktiga effekter för att bevara den ovärderliga miljön. 
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34. Orientering 1.2.16.1: Öka budgeten för utbildning och kommunikation – både offentliga och privata 
medel. 
 

35. Orientering 1.2.5.2: Vi bör investera mer i public service och oberoende medier. 
 
 

36. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.2.5.3: Skapa en EU-plattform där man kan ställa frågor om miljöfrågor och sprida 
enhetlig information till alla EU-länder. Med möjlighet till utbyte med forskare.  
Orientering 1.2.9.1: Ge bred tillgång till all information, tillgänglig på alla språk. Information och 
material måste vara vetenskapligt välgrundade. Offentliga medier bör uppmanas att sprida dem. 
Sociala medier bör användas. 

 
37. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 1.2.17.1: Framtida informationskampanjer måste uppvisa en högre grad av 
samstämmighet och ha en mycket tydlig periodicitet. Det bör finnas ett brett utbud av 
informationskanaler för att informationen ska vara så tillgänglig som möjligt för alla. 
Orientering 1.2.16.2: EU:s kampanjer för att främja miljöfrågor på lokal och regional nivå måste 
samordnas genom ett gott samarbete mellan lokala, regionala, nationella och europeiska aktörer. 
Deras effektivitet ska utvärderas regelbundet. 

 

Tema 2: Skydda miljö och hälsa 

Undertema 2.1 – Hälsosam naturmiljö 

38. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 2.1.1.1: Lämpliga begränsningar av vattenföroreningar bör införas för stora 
tillverkningsföretag och industrijordbruk. Begränsningar även för medborgarna, förändring av 
deras livsstil och få dem att förstå vad vattnets kretslopp är och vilken inverkan vi har på det.  
Orientering 2.2.1.1: Kontroll av föroreningar genom övervakning av företag belägna utmed 
floder, inte bara de som man vet släpper ut avfall. 

 
39. Orientering 2.1.1.2: Minska vattenslöseri, särskilt i regioner som hotas av vattenbrist. Höj priset på 

vatten – skapa pristabeller på samma sätt som för el. 
 

40. Orientering 2.1.1.3: Forskarna bör omdefiniera begreppet ”rent vatten”. Uppdatera standarder. 
 

41. Orientering 2.1.2.2: Ökad samfinansiering på nationell och lokal nivå för att påskynda omvandlingen 
och återuppbyggnaden av infrastrukturen. Mer tid för att använda medlen klokt. 
 

42. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 2.1.2.3: Det behövs ett miljömärke. En enhetlig märkning om att något är ”grönt” 
(fordon, byggnader, produkter). Märkning med lämpliga färger, tydlig skala. Enhetliga åtgärder 
på global nivå, samarbete med Världshälsoorganisationen och Förenta nationerna. 
Orientering 2.3.4.1: Kvalitetsprodukter skulle kunna lyftas fram genom en märkning som belönar 
goda produktionsmetoder. 
Orientering 3.1.1.1: Vi bör införa en konsumentmärkning som tydligt anger om en produkt är 
hållbar eller inte (man skulle kunna använda färger så att den är lätt att se för alla). Vi bör utveckla 
ett bra och tillförlitligt poängsystem som tar hänsyn till koldioxidutsläpp, förpackningar, 
transporter och användning av kemikalier som skadar miljön. Producerades varan ”rättvist”? 
Detta skulle kunna återspeglas i produktpriset: produkter med goda resultat (gröna) får 
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subventioner och skatterna höjs för produkter som får sämre resultat.  
Orientering 3.1.1.2: Bredvid etiketten bör det också vara möjligt att få detaljerad information om 
en produkt genom ett ”intyg”. Produkter bör förses med en QR-kod som konsumenterna kan 
skanna för att få detaljerad information. Etiketten och QR-koden bör kombineras för att 
konsumenten ska få så bra information som möjligt. Genomförande av återkoppling: dessa QR-
koder bör finnas på alla produkter och det bör finnas QR-kodläsare i butiker för personer som inte 
använder smarta telefoner. 

 
43. Orientering 2.1.3.1: Minskad efterfrågan på energi. Anpassning av energiförbrukningen. 

 
44. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 2.1.3.2: Anslå mer medel till forskning om huruvida kärnkraft faktiskt är den bästa 
lösningen för närvarande, om hur kärnavfall ska lagras (nu och i framtiden) och hur man 
återanvänder det för att producera ny energi. 
Orientering 2.1.3.3: Mer ekonomiska resurser för forskning om vad som kan ersätta kärnkraft. 

 

Undertema 2.2 – Skydd av biologisk mångfald 

45. Orientering 2.2.1.2: Stödja införandet av avloppsreningsverk. 
 

46. Orientering 2.2.2.1: Omfattande användning av teknik för att minska spridningen av foder från 
vattenbruk i miljön. 
 

47. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 2.2.3.1: Omdirigering av jordbruksstöd till jordbruk som stöder ekosystemen. 
Orientering 2.3.1.1: Vi föreslår att man använder det finansiella verktyget och omprövar 
tilldelningen av EU-bidrag för att uppfylla våra mål: subventionera miljövänlig produktion och 
stoppa subventioner till företag som överproducerar (eller beskatta dem). 
Orientering 3.1.4.1: EU:s beslutsfattare bör beskatta produkter som inte är miljövänliga och 
subventionera miljövänliga produkter. 

 
48. Orientering 2.2.3.2: Säkerställa lojal konkurrens om miljövänliga jordbruksprodukter. 

 
49. Gruppering av sex orienteringar 

Orientering 2.2.3.3: Främja användningen av naturliga gödselmedel – värmebehandling av 
utsäde.  
Orientering 2.2.7.1: Utveckla områden för ekologiskt jordbruk utan bekämpningsmedel. 
Orientering 2.2.7.4: Alternativa växtskyddsmetoder (t.ex. värmebehandling av utsäde).  
Orientering 2.3.7.1: Vi måste utbilda jordbrukarna om överanvändningen av 
bekämpningsmedel så att de förstår att det går att bedriva jordbruk på annat sätt. 
Orientering 2.3.7.2: Vi måste investera mer i forskning om vi vill bli av med bekämpningsmedel. 
Orientering 2.3.7.3: Användningen av mer naturliga bekämpningsmedel och alternativa tekniker 
skulle kunna uppmuntras, t.ex. insekter som äter skadegörare. Jordbrukare som använder dessa 
mer naturliga metoder skulle också kunna belönas, så att man främjar dessa metoder, eller så 
skulle bekämpningsmedel kunna beskattas så att de blir dyrare än dessa naturliga metoder.  

 
50. Orientering 2.2.4.1: Begränsning av gruvverksamhet som påverkar skogarna. 

 
51. Orientering 2.2.4.2: Maximal användning av befintliga skogsbruksområden. 

 
52. Gruppering av tre orienteringar 
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Orientering 2.2.4.3: Motverka skogsplanteringar för ved.  
Orientering 2.2.4.4: Återbeskogningsprogram i kombination med kontrollerade trädfällningar.  
Orientering 2.2.4.5: Intensiv beskogning av områden med förstörd mark. 

 
 

53. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 2.2.5.1: Förebyggande åtgärder mot och tidig identifiering av nya invasiva arter, 
med allmänhetens hjälp. 
Orientering 2.2.5.2: Konsekvensanalyser med anknytning till nya arter (utförda av experter). 

 
54. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 2.2.6.1: Övervakning av lokala utrotningshotade arter, inklusive utrotningshotade 
lantraser.  
Orientering 2.2.6.2: Bevarandeprogram för hotade arter, inklusive program för fortplantning i 
fångenskap och övervakning av återhämtning. 

 
55. Orientering 2.2.7.3: Motverka monopolsituationen i fråga om utsäde. 

Undertema 2.3 – Säkra och hälsosamma livsmedel (undergrupp 8) 

56. Gruppering av två orienteringar  

Orientering 2.3.1.2: Vi föreslår en minskning av produktionen och användningen av plast och en 
ökad återvinning av plast för att minska mängden plastskräp i naturen som kommer att påverka 
våra livsmedel. Vi föreslår också att man utvecklar forskning om alternativ till plastförpackningar 
eller förpackningar tillverkade av återvunnen plast.  
Orientering 3.1.2.2: Tillverkarna bör ändra det sätt på vilket de förpackar produkter. Vi bör 
använda hållbara material för förpackningar, till exempel biologiskt nedbrytbara material. Vi bör 
överväga tekniska framsteg när det gäller förpackningar. Tillverkarna bör inte förpacka artiklar 
individuellt när det rör sig om storpack. 

 
57. Orientering 2.3.1.4: Den faktiska användningen av subventioner bör utvärderas mer regelbundet; 

målen har uppnåtts om livsmedlen har förbättrats. Vi föreslår ett utvärderingsverktyg (offentlig 
politik, nya bestämmelser, handlingsplaner osv.).  
 

58. Orientering 2.3.2.1: Vi föreslår att man ska bidra till en omställning av djuruppfödning på det 
europeiska territoriet. Det är nödvändigt att mycket gradvis fasa ut de intensiva 
uppfödningsmetoderna.  
 

59. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 1.1.6.2: Förbjud användning av förebyggande antibiotika som fodertillsats för djur.  
Orientering 2.3.3.1: Vi föreslår en översyn av befintlig EU-politik för att inte längre använda 
antibiotika. Vi måste sträva efter ett antibiotikafritt jordbruk. Om djuruppfödningen inte längre 
är intensiv behövs inte längre antibiotika. Detta måste ske gradvis. Det är därför nödvändigt att 
bidra till en gradvis omställning till ett antibiotikafritt jordbruk.  
Orientering 2.3.3.2: Vi föreslår att användningen av antibiotika minskas. För den användning 
som fortfarande är nödvändig föreslår vi att man uppmuntrar innovation för att förbättra 
antibiotikans kvalitet. Det är nödvändigt att subventionera och stödja forskning. 

 
60. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 1.1.12.3: Sockerskatt (högre skatt på socker). 
Orientering 1.1.14.1: Högre moms (mervärdesskatt) för produkter som inte är hälsosamma. 
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Främjande av nya livsmedelsprodukter och sänkning av momsen för hälsosamma livsmedel 
Orientering 2.3.5.1: Vi kan införa prisregleringar i syfte att gynna ”hälsosamma livsmedel”.  
Orientering 5.2.5.2: Öka tillgången till hälsosammare livsmedel genom att beskatta skräpmat 
och uppmuntra till hälsosam kosthållning. 

 
61. Orientering 2.3.4.2: Vi skulle kunna öka medvetenheten och genomföra utbildningar om livsmedel 

och kostrelaterade sjukdomar; därför behöver vi ytterligare vetenskaplig forskning på detta område 
för att grundligt studera denna fråga.  
 

62. Orientering 2.3.4.3: Vi föreslår att man ändrar strukturen på ”livsmedelsmiljön” som omger oss: 
man måste ändra de marknadsföringsmetoder som styr våra individuella konsumtionsval. 
 

63. Orientering 2.3.5.2: Vi föreslår att man uppmuntrar och hjälper kommunerna och lokalsamhällena 
att skapa kollektiva trädgårdar för att få fram säsongsbetonade och hälsosamma produkter. 
 

64. Orientering 2.3.6.1: Producenterna måste uppmuntras att använda metoder som säkerställer 

djurens välbefinnande. 

65. Orientering 2.3.8.1: Vi vill ha mer information om produkter från djuruppfödning där hormoner 

används, och om produkter som innehåller hormonstörande ämnen. 

 

66. Orientering 2.3.8.2: Vi bör sluta använda genetiskt modifierade organismer. 

 

67. Orientering 2.3.8.3: Det måste finnas en väl avvägd skattepolitik när det gäller skillnaden mellan 
kostnaden för att föda upp kor på ett sätt som är inriktat på djurens välbefinnande, utan hormoner, 
och för att föda upp dem på ett sätt som inte är inriktat på djurskydd.  

 

Tema 3: Lägga om vår ekonomi och konsumtion (undergrupperna 3, 11 
och 12) 

Undertema 3.1 – Reglering av överproduktion och överkonsumtion (undergrupp 3) 

68. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 3.1.1.3: Konsumenterna bör använda sina produkter under längre tid. På 
produkterna eller i butikerna bör det finnas information om produkters livslängd. 
Orientering 3.1.2.3: Konsumenternas beteende och förväntningar måste förändras. 
Konsumenterna måste i allmänhet minska sin konsumtion. Konsumenterna måste använda 
produkterna under längre tid. Konsumenterna måste reparera sina produkter. Konsumenterna 
måste återvinna produkterna korrekt. Använd och genomför återvinningspyramiden. Allt behöver 
inte alltid finnas tillgängligt. 

 
69. Orientering 3.1.2.1: Tillverkarna bör anpassa sin produktion till konsumenternas efterfrågan. Detta 

bör inte vara fallet när det gäller nödvändiga produkter, eftersom nödvändiga produkter alltid bör 
vara lättillgängliga. Tillverkarna bör stoppa det inbyggda åldrandet av produkter. 
 

70. Orientering 3.1.2.4: Inför ett retursystem som gör det möjligt att återanvända flaskor om och om 
igen. Vi måste också återanvända den plast som vi redan har producerat. 
 

71. Orientering 3.1.3.1: Vi måste införa åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att begränsa 
saluföringen av miljöskadliga produkter. Samma krav bör också gälla för importerade produkter. 
 

72. Orientering 3.1.3.2: Vi bör tillverka våra egna produkter och ha ett självständigt produktionssätt i 
Europa. Alla regioner/länder i Europa bör specialisera sig på det område där de är bäst lämpade, så 
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att vi kan stödja den lokala produktionen och utnyttja synergier. På så sätt kan vi på ett bättre sätt 
kontrollera om producenterna följer hållbarhetsnormerna. Detta skulle minska de utsläpp från 
transporter och sjöfart som vanligtvis uppstår vid import från hela världen. 
 

73. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 3.1.4.2: Enhetliga miljöstandarder för tillverkning i Europa, så att ALLA tillverkare 
måste hålla sig till dessa regler. Hållbara normer, ekologiska normer på marknaden = > testa 
produkter för att se om de uppfyller dessa normer. Vi bör inte heller importera produkter som 
inte uppfyller normerna. 
Orientering 3.2.3.1: Övervakningen och den strikta kontrollen bör förbättras, med påföljder för 
producenter som inte följer europeisk och nationell lagstiftning. De lokala myndigheterna fyller 
en viktig funktion när det gäller att övervaka genomförandet av europeiska och nationella 
miljöstandarder för industrin. 
Orientering 3.3.1.6: EU måste lagstifta för att bättre definiera vad som är en nödvändig, viktig 
och hållbar produkt och vad som inte är det. 
Orientering 4.2.2.3: Ändra företagens beteende och bryta produktionsmönstren genom 
anpassad lagstiftning. 

 
74. Orientering 3.1.4.3: Minska transporttiderna: produkten bör levereras från tillverkaren till 

konsumenten på snabbast möjliga sätt. På så sätt undviker vi också ytterligare förpackningar. 
 

Undertema 3.2 – Minskning av avfall 

75. Orientering 3.2.1.1: Alla ska betala för den mängd avfall de genererar. Tillverkarna måste också 
uppmuntras att använda mindre förpackningsmaterial för att inte lägga hela bördan på 
slutanvändaren. 
 

76. Orientering 3.2.1.2: Avfallshantering och återvinning av avfall bör uppmuntras som verksamheter 
som kan generera intäkter för företagen. 
 

77. Orientering 3.2.2.1: Detta problem bör ses som en möjlighet för dem som har förlorat sitt arbete 
eftersom de kan hitta ett bättre jobb genom omskolningsåtgärder. Den cirkulära ekonomin är en 
bra lösning för företag som drabbas av produktionsminskningar. 
 

78. Orientering 3.2.2.2: Bestämmelser på EU-nivå och nationell nivå bör införas för att uppmuntra 
användningen av mindre och miljömässigt säkra förpackningar. På förpackningarna bör det finnas 
information om hur avfallet ska behandlas när produkten längre används, på ett sätt som inte 
förorenar miljön. 

Undertema 3.3 – Rättvisa produkter, lika tillgång och rättvis konsumtion 

79. Orientering 3.3.1.1: Uppmuntra till och främja omlokalisering av industrier för att erbjuda 
kvalitetsprodukter. 
 

80. Orientering 3.3.1.2: Höj skatterna på importerade och billiga modeprodukter för att undvika slöseri. 
 

81. Orientering 3.3.1.3: Förbjud försäljning av produkter som förorenar alltför mycket (t.ex. 
plastprodukter). 
 

82. Orientering 3.3.1.5: Främja och gynna lokala produkter. 
 

83. Orientering 3.3.2.1: EU måste främja finansiering av forskning och innovation för att göra det 
möjligt att saluföra mer hållbara produkter. Vi måste därför uppmuntra till samarbete. 
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84. Orientering 3.3.2.2: EU måste anordna samråd med medborgarna om forskning och innovation. 
 

85. Orientering 3.3.3.1: Främja informationskampanjer och deltagandeprocesser för företag och för 
hållbara produkter. 

 

Tema 4: Mot ett hållbart samhälle 

Undertema 4.1 – Förnybar energi nu 

86. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 4.1.1.1: EU bör hitta nya sätt att producera el för att tillgodose våra framtida behov.   
Orientering 4.1.4.1: EU bör stoppa koldriven elproduktion. 
Orientering 4.1.2.1: EU bör minska användningen av olja, gas och kol. 

 
87. Orientering 4.1.1.3: EU bör öka användningen av ”god grön energi” som vi redan producerar, t.ex. 

vindkraft. 
 

88. Orientering 4.1.2.2: EU bör också agera för att minska utsläppen av växthusgaser som metan och 
ozon. 
 

89. Gruppering av tre orienteringar  

Orientering 1.2.4.5: Främja möjligheten att få kostnadsfri vuxenutbildning om energisparande, 
klimatförändringar osv. Om detta inte görs genom offentliga institutioner bör icke-statliga 
organisationer främjas som erbjuder sådana kurser gratis. 
Orientering 4.1.1.2: EU bör ge mer stöd till utbildning och nya arbetsuppgifter för personer som 
arbetar med traditionell energiproduktion. 
Orientering 4.1.3.1: EU bör satsa mer på att förändra EU-invånarnas vanor och attityder när det 
gäller privat energiförbrukning. 

 
90. Gruppering av två orienteringar  

Orientering 4.1.5.1: En lösning skulle kunna vara att utveckla vätgasenergi. 
Orientering 4.1.6.1: Man skulle kunna undersöka, investera i och använda vätgas som en 
alternativ ny energilösning. 

 
91. Orientering 4.1.6.2: Satsningar på många mindre projekt skulle kunna lösa det storskaliga 

energiproblemet. Investeringar både i industrin och i privatbostäder. 

Undertema 4.2 – Stöd till förändring 

92. Orientering 4.2.1.1: EU måste se till att olika aktörerna får möjlighet att regelbundet träffas och 
faktiskt lyssna på varandra för att förstå varandras behov när det gäller klimatförändringar. Vid 
behov måste mjuka och/eller hårda åtgärder vidtas för att sätta press på andra världsdelar så att de 
verkligen inleder en dialog och försöker hitta det som förenar dem för att upprätta en gemensam 
klimatvision. 
 

93. Orientering 4.2.1.2: Vi måste minska importen av varor från Kina och USA och samtidigt fastställa 
högre kvalitetsstandarder för att hjälpa dessa länder. 
 

94. Orientering 4.2.2.1: Piska och morot: genom en konsekvent klimatpolitik bör stora förorenare få 
stora böter och subventioner. Råvaror kan göras tillgängliga gratis (som en belöning) för företag som 
uppträder på ett hållbart sätt och som har rätt moralisk inställning till hållbarhet. 
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95. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 4.2.3.1: Information (om klimatet, miljön och jorden) måste vara öppen och 
verifierad för medborgarna. Alla i Europa måste informeras på samma sätt, utan politisk censur. 
Orientering 4.2.3.2: På så sätt kan man nå och motivera så många som möjligt. Man bör använda 
olika kanaler för att nå ut till så många invånare som möjligt, informera dem och öka deras 
medvetenhet. Detta skulle kunna ske genom ocensurerade sociala medier, landsomfattande 
reklam, men även genom religiösa kanaler eller andra övergripande medborgarorganisationer. 

 

Undertema 4.3 – Miljövänliga transporter 

96. Gruppering av två orienteringar 

Orientering 4.3.1.1:  EU bör förbättra och optimera användningen av kollektivtrafik på 
landsbygden, investera i infrastruktur och förbättra landsbygdsområdenas förbindelser med 
stadsområdena (så att arbetstagarna kan ta sig till arbetsplatsen). Stöd bör ges till nödvändig 
infrastruktur och stöd till passagerare (för att göra transporterna billigare, särskilt för de mest 
missgynnade). Det behövs också medel för att fördela resurserna rättvist mellan landsbygds- och 
stadsområden. 
Orientering 4.3.1.3: EU bör förbättra internetuppkopplingen i landsbygdsområden för att minska 
behovet av transporter, detta för att de som bor i dessa områden inte ska behöva pendla till 
staden varje dag för att arbeta eller gå i skolan.  

 
97. Orientering 4.3.1.2: Innan ny transportinfrastruktur byggs bör gammal infrastruktur som inte 

används anpassas och användas för nya ändamål (t.ex. genom att återigen sätta gamla järnvägsspår 
i bruk). När man skapar ny kommunikations- och transportinfrastruktur för landsbygdsområden är 
det mycket viktigt att ta hänsyn till skyddade områden (skyddade naturområden). Ny infrastruktur 
får inte skada dessa skyddade områden. 
 

98. Orientering 4.3.1.4: EU bör främja inrättandet av gemensamma och delade arbetslokaler i 
landsbygdsområden, dit människor kan åka för att arbeta nära sina hem och ha bra 
internetuppkoppling. 
 

99. Orientering 4.3.2.1: EU bör främja inköp av elfordon genom incitament och förbättrad 
elinfrastruktur. Dessa nya fordon (el, vätgas osv.) bör ha en lång livscykel för att man ska optimera 
resursanvändningen och undvika alltför mycket avfall när gamla fordon byts ut mot nya. Man bör 
uppmuntra forskning och utveckling i fråga om långa produktlivscykler. Vi måste också främja 
användningen av gamla fordon med nya syntetiska bränslen som är mindre förorenande (eftersom 
elbilar inte alltid är det bästa miljövänliga alternativet). Återvinning av gamla fordon bör 
uppmuntras och nya, miljövänligare fordon bör repareras och uppgraderas.  
 

100. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 4.3.2.2: EU bör ersätta vägtransporter med andra typer av transporter (ökad 
användning av tåg, båttransporter på floder och närsjöfart och andra metoder såsom drönare).  
Orientering 4.3.5.1: EU bör stärka de lagar som reglerar användningen av flygplan och 
kryssningsfartyg. 
 Orientering 4.3.2.3: EU bör ändra kryssningsfartygens energikällor till mindre förorenande (utan 
användning av fossila bränslen). 

 
101.  Orientering 4.3.2.4:  EU bör stärka samarbetsstrategier såsom delning av privata fordon, till 

exempel genom att använda sociala nätverk. 
 

102. Orientering 4.3.4.2: EU bör förbättra elektrifieringen av kollektivtrafiken i städerna (t.ex. genom att 
främja spårvagnar). 
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Tema 5: Ta hand om alla 

Undertema 5.1 – Stärka hälso- och sjukvårdssystemet 

103. Orientering 5.1.1.1: EU bör avsätta en större del av sin allmänna budget till gemensamma 
hälsorelaterade forsknings- och utvecklingsprojekt, särskilt när det gäller förebyggande medicin. 
 

104.  Orientering 5.1.1.2: Det finns ett behov av att synkronisera EU:s forskningsverksamhet och göra 
våra resultat tillgängliga för andra EU-länder (öppen tillgång i hela EU). 
 

105.  Orientering 5.1.2.1: Andelen medicinsk personal bör ökas. Samtidigt bör lönerna ökas (gradvis 
beroende på erfarenhet osv.) och arbetstiderna kortas. 
 

106. Gruppering av fyra orienteringar 

Orientering 5.1.2.2: Det bör vara lättare att arbeta i andra EU-länder – kvalifikationerna bör 
betraktas som likvärdiga (erkännande av kvalifikationer) för all personal som arbetar inom hälso- 
och sjukvården, inte bara för läkare. Synkronisering och bästa praxis i fråga om 
utbildningsmetoder behövs.  
Orientering 5.1.3.1: Alla hälso- och sjukvårdsutbildningar bör ha samma läroplan/program för 
studierna.  
Orientering 5.1.2.3: Vi måste se till att som utexamineras från EU:s hälso- och 
sjukvårdsutbildningar inte flyttar till USA på grund av skillnader i löner och arbetsvillkor. 
Orientering 5.2.2.2: Det finns ett behov av att uttrycka uppskattning av hälso- och 
sjukvårdspersonal (genom bättre arbetsvillkor, karriärutveckling och socialt erkännande). Lika 
regler på EU-nivå (t.ex. antalet arbetstimmar). 

 
107. Orientering 5.1.3.2: Det finns ett behov av behandlingar av samma kvalitet i hela EU, och kostnaden 

för läkemedel bör vara densamma. 
 

108. Orientering 5.1.4.1:  EU bör ha större befogenheter i riktning mot ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdssystem, så att det blir mer kostnadseffektivt, billigare och enklare att hitta lösningar. 
 

109. Orientering 5.1.5.1: EU-invånarnas patientjournaler bör vara tillgängliga för medicinsk personal i 
andra EU-länder i nödsituationer. EU:s sjukförsäkringskort bör användas mer utbrett. 
 

110. Orientering 5.1.6.1: EU bör prioritera investeringar i offentlig hälso- och sjukvård och ge ytterligare 
incitament till dem som redan arbetar inom den privata sektorn så att även den grundläggande 
hälso- och sjukvården är konkurrenskraftig. 
 

111. Orientering 5.1.7.1: Skräddarsydd utbildning för olika typer av hälso- och sjukvårdspersonal bör 
anordnas regelbundet för att säkerställa att vårdpersonalen har aktuella kunskaper. 
 

112. Orientering 5.1.8.1: Det bör finnas mer samarbete och enighet om detta mellan EU-länderna 
(betalningssystemen). 

Undertema 5.2 – En bredare förståelse av hälsa 

113. Orientering 5.2.1.2: Personer med fysiska hälsoproblem bör ha större möjligheter att prata med 
specialister om dem. 
 

114. Gruppering av fem orienteringar  

Orientering 5.2.1.4: Inom företagen bör det finnas mer kunskap och medvetenhet om företagens 
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roll vad gäller psykisk hälsa. Företagen bör uppmuntras och stödjas att ta denna fråga på större 
allvar. Använd t.ex. hälsoveckan (från orientering 5.2.1.3).  
Orientering 5.2.3.1: Utbilda, medvetandegöra och informera samhället för att göra frågan mindre 
tabubelagd. 
Orientering 5.2.3.2: Använd utbildning för att avmystifiera psykiska hälsoproblem och visa att de 
liknar andra hälsoproblem. 
Orientering 5.2.6.1: Fördjupa kunskaperna om psykisk hälsa för alla som har kontakt med 
patienter och arbetar i samhället (skolor, polismyndigheter, hälso- och sjukvårdspersonal, 
företag, kommuner). 
Orientering 5.3.2.1: Normalisera psykologisk behandling (för närvarande diskuteras t.ex. 
psykologiska sjukdomar och behovet av behandling inte öppet). Det är viktigt att förstå att alla 
kan ha behov av att gå till en psykolog. Undervisa i filosofi, logik och kritiskt tänkande i skolorna. 
Detta kommer att leda till bättre psykisk hälsa för människor. 

 
115.  Orientering 5.2.2.1: Ge resurser till institutioner som stöder människor med hälsoproblem. 

 
116.  Gruppering av två orienteringar  

Orientering 5.2.4.1: Sänk skatterna på mensskydd.  
Orientering 5.3.3.1:  Ta bort momsen på mensskydd. 

 
117. Orientering 5.2.4.2: Öka ungdomars och barns medvetenhet om biologisk, psykisk och sexuell hälsa. 

 
118. Orientering 5.2.4.3: Goda idéer/lösningar/god praxis bör anpassas till andra medlemsländer. Hur 

sådan kunskapsdelning kan omsättas i praktiken måste undersökas (diskriminering när det gäller 
sexuell och reproduktiv hälsa samt kvinnors hälsa).  
 

119. Gruppering av två orienteringar  

Orientering 5.2.5.1: Aktivt främjande av idrottsaktiviteter genom statliga incitament. 
Orientering 5.3.2.4: Öka antalet idrottslektioner i skolornas för att göra människor mer aktiva 
(vilket t.ex. bidrar till att förbättra psykisk hälsa och minska fetma). Uppmuntra föräldrar att 
oftare vara utomhus med sina barn. Främjande av fysisk aktivitet kan också uppmuntras genom 
program för hållbar rörlighet (i Portugal finns det t.ex. incitament för mer hållbar rörlighet som 
uppmuntrar till cykling och promenader). 

 
120. Orientering 5.2.7.1: Skapa en europeisk tävling som visar upp nationell bästa praxis i fråga om 

psykisk hälsa (som ska presenteras av ministrar eller parlamentsledamöter). 

Undertema 5.3 – Allas lika tillgång till hälsa 

121. Gruppering av tre orienteringar 

Orientering 5.3.1.1: Utvidga det offentliga systemet för tandvård (i Spanien är t.ex. den offentliga 
hälso- och sjukvården mycket begränsad när det gäller munhälsa). 
Orientering 5.3.1.2: Skapa ekonomiskt stöd för öka tillgången till tandvård och minska 
kostnaderna för den. Främja subventioner på europeisk nivå för att garantera god tandvård, 
särskilt för barn upp till 18 år (i Österrike finansieras t.ex. tandreglering för barn upp till 18 år). 
Orientering 5.3.1.3: Förbättra de förebyggande åtgärderna på området tandvård. Fastställ 
miniminormer för tandvård i hela EU. Förebyggande tandvård i skolorna bör vara kostnadsfri. (I 
Tyskland finns exempelvis förebyggande program: 1) tandläkaren besöker skolor och 2) eleverna 
uppmanas att besöka en tandläkare en gång om året. Detta besök hos tandläkaren kostar dock 
80 euro och det finns därför familjer som inte har råd med det. ) 

 
122. Orientering 5.3.2.3: Förklara problemen med självmedicinering för skolelever och vuxna. 
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123. Orientering 5.3.2.5: Utbilda både vuxna och elever i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 
Utöver utbildning är det viktigt att defibrillatorer finns tillgängliga på offentliga platser. 
 

124. Orientering 5.3.3.2: Hälso- och sjukvårdspolitiken måste erkänna att kvinnor och män, på grund av 
sina biologiska skillnader och könsroller, har olika behov, hinder och möjligheter när det gäller 
tillgången till hälso- och sjukvård. Det är också nödvändigt att uppmärksamma HBTQI-kollektivets 
behov (särskilt vad gäller unga HBTQI-are, eftersom de håller på att bygga upp sin identitet och 
behöver mer stöd). Främja särskilda HBTQI-lagar (t.ex. Aragons lag för transsexuella: en enhet för 
könsidentitet har inrättats som ger psykologisk hjälp och stöd under hela övergångsprocessen. I 
Aragonien finns också en HBTQI-lag. Båda skulle kunna vara ett föredöme för andra regioner). 

 
125. Orientering 5.3.4.1: Förbättra utbildningen och tillhandahåll mer resurser till enheter inom den 

ideella sektorn och socialtjänsten som har kontakt med resurssvaga personer (det finns t.ex. 
personer som har mycket dåliga hygien- eller matvanor eftersom de saknar information eller 
resurser för att förbättra dem). Hemlösa har inte tillgång till hälso- och sjukvård; många skäms för 
att gå till läkare. Icke-statliga organisationer kan nå ut till dessa hemlösa och anordna läkarbesök för 
utsatta grupper.  
 

126. Orientering 5.3.4.2: Inkludera familjerna i skolornas utbildningsplaner, så att de också är en del av 
de sunda studievanor som främjas i skolorna. 
 

127. Orientering 5.3.5.1: Utveckla verktyg som gör det möjligt för vårdpersonalen att förbättra sitt 
arbete (t.ex. genom röststyrda applikationer: vårdpersonalen kan lämna rapporter om vårdbesök 
muntligt och systemet omvandlar det till text, vilket befriar personalen från att skriva). 
 

128. Gruppering av två orienteringar  

Orientering 5.3.6.1: EU bör införa grundläggande offentlig hälso- och sjukvård (funktionella 
aspekter, inte estetiska aspekter) i alla EU-länder. Hälso- och sjukvården bör inte bara vara 
tillgänglig för medborgarna utan även för invandrare eller personer från andra länder. 
Orientering 5.3.7.1: Säkerställ hälso- och sjukvård för hemlösa och invandrare (det finns t.ex. 
vissa icke-statliga organisationer som tillhandahåller privat vård, och sådana initiativ bör 
uppmuntras). 

 
129. Orientering 5.3.7.2: Införliva hälsa, mänsklig värdighet och rätten till integritet i artikel 3 i fördraget 

om Europeiska unionen. Människans värdighet är en del av människors hälsa (till exempel omfattar 
artikel 15 i den spanska konstitutionen rätten till liv och till fysisk och moralisk integritet, och rätten 
att inte under några omständigheter utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
bestraffning eller behandling). 
 

130. Orientering 5.3.8.1: Analysera fördelarna och nackdelarna med det privata hälso- och 
sjukvårdssystemet (t.ex. för att se i vilken utsträckning främjandet av ett privat system leder till 
minskade investeringar i offentliga tjänster, för att se i vilken utsträckning det är diskriminerande).(I 
Tyskland finns det exempelvis privata försäkringar och offentlig hälso- och sjukvård. Privat hälso- 
och sjukvård är inte alltid bättre. Privatpatienter måste betala för undersökningar som de egentligen 
inte behöver).  
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