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Alapvető információk: Éghajlatváltozás, környezetvédelem, egészségügy 

 

Az „éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” témákkal foglalkozó vitacsoport az 
éghajlatváltozásra, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre, valamint az Európai Uniót érintő 
új egészségügyi kihívásokra összpontosít. Ezek a témák azokhoz az uniós célkitűzésekhez és 
stratégiákhoz is kapcsolódnak, amelyek a mezőgazdaságra, a közlekedésre és mobilitásra, az energiára 
és a szénhasználaton túllépő társadalom felé való átmenetre, a kutatásra, az egészségügyi 
rendszerekre, valamint az egészségügyi válságokra való reagálásra, a megelőzésre és az egészséges 
életmódra vonatkoznak. 

Ez a dokumentum háttérinformációkat nyújt a vitacsoport különböző témáival kapcsolatban. Ismerteti 
egyrészt, hogy az EU eddig milyen intézkedéseket hozott az említett területeken, másrészt pedig, hogy 
a többnyelvű digitális platform (https://futureu.europa.eu) felhasználói milyen aggodalmaiknak és a 
jövőre vonatkozó elképzeléseiknek adtak hangot. Végezetül pedig hivatkozásokat is tartalmaz, 
amelyeket követve további információk találhatók a sokféle témáról. 

Az Ön feladata 
 
E vitacsoport tagjait arra kérjük fel, hogy vitassanak meg, illetve fogalmazzanak meg ajánlásokat, 
amelyek nyomán az az uniós intézmények Európa jövőjét alakító intézkedéseket hozhatnak az 
éghajlatváltozás, a környezetvédelem és az egészség területén. Az ajánlások például arra 
vonatkozhatnak, hogy az intézmények milyen általános irányvonalat kövessenek, vagy hogyan 
oldjanak meg egy-egy konkrét problémát. 
 
A vitacsoport tagjai három ülésszak során megbeszéléseket folytatnak és közvetlenül 
együttműködnek más európai uniós polgárokkal, és együtt fogalmazzák meg az ajánlásokat. A 
harmadik, azaz utolsó ülésszak keretében közösen szavaznak majd az ajánlásokról, amelyeket ezt 
követően a konferencia plenáris ülésén terjesztenek elő és vitatnak meg a többi résztvevővel. 
  

https://futureu.europa.eu/
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Éghajlatváltozás és környezetvédelem: vezető szerep a fenntarthatóbb jövőhöz vezető 
úton 

Az éghajlatváltozás és a környezeti károk elleni küzdelem sürgető kérdés mind az Európai Unió, mind 
az egész világ számára. Ahhoz, hogy egy jobb világot teremtsünk mindannyiunk számára, olyan 
stratégiára van szükségünk, amelynek révén Európa továbbra is vezető szerepet tölthet be a 
fenntarthatóság és a klímasemlegesség felé vezető úton. 

 
 
Mit tesz az EU? 

Létrehoztuk az európai zöld megállapodást annak érdekében, hogy az Európai Unió gazdaságát 
fenntarthatóvá tegyük, az éghajlati és környezeti kihívásokat lehetőségekké változtassuk, és az 
átmenetet mindenki számára méltányossá és inkluzívvá tegyük. 

A zöld megállapodás az az új növekedési stratégia, amelynek célja, hogy az Európai Uniót modern, 
klímasemleges, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítsa át. Ennek részeként: 

● 2050-re meg kell szüntetnünk a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
● a gazdaság növekedését függetlenné kell tennünk az erőforrás-felhasználástól 
● a klímasemleges és reziliens társadalmi rendre való átállás során egyetlen emberről vagy 

egyetlen helyről sem feledkezhetünk meg 

 

A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus 2.) 

Az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témában összesen 3156 hozzászólást, ötletet és 
rendezvényt nyújtottak be a platform elindítása óta (1074 ötlet, 1798 hozzászólás és 284 rendezvény). 
Számos javaslat mögött az éghajlatváltozás fogalma és hatásainak megismertetése húzódik meg: a 
hozzászólók felhívják a figyelmet a nagyszámú környezeti kihívásra, és konkrét intézkedéseket 
szorgalmaznak ezek kezelésére. Az ezen a témán belüli ötletek sokfélék, és az alábbi tématerületekre 
oszthatók: 

 Szennyezés 
 Közlekedés 
 Mezőgazdaság 
 Fogyasztás 
 Támogatások, adóztatás 
 Energia 
 A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása 

 

Szennyezés 

A szennyezést a hozzászólók a környezetre gyakorolt nyomás egyik legjelentősebb forrásaként jelölik 
meg. A zöld átállásról folytatott beszélgetésekben sokféle megoldást javasoltak a szennyezés 
csökkentésére (lásd ezt a rendezvényt). A platform egyik leginkább támogatott ötlete például azt 
javasolja, hogy az EU-nak erőteljes, inkluzív kormányzati megközelítést kellene képviselnie, amelyben 
a munkavállalók és a szakszervezetek is minden szinten részt vesznek az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó politikák kidolgozásában és végrehajtásában. A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy 
az éghajlatváltozással foglalkozó uniós stratégiának egyrészt olyan konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják a munkahelyek megőrzését, védik a 
munkavállalók egészségét és biztonságát, másrészt aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat, valamint 
szakmai átképzéseket és képzéseket a munkahelyek megszűnésének elkerülése érdekében (lásd ezt 
az ötletet). A szennyezés több területéről is folyik vita, az alábbi altémákat érintően: kibocsátás, 
erdőirtás, vízszennyezés, fényszennyezés és a műanyagok használata. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?=&per_page=50&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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A kibocsátásokat illetően az egyik leggyakrabban megvitatott kérdés a kibocsátások megadóztatásával 
kapcsolatos: konkrétabban a vállalkozások ösztönzése arra, hogy olcsóbb megújuló energiaforrások 
használatával csökkentsék üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, ami a fogyasztókat is a fenntarthatóbb 
termékek választására ösztönözné (lásd például ezt az ötletet). Ezenkívül van olyan javaslat is, amely 
szerint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) ki kellene bővíteni. Az ötletek egy másik 
altémája az erdőirtáshoz kapcsolódik; köztük van olyan, amelyik az európai (lásd például ezt az ötletet) 
vagy a globális újraerdősítésbe való beruházásokat szorgalmazza bolygónk tüdejének, azaz az 
Amazonas esőerdőinek, illetve a világ más esőerdőinek megmentése céljából, nem csupán a globális 
szén-dioxid-szennyezés lassítása és a fajok megmentése, hanem az Európába irányuló migrációs 
nyomás csökkentése érdekében is (lásd például ezt az ötletet). 

A vízszennyezés altémáját illetően nagy hangsúlyt kapott az, hogy szavatolni kell az ivóvízforrások és 
a tiszta ökoszisztémák jövőbeli biztonságát (lásd ezt a rendezvényt). Ezenkívül konkrét javaslatok 
érkeztek az óceánok vízszintjének emelkedése és a folyók szennyezése elleni küzdelemre vonatkozóan 
(lásd például ezt a rendezvényt). Az egyik ötletben a hozzászóló olyan létesítmények létrehozására 
tesz javaslatot, amelyek a folyókból és óceánokból összegyűjtött műanyagot hasznosítanák újra (lásd 
az ötletet). Végezetül, a platformra beküldött néhány ötletben a fényszennyezés korlátozását 
szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). 

Közlekedés 

A közlekedés tématerületét érintő ötletek egy jelentős csoportja a közlekedés és a szennyezés közötti 
összefüggésre összpontosít. Néhány, az alábbiakban felsorolt javaslat a közlekedési rendszernek a 
szennyezés csökkentése érdekében történő átalakításával kapcsolatos. A platformra benyújtott, a 
közlekedési rendszer átalakítására irányuló ötletek mindenekelőtt az Unión belüli rövid távú 
repülőjáratok tilalmát szorgalmazzák a szennyezés csökkentése érdekében (lásd például ezt az 
ötletet). A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy a világjárvány már jelenleg is a légi közlekedési ágazat 
zsugorodásához vezetett. 

Általánosságban széles körű támogatás övezi az európai közösségi közlekedési rendszerek javítását 
(lásd például ezt az ötletet), mivel ezek környezetbarátabb alternatívát kínálnak a rövid távú 
repülőjáratok helyett. Konkrétan, széles körű vita bontakozott ki egy közös európai vasúthálózat 
elképzeléséről (lásd például ezt az ötletet). Egy hozzászóló európai vonatkereső alkalmazásra tett 
javaslatot a vasúti utazás vonzóbbá tétele céljából (lásd az ötletet), egy másik pedig integrált uniós 
menetjegy bevezetését javasolja, amely a nagyvárosokban ingyenes lenne (lásd az ötletet ). 

Vannak közös kerékpárút-hálózattal kapcsolatos ötletek is, amelyek például a kerékpárút-hálózat 
bővítését vagy egy egész Európára kiterjedő, egymással összeköttetésben álló kerékpárutakból álló 
hálózat létrehozását javasolják (lásd például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja az elektromos járművek – például gépjárművek és kerékpárok – 
innovációjára és fejlesztésére, valamint a jelenlegi környezetbe történő integrációjára összpontosít, 
például töltőhálózat létrehozásával (lásd például ezt az ötletet). 

A közlekedés dekarbonizációját és a környezetbarátabb közlekedést illetően a résztvevők 
hangsúlyozzák a vízi és vasúti közlekedés támogatását célzó, határokon átnyúló projektek fontosságát 
is (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók szorgalmazzák a K+F és az innováció ösztönzésére 
irányuló programok kialakítását is, olyan közösségi és magán, egyéni és csoportos közlekedési 
eszközök előállítása érdekében, amelyek nem szennyezőek és 100%-ban energiafüggetlenek (lásd 
például ezt az ötletet). 
 
Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság tématerületén a hozzászólók meglehetősen gyakran említik az ökológiai gazdálkodás 
és a kisebb farmok koncepcióját (lásd például ezt az ötletet), és a növényvédőszer-használat, illetve az 
intenzív gazdálkodás tilalmát szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). Néhány hozzászóló még 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?=&order=most_endorsed&page=2&per_page=100&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&=&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5Bdecidim_scope_id%5D=&filter%5Bresource_type%5D=Decidim%3A%3AProposals%3A%3AProposal&filter%5Bterm%5D=&=&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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ennél is tovább megy, és azt javasolja, hogy a tilalmat a magánhasználatra is ki kellene terjeszteni: míg 
a gazdálkodóknak dokumentálniuk kell a növényvédő szerek használatát, a magánkert-tulajdonosok 
esetében nincs ilyen követelmény, ők jogszerűen vásárolhatnak ilyen termékeket, és gyakran 
nincsenek tisztában azok káros hatásaival (lásd például ezt az ötletet). 

Más ötletekben arra tesznek javaslatot, hogy az EU tegyen többet a növényi alapú étrend 
előmozdítása érdekében, támogatva ezáltal az éghajlatvédelmet és környezetünk megóvását. Néhány 
hozzászóló etikai aggályainak is hangot ad, ezzel is ösztönözve a cselekvésre (lásd például ezt az 
ötletet). Ez a kérdés az „Egészségügy” téma keretében is felmerül. 

A hozzászólók erőteljesen hangsúlyozzák továbbá, hogy a helyi gazdálkodás előmozdítása révén 
biztosítani kell az élelmiszer-önrendelkezést és az élelmezésbiztonságot (lásd például ezt az ötletet). 
A helyi gazdálkodást például a következők révén lehetne előmozdítani: élelmiszertermelő övezetek 
kialakítása a városok körül, gyümölcsfák ültetésének előírása a városi térségekben, a termelők és 
gazdálkodók földszerzésének támogatása a földterületek árának korlátozásával, annak előírása, hogy 
a középületek tetőterületének egy részét városi mezőgazdaság céljára kell hasznosítani, valamint a 
lakásépítés által a mezőgazdasági földterületekre gyakorolt nyomás csökkentése (lásd ezt az ötletet). 

A hozzászólók ezenkívül a biológiai sokféleség európai előmozdítását szorgalmazzák, például olyan 
konkrét intézkedések révén mint a zöld tetők (lásd például ezt az ötletet). Végezetül, szóba került a 
gazdálkodók jövedelme is: néhány hozzászóló azt javasolja, hogy a gazdálkodók garantált jövedelmét 
ne támogatások, hanem méltányos árak révén szavatolják (lásd például ezt az ötletet). 

 
Fogyasztás 

A fogyasztás tématerületén belül általános vélemény, hogy meg kell változtatni az áruk és 
szolgáltatások tömeges fogyasztására épülő jelenlegi rendszert (lásd például ezt az ötletet). Egyes 
hozzászólók még ennél is tovább lépnek, és a maximális fogyasztásra és termelésre vonatkozó kvóták 
bevezetését javasolják (lásd például ezt az ötletet). 

A platform több hozzászólója is rámutat, hogy jelentős mennyiségű hulladék keletkezik, és számos 
intézkedést javasolnak a hulladékképződés elkerülésére és az ellene való küzdelemre, például az 
újrahasznosítást (lásd például ezt az ötletet), illetve a hulladékmentes vagy kevés hulladékkal járó 
termékcsomagolás választását a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése érdekében (lásd 
például ezt az ötletet). Emellett sok hozzászóló szorgalmazza, hogy állítsák le az olyan termékek 
behozatalát, amelyek a trópusi erdőirtás okozói (lásd például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja egy olyan, korszerűbb termékcímkézési rendszer bevezetése mellett 
érvel (lásd például ezt az ötletet), amely részletes adatokat tartalmazna a termék környezeti hatásáról, 
illetve jelezné, hogy a termék tartalmaz-e mikroműanyagot és ezáltal káros hosszú távú hatást 
gyakorol-e a fogyasztók egészségére (lásd például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy harmadik csoportja a „gyors divat” (fast fashion) és a textilipar kérdésével foglalkozik, 
annak környezetbarátabbá tétele céljából; a hozzászólók hangsúlyozzák, hogy a ruházati termékek 
gyártása során hatalmas mennyiségű erőforrást használnak fel, és a ruházati termékek gyakran 
újrahasznosításra alkalmatlanok (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók ezenkívül hangsúlyozzák, hogy a tömegturizmus helyett a zöld és fenntartható turizmust 
kell előmozdítani, mivel az előbbi jelentős hatást gyakorol a természeti és kulturális erőforrásokra (lásd 
például ezt a rendezvényt). 

Az e tématerületen belüli hozzájárulások és ötletek utolsó csoportjában az új elektronikus készülékek 
által generált hulladékkal kapcsolatos aggályok szólalnak meg, és többek között az e készülékekre 
vonatkozó kötelező garancia időtartamának meghosszabbítását és a készülékek javíthatóságának 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&=&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?=&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&=&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&per_page=50&=&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=6&=&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&=&participatory_process_slug=GreenDeal&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&=&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu


 

5 

biztosítását szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). Néhány hozzászóló az energiafogyasztás 
korlátozását is fontosnak tartaná – különös tekintettel arra, hogy a villamos energiát jelentős részben 
fosszilis tüzelőanyagból állítják elő –, és e célból havi elektromosenergia-fogyasztási kvóta bevezetését 
és a kvóta feletti fogyasztás megadóztatását javasolnák (lásd például ezt az ötletet). 

 

Támogatások, adóztatás 

E tématerületen belül a hozzászólók a környezeti szempontból káros támogatások, például a káros 

halászati támogatások (lásd ezt az ötletet), illetve a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások 

megszüntetésére szólítanak fel (lásd ezt az ötletet). Ehhez hasonlóan érkeztek javaslatok a biológiai 

sokféleséget elősegítő támogatások, valamint a hosszú távú kedvező hatást ígérő éghajlatváltozási 

projektekhez nyújtott támogatások növelésére. 

A hozzászólók javasolják továbbá egy olyan fenntarthatósági adó bevezetését (lásd például ezt az 

ötletet), amelynek következtében a nem fenntartható termékek ára növekedve, így e termékek 

kevésbé lennének vonzóak mind a fogyasztók, mind a gyártók számára. Ezenkívül javasolják, hogy az 

EU több olyan bevétellel rendelkezzen, amelyet a fenntarthatóságba történő beruházásra használhat 

fel. 

Energia 

A platform hozzászólói javasolják a megújuló energia kis- és nagyfogyasztóknál való használatát 

egyaránt, továbbá a nukleáris energia használatának csökkentését, illetve alternatív megoldásként a 

biztonságos nukleáris energia fejlesztését és használatát azokban az országokban és területeken, ahol 

nem lehetséges a megújuló energiaforrások használata (lásd például ezt az ötletet). Továbbá, az 

éghajlatváltozás témájában a platform elindítása óta a második leginkább támogatott ötlet a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások teljes megszüntetését szorgalmazza (lásd például ezt az 

ötletet). 

Ezzel párhuzamosan felmerült az alternatív energiaforrások – mint például a termonukleáris fúzió, a 

geotermikus energia vagy a hidrogén – kutatása iránti igény is (lásd például ezt a rendezvényt), mivel 

ezen energiaforrások jelentős mértékben hozzájárulnának az energiadiverzitáshoz (lásd például ezt az 

ötletet). A hozzászólók azonban hangsúlyozzák, hogy a helyi lakosságnak el kell fogadnia az olyan 

alternatív energiaforrásokat is, mint például a szélenergia, és biztosítani kell, hogy ezek kedvező 

hatással legyenek a biológiai sokféleségre, az emberekre és a tájképre (lásd például ezt az ötletet). 

A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása 

Nagy hangsúlyt kapott az európai polgárok minden nemzedékének oktatása és tájékozottságának 

növelése is (lásd ezt a rendezvényt). Jóllehet a legtöbb ötlet a fiatalok oktatásával kapcsolatos (lásd 

például ezt az ötletet), felmerült annak az igénye is, hogy az idősebb európai polgárokat is bevonják 

az éghajlatváltozással kapcsolatos kezdeményezésekbe, különösen az európai népesség 

elöregedésének fényében (lásd például ezt az ötletet). Emellett néhány hozzászóló hangsúlyozza azt 

is, hogy elő kell mozdítani az európai intézmények általi, ökológiailag felelős kommunikációt. 

Javasolják például „Hogyan légy ökológiailag felelős európai polgár?” témájú kommunikációs 

eszközkészletek kidolgozását, valamint a környezetvédelmi oktatás megerősítését a környezet iránt 

felelősséget érző lakóközösségek megteremtése érdekében (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&=&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to=&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?=&order=recent&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&=&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&=&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true&locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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További információk a témáról: 

 Az európai zöld megállapodás 
 Klímaváltozás 
 Körforgásos gazdaság és a hulladékmennyiség csökkentése 
 Milyen intézkedéseket hoz az EU az éghajlatváltozás ügyében? 
 Biológiai sokféleség: az EU a természetvédelemért 
 Klímasemlegesség – öt tény az EU klímasemlegességi céljáról 

 

Egészségügy: Egészségesebb jövő az európaiak számára 
Az egészségügyi ellátás, a jóllét és az egészséges életmód mindannyiunk számára elengedhetetlen. A 
koronavírus-világjárvány rávilágított arra, hogy együtt kell működni az erősebb egészségügyi 
rendszerek kiépítése, valamint az európai polgárok fizikai és mentális egészségének védelme 
érdekében. 

Míg az egészségügyi ellátásért és az egészségügyi szolgáltatásokért elsősorban a nemzeti kormányok 
felelősek, az Európai Unió egészségügyi szakpolitikái segíthetik és megerősíthetik ezt a tevékenységet. 
Ha hangot ad véleményének, elvárásainak és problémáinak, ezzel befolyásolhatja az európai 
egészségügyi ellátás rendszerét. 

 
Mit tesz az EU? 

A koronavírus elleni küzdelemre és az emberek egészségének védelmére irányuló együttes fellépés 
révén az EU már bizonyította, hogy mennyivel többet tudunk tenni a népegészségügy területén. Az EU 
e téren elért eredményei között említhetjük az oltóanyagok biztosítását, a megfizethető gyógyszerek, 
kezelések és orvostechnikai felszerelések rendelkezésre állásának szavatolását, valamint annak 
elősegítését, hogy a tagállamok együttműködjenek és koordinálják a válaszintézkedéseiket. 

A jövőt tekintve, a koronavírus-világjárvány miatt egyre nagyobb szükség van egy európai 
egészségügyi unióra, erősebb európai szintű koordinációra, reziliensebb egészségügyi rendszerekre és 
az esetleges jövőbeli válságokra való jobb felkészülésre. Célunk, hogy válság esetén magas színvonalú 
ellátással védjük az európai polgárokat, és biztosítsuk azokat az eszközöket, amelyek az egész 
kontinenst érintő egészségügyi szükséghelyzetek megelőzéséhez és kezeléséhez szükségesek. 

Az Európai Unió – miközben küzd a világjárvány ellen és irányítja a szükséghelyzeti reagálást – 
továbbra is fellép az egészségüggyel kapcsolatos más területeken is, többek között a súlyos 
betegségek, például a rák esetében a megelőző egészségügyi ellátás, a kezelések és az utógondozás 
javítása területén. 

A többnyelvű digitális platformra érkezett hozzájárulások (2021. április 19. – augusztus 2.) 

Az egészségügy témáján belül a hozzászólók a tématerületek széles körével foglalkoznak. Az európai 
szintű harmonizáció és integráció fokozását javasolják, ami a Covid19-cel és annak hatásaival 
kapcsolatos tapasztalatok következményének is tekinthető. Ebben a témában 1018 hozzájárulás 
érkezett: 392 ötlet, 576 hozzászólás és 50 rendezvényleírás. Az e témában megvitatott legjelentősebb 
tématerületek az alábbiak: 

 Az uniós egészségügyi ellátórendszerek integrálása 

 Mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátás 

 Egészséges időskor 

 Egészséges életmód 

 A Covid19-re adott válaszok 

 Beavatkozás helyett megelőzés 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/hu/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Egészségügy a digitalizáció korában 

 Egészségügyi kutatás 

 Szexuális és reproduktív egészség 

 Egyéb ötletek 

 

Az uniós egészségügyi ellátórendszerek integrálása 

A platform hozzászólói a tagállamok közötti szorosabb együttműködést szorgalmaznak az európai 
egészségügyi ellátórendszerek többféle módon történő megerősítése érdekében. Az ötletek között 
szerepel a tudás és a készségek összevonása például úgy, hogy az intenzív osztályokon dolgozók 
számára lehetővé teszik, hogy Unió-szerte szabadon mozogjanak és ápoljanak kritikus állapotú 
betegeket (lásd az ötletet), illetve a kórházi kezelést megelőző intenzív ellátás szabványosításával (lásd 
az ötletet), az ápolói szakképesítések Unió-szerte történő elismerésével (lásd az ötletet), egy ritka 
betegségeket gyógyító európai kórház létrehozásával (lásd az ötletet), valamint a szervátültetésekre 
vonatkozó jogi szabályozás javításával egy egységes szervátültetési koordinációs rendszer létrehozása 
érdekében (lásd az ötletet). 

Ennek megfelelően a beszélgetésekben hangsúlyozzák, hogy – a Lisszaboni Szerződés felülvizsgálata 
révén – az EU-t több veszélyhelyzeti kompetenciával kell felvértezni a népegészségügy területén (lásd 
például ezt az ötletet). Ezek a javaslatok leggyakrabban azzal összefüggésben merülnek fel, hogy a 
tagállamok hogyan kezelték a Covid19-világjárványt és az orvostechnikai felszerelések ehhez 
kapcsolódó hiányát, valamint az oltóanyag-fejlesztés és a közös oltóanyag-beszerzés kihívásait. 

Mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátás 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban beérkezett ötletek támogatnák egy 
európai egészségbiztosítási rendszer bevezetését (lásd például ezt és ezt az ötletet). Megjelenik az 
egészségügyi ágazat államosítására vonatkozó elképzelés is mint a mindenki számára megfizethető 
egészségügyi ellátás biztosításának eszköze (lásd ezt az ötletet). Egy ettől eltérő megközelítést 
képviselő másik ötlet szerint mobil egészségügyi rendszerrel lehetne a gyakorlatban mindenki számára 
hozzáférhetőbbé tenni az egészségügyi ellátást, mégpedig egészségügyi buszok révén, amelyek 
elősegítenék az egészségügyi rendszerekhez való gyors és kevéssé korlátozott hozzáférést (lásd az 
ötletet). 

Egészséges időskor és az öregedés csökkentése 

Figyelembe véve az európai népesség elöregedését, a hozzászólók kiemelik a jó egészségi állapot 
fontosságát az „ezüst években”. Az egyik – sok támogatást és sok hozzászólást vonzó – ötlet az 
egészségben eltöltött hosszú élettel kapcsolatos tudományközpontú kutatásokat és technológiákat 
(lásd az ötletet), például a fiatalító terápiákat és az ezen a területen folytatott klinikai vizsgálatokat, 
valamint hathatós jogi, költségvetési, szabályozási és intézményi kötelezettségvállalások 
végrehajtását szorgalmazza, a várható egészséges élettartamnak az Európai Unióban való 
meghosszabbítása érdekében. 

Egy hozzászóló felveti a vidéki területekben – mint az egészséges öregedési stratégiák innovációs 
központjaiban – rejlő potenciált, mivel ezeken a „nehéz helyzetben lévő területeken” általában több 
idős ember él, és az egészségügyi ellátás színvonala sem olyan jó, mint a városi területeken, ezért 
innovatív megoldásokra van szükség (lásd az ötletet). Ezt az elképzelést még tovább gondolva egy 
hozzászóló a krionikára hívja fel a figyelmet mint olyan módszerre, amellyel a gyógyíthatatlan betegek 
testét lefagyasztott állapotban megőrzik mindaddig, amíg ki nem dolgozzák a megfelelő gyógymódot 
a betegségükre (lásd az ötletet). 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Egészséges életmód 

Számos ötlet hangsúlyozza az egészséges étrend fontosságát, és sok hozzászóló javasolja, hogy az EU 
népszerűsítse a vegetáriánus étrendet (lásd ezt az ötletet), tekintettel annak kedvező egészségügyi 
és környezeti hatásaira. Ezzel összefüggésben egy ötletben a húsra kivetett adók növelését és az 
egészséges ételekre kivetett héa csökkentését javasolják (lásd az ötletet). További hozzájárulások 
szorgalmazzák az emulgeálószerek hatásainak kutatását (lásd ezt az ötletet), a mesterséges 
transzzsírsavak tilalmát (lásd ezt az ötletet), illetve a táplálkozást és az egészséget befolyásoló 
mezőgazdasági technikák – például a nagyüzemi gazdálkodásban jellemző antibiotikum-használat – 
szabályozását (lásd ezt az ötletet). Hasonló ötletek az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” 
témában is megjelennek. 

A platformon széles körű vita bontakozott ki a természetes gyógymódok orvostudományba való 
integrálásának ötletéről (lásd például ezt az ötletet). Konkrétabban, egyes hozzászólók úgy vélik, 
hogy a nem orvosi jellegű beavatkozások bizonyítottan javítják a betegek egészségügyi állapotát és 
autonómiáját (lásd például ezt az ötletet). Egy hozzászóló kiemeli a magas antioxidáns-tartalmú 
északi bogyós gyümölcsöknek a rákkezelést segítő előnyös hatásait (lásd az ötletet). Ehhez hasonlóan 
alternatív terápiákat, például erdőterápiát javasolnak a stressz, a kiégés, a depresszió és a szorongás 
kezelésére is (lásd ezt az ötletet). 
A platformra beérkezett javaslatok között szerepel még az egészségműveltség előmozdításának 
támogatása (lásd az ötletet), valamint az egészséggel kapcsolatos gyakorlatoknak a korai életkortól 
kezdődően történő megismertetése mint az egészséges életmód egyik fontos tényezője (lásd az 
ötletet). Sok hozzászóló hangsúlyozza például, hogy európai szinten vissza kell szorítani a 
dohánytermékek fogyasztását az árak emelésével és azzal, hogy dohánytermékeket kizárólag a 
gyógyszertárakban lehessen értékesíteni (lásd például ezt az ötletet). 

A Covid19-re adott válaszok 

Széles körű vita bontakozott ki a Covid19 hatásairól: a hozzászólók általánosságban úgy vélik, hogy 
helyre kell állítani a racionális és tudományos hitelességet, valamint az orvostudományba és a 
politikába vetett bizalmat, tekintettel arra, hogy a világjárvány során széles körben terjedtek a tévhitek 
és az álhírek. A Covid19-cel kapcsolatos intézkedések megvitatása keretében a platformhoz 
hozzászólók egyetértenek abban, hogy az EU-n belüli, a Covid19-cel kapcsolatos intézkedéseket 
bizonyítékokra alapozva kell végrehajtani, a lehető legreálisabb költség-haszon elemzések elvégzése 
érdekében (lásd ezt az ötletet). 

További ötletekben hangsúlyozzák, hogy inkluzív stratégiákat kell kidolgozni a jövőbeli világjárványok 
uniós szintű kezelésére, biztosítva a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmét (lásd ezt az 
ötletet). Az egyik javaslat arra vonatkozik, hogy végezzenek kutatást a Covid19-cel kapcsolatos 
intézkedéseknek az egyes uniós tagállamokban az idősotthonok lakóira és személyzetére gyakorolt 
hatásairól annak érdekében, hogy közvetlen beszámolók álljanak rendelkezésre az időseknek a 
Covid19-cel kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő tapasztalatairól (lásd az ötletet). 

Egy hozzájárulás az uniós szintű oltóanyag-beszerzési eljárásokkal foglalkozik, és szélesebb körű 
tájékoztatást és átláthatóságot tartana szükségesnek a gyógyszergyártókkal kötött szerződések 
tekintetében (lásd az ötletet). Az oltási programról folytatott vitákban egymásnak ellentmondó 
nézetek jelennek meg, attól az elképzeléstől kezdve, hogy az oltást mindenki számára kötelezővé 
kellene tenni (lásd ezt az ötletet) a polgárok szabad választására vonatkozó javaslatig (lásd ezt az 
ötletet). Egy másik hozzászóló amellett érvel, hogy a védőoltásokat nem kellene kötelezővé tenni a 
fiatalok számára, és az EU-nak nem lenne szabad azzal „zsarolnia” őket, hogy védőoltás ellenében 
biztosít könnyítéseket a nemzetközi utazások tekintetében, továbbá, amennyiben PCR-tesztet írnak 
elő, azt ingyenesen kellene biztosítani (lásd az ötletet). Arra vonatkozó javaslat is született, hogy az 
uniós tagállamoknak meg kellene állapodniuk a releváns WHO-előírások és az antitest-szintet (vagy 
oltást/emlékeztető oltást) igazoló tagállami dokumentumok elismeréséről (lásd az ötletet). Széles 
körű vita bontakozott ki a zöldigazolvány elképzeléséről is: egyesek attól tartanak, hogy így a polgárok 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686


 

9 

két elkülönülő kategóriája alakulna ki (lásd az ötletet), és úgy vélik, hogy az EU-nak meg kell védenie a 
polgárok arra vonatkozó jogát, hogy azt válasszák, hogy nem oltatják be magukat (lásd az ötletet). 
Mások ezzel szemben támogatják az említett egészségügyi kártya és a kötelező oltás ötletét mint a 
vírus legyőzésére és az egészségügyi rendszerek életképességének megőrzésére irányuló kollektív 
erőfeszítések eszközét (lásd például ezt az ötletet). 

Sok hozzászóló nagyobb szolidaritást tartana szükségesnek, és globális partnerség és finanszírozás 
létrehozását szorgalmazza a betegségek elleni világszintű küzdelem és azok felszámolása érdekében, 
továbbá azt javasolják, hogy Európa járjon élen a világjárványok, a rák és a szívbetegség elleni 
küzdelemben és e betegségek legyőzésében (lásd ezt az ötletet). Egy hozzászóló azt javasolja, hogy az 
Európai Bizottság az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve mozdítson elő egy olyan 
nemzetközi megállapodást, amely a világjárványokkal összefüggésben lehetővé tenné a gyógyszerek 
világszintű gyártását és elosztását (lásd az ötletet), egy másik hozzászóló pedig azt hangsúlyozza, hogy 
az új vírustörzsek megjelenésének megelőzése érdekében a világ minden országában oltani kell (lásd 
az ötletet). A hozzászólók ugyanakkor azt javasolják, hogy az EU hozzon intézkedéseket a vállalkozások 
szabadalmainak védelme érdekében, továbbá úgy vélik, hogy az Európai Bizottságnak ebben 
közvetítőként és nagykövetként jelentős szerepet kell betöltenie (lásd ezt az ötletet). 

Beavatkozás helyett megelőzés 

A hozzászólók által benyújtott több ötlet a mentális egészséggel és annak következményeivel – például 
a kiégéssel, a stresszel, a depresszióval és a szorongással – kapcsolatos tudatosság növelésére irányul, 
és európai terv kidolgozását szorgalmazza e probléma kezelésére (lásd ezt az ötletet), különös 
tekintettel a Covid19 miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatásaira. 

A levegőszennyezésnek a polgárok egészségére gyakorolt hatása szintén sürgető kérdésként jelenik 
meg (lásd ezt az ötletet), csakúgy, mint a zajszennyezés kezelésének szükségessége a gumiabroncsok 
megengedett zajszintjének szigorú szabályozása révén (lásd ezt az ötletet 

). A hozzászólók ezenkívül szükségesnek tartják a különös aggodalomra okot adó anyagoknak, többek 
között a per- és polifluoralkil-anyagoknak (PFAS) való kitettség csökkentését (lásd ezt az ötletet). 

A platformon több témán átívelő altémaként jelenik meg az EURATOM-Szerződés bírálata, mivel a 
hozzászólók úgy ítélik meg, hogy az az atomenergiát részesíti előnyben a többi energiaforrással 
szemben, és nem védi megfelelően az európai polgárokat az atomenergia veszélyeitől, ezért egyes 
hozzászólók az EURATOM-Szerződés megszüntetését is szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). 
 
Egészségügy a digitalizáció korában 

A hozzászólók egy csoportja az elmúlt évtizedekben a fokozott digitalizációval kapcsolatban felmerült 
lehetőségeket és veszélyeket vitatja meg. Több ötlet benyújtója szerint az európai e-egészségügyi 
rendszerek digitalizálása, kompatibilitása és integrációja olyan eszköz, amely Unió-szerte 
interoperábilis egészségügyi nyilvántartást biztosítana a polgárok számára (lásd például ezt az ötletet). 
Mindazonáltal több hozzászóló óvatosságra int, és hangsúlyozza ezen érzékeny adatok 
sebezhetőségét, valamint azt, hogy nemzeti és európai szinten egyaránt korlátozni kell az 
egészségügyi adatkészlet méretét, például kutatási célokra, meghatározott számú adatra vagy betegre 
(lásd ezt az ötletet). Egy hozzászóló tilalom bevezetését tartaná szükségesnek az olyan tagállami 
genom-adatbázisok tekintetében, amelyeket orvosi kutatási célokra használnak, ám amelyekhez 
ugyanakkor más szervezetek – például kormányzati szolgálatok – más célokból is hozzáférhetnek, 
megsértve ezzel a magánélethez fűződő jogokat (lásd az ötletet). 

Egy másik ötlet a testmozgással kapcsolatos kutatások finanszírozásának előnyben részesítését 
javasolja, az e-egészségügy tekintetében pedig olyan digitális megoldásokra hívja fel a figyelmet, 
amelyek segítik a polgárokat abban, hogy fizikailag aktívak maradjanak, megelőzve ezáltal az 
inaktivitásból eredő krónikus betegségek széles körét (lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
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Ugyanakkor felmerült a digitális függőség kérdése is, és a hozzászólók uniós cselekvési tervet 
javasolnak a digitális függőség ellen (lásd ezt az ötletet), néhány hozzászóló pedig azt javasolja, hogy 
az iskolákban vezessenek be képzést, illetve felnőttek számára szervezzenek tájékoztató kampányokat 
a digitális interakció korlátozásával kapcsolatban. 
 
Egészségügyi kutatás 

Számos hozzászóló támogatja egy központosított Európai Egészségügyi Kutatási Intézet 
létrehozásának ötletét, amely koordinálná az egészségügyi kutatásokat a tagállami intézetek között, 
valamint befektetéseket eszközölne a gyógyszerkutatás területén (lásd például ezt az ötletet). Egy 
hozzászóló hangsúlyozza, hogy a védőruházat és a gyógyszerek beszerzését, gyártását és 
forgalmazását sokkal inkább európai alapúvá kell tenni (lásd az ötletet). Sok hozzászóló támogatta azt 
a javaslatot, amely szerint a Horizont Európa program keretében ösztönözni kellene a krónikus 
fáradtság szindróma patológiai mechanizmusaival kapcsolatos kutatásokat (lásd ezt az ötletet). 
Felmerült az ötletek között annak a szükségessége is, hogy az egyetemekkel összefogva kellene 
kutatásokat végezni Európában egy új, a szuperrezisztens baktériumokkal szemben is hatásos 
antibiotikum kifejlesztése céljából (lásd például ezt az ötletet). Néhány hozzászóló egy olyan jogszabály 
elfogadását is szorgalmazza, amely kötelezővé tenné az oltóanyagokat forgalmazó gyógyszeripari 
vállalatok számára, hogy közzétegyék az oltóanyagok klinikai vizsgálatainak teljes körű adatait, segítve 
ezzel biztonságosságuk és hatékonyságuk értékelését (lásd ezt az ötletet). Felmerült továbbá a fertőző 
betegségek európai laboratóriuma létrehozásának ötlete is (lásd ezt az ötletet). 

Szexuális és reproduktív egészség 

Az egyik ötlet szerint nyilvános helyeken menstruációs cikkeket kellene ingyenesen hozzáférhetővé 
tenni az úgynevezett „menstruációs szegénység” felszámolása érdekében (lásd az ötletet). Más 
hozzászólók az egészségügyi betétekre vonatkozó adókedvezmények bevezetését, valamint a női 
fogamzásgátlók árának teljes körű visszatérítését javasolják. A hozzászólók felvetették továbbá a női 
reproduktív egészséggel kapcsolatos további kutatásoknak, valamint a kevésbé invazív női és férfi 
fogamzásgátlók kifejlesztésének a szükségességét (lásd az ötletet). Szintén felmerült a platformon, 
hogy tiltani kellene a férfi nemi szervek beleegyezés nélküli, a nagykorúság elérése előtt történő 
megcsonkítását (lásd ezt az ötletet). Egy másik javaslat szerint a szexuális egészséggel foglalkozó, 
uniós szinten finanszírozott és népszerűsített klinikák létrehozására lenne szükség (lásd az ötletet). 

Egyéb ötletek 

Az egyéb ötletek között felmerült, hogy az egészségbiztosítás keretében „jutalmazni” lehetne a 
felelősségteljes magatartást, például készpénzben történő visszatérítéssel, amennyiben egy adott 
évben valaki nem veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat (lásd az ötletet). Egy másik ötlet 
benyújtója hangsúlyozza, hogy megoldást kell találni a veszélyes egészségügyi hulladék (mint például 
a cukorbetegek inzulinadagoló készleteinek injekciós tűi) ártalmatlanítására (lásd az ötletet). Számos 
hozzászóló úgy véli, hogy az orvosi célú kannabiszhasználat büntethetőségét meg kell szüntetni (lásd 
ezt és ezt az ötletet), mások viszont a kábítószerek elleni elszántabb uniós szintű küzdelem mellett 
érvelnek (lásd ezt az ötletet). Végezetül, széles körben megvitatott ötlet a csillagászati időzónák 
követése a téli és nyári időszámítás váltakozása helyett (lásd az ötletet). 

További információk a témáról: 

 Közegészségügy 
 A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések 
 Az EU és az egészségügy  
 Koronavírus – uniós válaszlépések 
 Uniós válasz a koronavírus okozta Covid19-világjárványra 
 Az EU egészségügyi politikája 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-eu-es-az-egeszsegugy
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-health-policy/
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Tudjon meg többet az uniós szakpolitikákról és tevékenységekről: 

 Az Európai Parlament honlapja 
 Az EU Tanácsának honlapja 
 Az Európai Bizottság honlapja 

 

Ezt a dokumentumot az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága készítette.  

Kérjük, kísérje figyelemmel az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformját 
(www.futureu.europa.eu), ahol további információkat találhat, valamint elolvashatja a más 
európai polgárok által beküldött ötleteket és elképzeléseket. Az eddig benyújtott ötletekről 
bővebben olvashat a platformról szóló első időközi jelentésben.  

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/
https://ec.europa.eu/info/index_hu
http://www.futureu.europa.eu/
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