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Informații de bază: schimbările climatice, mediul, sănătatea 

 

Grupul de dezbatere „Schimbări climatice și mediu/sănătate” se referă la schimbările climatice, 
problemele de mediu și noile provocări în materie de sănătate pentru Uniunea Europeană. Aceste 
subiecte sunt legate, de asemenea, de obiectivele și strategiile UE, cum ar fi agricultura, transportul 
și mobilitatea, energia și tranziția către societăți post-carbon, cercetarea, sistemele de sănătate, 
răspunsurile la crizele sanitare, prevenirea și stilurile de viață sănătoase. 

Acest document vă oferă informații generale cu privire la diferitele subiecte abordate de grupul de 
dezbatere. Cel mai important, documentul arată ce face deja UE în aceste domenii și care sunt 
principalele preocupări și dorințe pentru viitor exprimate de utilizatorii platformei digitale 
multilingve (https://futureu.europa.eu). În sfârșit, documentul conține și linkuri pentru mai multe 
informații referitoare la numeroase subiecte. 

Sarcina dvs. 
 
În acest grup, vă vom invita să dezbateți și să formulați o serie de recomandări pe care instituțiile 
Uniunii să le aibă în vedere pentru viitorul Europei în domeniile schimbărilor climatice, mediului și 
sănătății. De exemplu, recomandările pot indica direcția generală de urmat sau modul de 
rezolvare a unei probleme specifice. 
 
Pe parcursul a trei sesiuni, veți discuta și colabora direct cu alți cetățeni din întreaga Europă, 
împreună cu care veți redacta recomandările. În timpul celei de a treia și ultime sesiuni, veți vota 
împreună recomandările, care vor fi prezentate și discutate cu ceilalți participanți în plenul 
conferinței. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Schimbările climatice și mediul: un rol de lider în direcția unui viitor mai durabil 

Combaterea schimbărilor climatice și a prejudiciilor aduse mediului reprezintă o problemă urgentă 
pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga lume. Pentru a crea o lume mai bună pentru noi toți, 
avem nevoie de o strategie cu ajutorul căreia Europa să își mențină rolul de lider în direcția 
durabilității și a neutralității climatice. 

 

 
Ce face UE? 

Pactul verde european reprezintă planul nostru pentru ca economia Uniunii Europene să devină 
durabilă, transformând provocările climatice și de mediu în oportunități de valorificat și realizând o 
tranziție justă și favorabilă incluziunii pentru toți. 

Pactul verde este noua strategie de creștere care urmărește să transforme Uniunea Europeană într-o 
economie modernă, neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și competitivă. Printre obiectivele acesteia se numără: 

● absența de emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 

● decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor 

● nicio persoană sau niciun loc nu este lăsat în urmă în tranziția către o societate rezilientă și 
neutră din punct de vedere climatic. 

 
Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 

Subiectul „Schimbări climatice și mediu” a generat în total 3 156 de comentarii, idei și evenimente de 
la crearea platformei (1 074 de idei, 1 798 de comentarii și 284 de evenimente). Conceptul de 
schimbări climatice și conștientizarea efectelor acestora se află la baza unei serii de sugestii, 
participanții subliniind numeroasele provocări de mediu și solicitând acțiuni concrete pentru a le 
face față. Ideile din cadrul acestui subiect sunt diverse și pot fi grupate în următoarele teme: 

 Poluare 

 Transporturi 

 Agricultură 

 Consum 

 Subvenționare, impozitare 

 Energie 

 Generarea unor schimbări de atitudine și comportament 

 

Poluare 
Participanții identifică poluarea drept o sursă majoră de presiune asupra mediului. Se discută despre 

o tranziție verde, cu o varietate de soluții de reducere a poluării (iată un eveniment). De exemplu, 

una dintre cele mai susținute idei de pe platformă sugerează că UE ar trebui să ofere o abordare de 

guvernanță puternică și favorabilă incluziunii, în cadrul căreia atât lucrătorii, cât și sindicatele să fie 

implicate în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de adaptare la toate nivelurile. Se 

subliniază faptul că strategia UE de combatere a schimbărilor climatice ar trebui să includă măsuri 

concrete de politică care să conserve locurile de muncă și să protejeze sănătatea și siguranța 

lucrătorilor, precum și politici active privind piața muncii și recalificarea și formarea pentru a preveni 

pierderea de locuri de muncă (iată ideea). Sunt discutate o serie de domenii ale poluării, cu 

următoarele subteme: emisii, defrișări, poluarea apei, poluarea luminoasă și utilizarea plasticului. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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În ceea ce privește emisiile, unul dintre cele mai discutate aspecte se referă la impozitarea emisiilor, 

în special pentru a încuraja întreprinderile să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră optând 

pentru sursele mai ieftine regenerabile de energie, lucru care ar conduce, la rândul său, la alegeri 

mai durabile la nivelul consumatorilor (iată un exemplu de idee). În plus, se solicită extinderea 

schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). O subtemă a ideilor propuse se referă 

la defrișări, cu solicitarea de investiții în reîmpădurirea Europei (iată un exemplu de idee) sau la nivel 

mondial pentru a salva plămânii planetei, și anume pădurea tropicală amazoniană și alte păduri 

tropicale de pe mapamond, nu numai pentru a încetini poluarea cu carbon la nivel mondial și pentru 

a salva speciile, ci și pentru a reduce presiunile exercitate de migrație asupra Europei (iată un 

exemplu de idee). 

În ceea ce privește subtema poluării apei, se pune un accent puternic pe necesitatea de a asigura 
securitatea în viitor a resurselor de apă potabilă și a ecosistemelor curate (iată un eveniment). De 
asemenea, există propuneri concrete pentru combaterea creșterii nivelului oceanelor și a poluării 
râurilor (iată un exemplu de eveniment). Una dintre idei sugerează crearea de instalații pentru 
reciclarea materialelor plastice scoase din râuri și oceane (iată ideea). În sfârșit, unele idei de pe 
platformă doresc să se limiteze poluarea luminoasă (iată un exemplu de idee). 

Transporturi 

Un set amplu de idei în domeniul transporturilor se concentrează asupra relației dintre transport și 
poluare. Unele dintre sugestiile enumerate mai jos se referă la modificarea sistemului de transport 
pentru a reduce poluarea. Ideile prezentate pe platformă vizând modificarea sistemului de transport 
fac apel, în primul rând, la interzicerea zborurilor pe distanțe scurte în UE pentru a reduce poluarea 
(iată un exemplu de idee). Participanții subliniază că pandemia a dus deja la o reducere a sectorului 
aviației. 
În general, există un sprijin puternic pentru îmbunătățirea sistemelor de transport public din Europa 

(iată un exemplu de idee) ca alternative mai ecologice la zborurile pe distanțe scurte. În mod 

specific, se discută pe larg despre o rețea feroviară europeană comună (iată un exemplu de idee). Un 

participant propune motorul de căutare Euro Trainscanner, pentru a face călătoriile cu trenul mai 

atractive (iată ideea), iar altcineva sugerează introducerea unui bilet UE integrat care să fie gratuit în 

orașe (iată ideea). 

Alte idei se referă la o rețea comună de drumuri pentru biciclete, propunând, de exemplu, o 
extindere a rutelor cicliste sau crearea unei rețele paneuropene prin conectarea rutelor cicliste (iată 
un exemplu de idee). 
Un alt grup de idei se axează pe inovare și pe dezvoltarea vehiculelor electrice, cum ar fi 
autoturismele și bicicletele, precum și pe integrarea acestora în mediul actual, de exemplu prin 
asigurarea unei rețele de stații de încărcare (iată un exemplu de idee). 

În ceea ce privește decarbonizarea transporturilor și un sector mai ecologic, participanții subliniază, 
de asemenea, importanța proiectelor transfrontaliere de promovare a transportului naval și feroviar 
(iată un exemplu de idee). Se înregistrează și un apel privind dezvoltarea de programe de încurajare 
a C&D și a inovării, pentru a produce mijloace de transport, atât publice, cât și private, individuale și 
colective, care să nu fie poluante și să fie în proporție de 100 % autonome din punct de vedere 
energetic (iată un exemplu de idee). 
 

Agricultură 

În cadrul temei agriculturii, ideea agriculturii ecologice și a mai multor ferme mici (iată un exemplu 

de idee) este susținută destul de frecvent de către participanți, solicitându-se interzicerea utilizării 

pesticidelor și a agriculturii intensive (iată un exemplu de idee). Unii participanți merg chiar mai 

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?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
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=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
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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departe, sugerând că interdicția ar trebui să fie extinsă și în ce privește utilizarea privată: în timp ce 

agricultorii sunt obligați să documenteze utilizarea de pesticide, proprietarii de grădini particulare nu 

au această obligație, ei putând cumpăra astfel de produse fără să fie, adesea, conștienți de efectele 

lor nocive (iată un exemplu de idee). 

Alte idei sugerează că UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a promova o alimentație 

bazată pe plante din motive de protecție a climei și de conservare a mediului. Unii participanți 

adaugă preocupări de ordin etic pentru a motiva astfel de acțiuni (iată un exemplu de idee). Această 

chestiune este abordată, de asemenea, în cadrul subiectului „Sănătate”. 

Necesitatea de a asigura suveranitatea și securitatea alimentară prin promovarea agriculturii locale 

este, de asemenea, puternic evidențiată de către participanți (iată un exemplu de idee). Agricultura 

locală ar putea fi promovată, de exemplu, prin crearea de centuri alimentare în jurul orașelor, prin 

impunerea plantării de pomi fructiferi în zonele urbane, prin sprijinirea achiziționării de terenuri de 

către producători și agricultori prin limitarea prețului acestor terenuri, prin impunerea utilizării unei 

părți din spațiul de acoperiș al clădirilor publice pentru agricultura urbană, prin limitarea presiunii 

exercitate de locuințe asupra terenurilor agricole (iată o idee). 

În plus, participanții doresc să promoveze biodiversitatea în Europa, de exemplu prin măsuri 

concrete, cum ar fi acoperișurile verzi (iată un exemplu de idee). În sfârșit, se poartă o discuție cu 

privire la veniturile fermierilor, unii participanți solicitând ca agricultorii să primească un venit 

garantat prin prețuri echitabile în locul subvențiilor (iată un exemplu de idee). 

 

Consum 

În cadrul temei consumului, există un apel general la modificarea sistemului actual de consum în 

masă de bunuri și servicii (iată un exemplu de idee). Unii participanți merg și mai departe, 

propunând stabilirea unor cote maxime pentru consum și producție (iată un exemplu de idee). 

O serie de participanți la platformă atrag atenția asupra volumului considerabil de deșeuri produse și 

propun mai multe măsuri pentru a evita și a combate astfel de deșeuri, cum ar fi reciclarea (iată un 

exemplu de idee) ori alegerea de ambalaje pentru produse care nu produc deșeuri sau care 

generează cantități mai mici de deșeuri pentru a reduce impactul negativ asupra mediului (iată un 

exemplu de idee). În plus, apelul de a opri importurile de produse care cauzează defrișări în pădurile 

tropicale este substanțial (iată un exemplu de idee). 

A doua direcție de idei pledează pentru un sistem mai avansat de etichetare a produselor (iată un 

exemplu de idee), care să detalieze impactul producției asupra mediului sau să indice dacă 

produsele conțin microplastice și, prin urmare, au un efect negativ pe termen lung asupra sănătății 

consumatorilor (iată un exemplu de idee). 

A treia direcție se concentrează pe industria modei rapide și pe industria textilă, având ca obiectiv 

ecologizarea acestora; participanții evidențiază cantitatea imensă de resurse utilizate în producția de 

îmbrăcăminte și faptul că îmbrăcămintea este adesea inadecvată pentru reciclare (iată un exemplu 

de idee). 

În plus, participanții subliniază necesitatea de a promova turismul ecologic și durabil în locul 

turismului de masă, deoarece se consideră că acesta din urmă are un impact considerabil asupra 

resurselor naturale și culturale (iată un exemplu de eveniment). 

Un ultim grup de comentarii și idei în cadrul acestei teme exprimă îngrijorarea cu privire la deșeurile 

generate de noile aparate electronice și solicită, printre altele, prelungirea termenului obligatoriu de 

garanție a acestora, semnalând și necesitatea de a asigura posibilitatea de reparare (iată un exemplu 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
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=en
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&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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de idee). Unii participanți doresc, de asemenea, limitarea consumului de energie – în special 

deoarece electricitatea este produsă în mare parte din combustibili fosili – prin impunerea unei cote 

lunare de energie electrică pentru consum, excedentul fiind impozitat (iată un exemplu de idee). 

 

Subvenționare, impozitare 

În cadrul acestei teme, participanții solicită încetarea subvențiilor care dăunează mediului, cum ar fi 

subvențiile pentru pescuit cu efecte nocive (iată o idee) sau subvențiile pentru combustibilii fosili 

(iată o idee). În mod similar, sugestiile pledează pentru creșterea subvențiilor pentru proiecte în 

domeniul biodiversității și al schimbărilor climatice care ar conduce la o perspectivă pozitivă pe 

termen lung. 

Participanții propun, de asemenea, introducerea unei taxe de durabilitate (iată un exemplu de idee), 

care ar face ca produsele nedurabile să fie mai scumpe, astfel încât acestea să fie mai puțin atractive 

atât pentru consumatori, cât și pentru producători. În plus, se consideră că această taxă ar asigura 

venituri suplimentare pe care UE să le poată investi în durabilitate. 

Energie 

Participanții la platformă sugerează stimularea atât a utilizării la scară mică, cât și la scară largă a 

energiei din surse regenerabile, precum și limitarea utilizării energiei nucleare sau, alternativ, 

dezvoltarea unei energii nucleare sigure și utilizarea acesteia în țări și locuri în care nu este posibilă 

utilizarea surselor regenerabile de energie (iată un exemplu de idee). Totodată, ideea care se 

plasează pe locul doi ca susținere în domeniul schimbărilor climatice de la lansarea platformei cere 

încetarea tuturor subvențiilor pentru combustibilii fosili (iată un exemplu de idee). 

În același timp, se solicită explorarea surselor alternative de energie (iată un exemplu de eveniment), 

cum ar fi fuziunea termonucleară, energia geotermică sau hidrogenul, care ar contribui în mod 

considerabil la diversitatea energetică (iată un exemplu de idee). Participanții subliniază însă că și 

sursele alternative, cum ar fi energia eoliană, ar trebui acceptate de populațiile locale și că trebuie să 

se asigure că acestea au un impact pozitiv asupra biodiversității, a ființelor umane și a peisajelor (iată 

un exemplu de idee). 

Generarea unor schimbări de atitudine și comportament 

Un alt punct asupra căruia se pune accentul este educația și sensibilizarea europenilor din toate 

generațiile (iată evenimentul). Deși majoritatea ideilor se referă la educația tinerilor (iată un 

exemplu de idee), există, de asemenea, un apel la implicarea europenilor în vârstă în inițiativele 

privind schimbările climatice, în special din cauza accelerării îmbătrânirii populației în Europa (iată un 

exemplu de idee). În plus, unii participanți subliniază necesitatea promovării comunicării cu privire la 

responsabilitatea ecologică din partea instituțiilor europene. De exemplu, propun elaborarea unor 

kituri de comunicare privind „cum să fii un european responsabil din punct de vedere ecologic” și 

consolidarea educației ecologice pentru a crea cartiere care tratează mediul în mod responsabil (iată 

ideea). 

 

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=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
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=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
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&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Aflați mai multe despre acest subiect: 

 Pactul verde european 

 Schimbările climatice 

 Economia circulară și reducerea deșeurilor 

 Schimbările climatice – Ce face UE 

 Biodiversitatea – cum protejează UE natura 

 Neutralitatea climatică – 5 lucruri de știut despre obiectivul UE al neutralității 
climatice 

 

Sănătate: un viitor mai sănătos pentru europeni 
Sănătatea, starea de bine și un stil de viață sănătos sunt vitale pentru noi toți. Pandemia de COVID-
19 a scos la iveală necesitatea de a colabora pentru a construi sisteme de sănătate mai puternice și 
pentru a proteja sănătatea fizică și mintală a Europei. 

Deși guvernele naționale sunt principalele responsabile pentru asistența medicală și serviciile 
medicale, politicile Uniunii Europene în domeniul sănătății pot sprijini și consolida această acțiune. 
Exprimându-vă opiniile, speranțele și preocupările, puteți influența modul în care este furnizată 
asistența medicală în Europa. 

 

Ce face UE? 
Prin acțiuni comune de combatere a coronavirusului și de protejare a sănătății oamenilor, UE a 
demonstrat deja cât de mult poate face în domeniul sănătății publice. Printre modalitățile în care UE 
face acest lucru se numără asigurarea vaccinurilor și a disponibilității medicamentelor, a 
tratamentelor și a echipamentelor medicale la prețuri accesibile, precum și sprijinirea țărilor în 
vederea coordonării răspunsurilor lor. 
Privind spre viitor, pandemia de COVID-19 a sporit necesitatea unei uniuni europene a sănătății, a 
unei coordonări mai puternice la nivel european, a unor sisteme de sănătate mai reziliente și a unei 
mai bune pregătiri pentru eventuale crize viitoare. Obiectivul nostru este de a vă proteja prin 
furnizarea de asistență medicală de înaltă calitate în caz de criză și de a pune la dispoziție 
instrumentele necesare pentru a preveni și a gestiona urgențe sanitare care afectează întregul 
continent. 
În timp ce combate pandemia și conduce un răspuns în situații de urgență, Uniunea Europeană 
continuă să acționeze în alte domenii legate de sănătate, inclusiv prin îmbunătățirea asistenței 
medicale preventive, a tratamentului și a asistenței post-tratament pentru boli grave, cum ar fi 
cancerul. 
Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 
În cadrul subiectului „Sănătate” participanții abordează o gamă largă de teme. Ei propun o mai mare 
armonizare și integrare la nivel european; această tendință este influențată și de experiența 
pandemiei de COVID-19 și de impactul acesteia. Acest subiect a generat 1 018 contribuții: 392 de 
idei, 576 de comentarii și 50 de evenimente. Principalele teme explorate în cadrul acestui subiect 
sunt: 

 Integrarea sistemelor de sănătate din UE 

 Accesul tuturor la asistență medicală 

 Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate 

 Stiluri de viață sănătoase 

 Răspunsuri la COVID-19 

 Prevenire, mai degrabă decât intervenție 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Sănătatea într-o eră digitalizată 

 Cercetarea în domeniul medical 

 Sănătatea sexuală și reproductivă 

 Alte idei 

 

Integrarea sistemelor de sănătate din UE 

Participanții la platformă pledează pentru o cooperare mai strânsă între statele membre în vederea 

consolidării sistemelor de sănătate europene sub diferite aspecte. Printre idei se numără punerea în 

comun a cunoștințelor și capacităților, permițându-le, de exemplu, specialiștilor de medicină 

intensivă să se deplaseze liber și să îngrijească pacienții în stare critică în întreaga UE (iată ideea), 

standardizarea asistenței de urgență înainte de spitalizare (iată ideea), recunoașterea calificărilor 

personalului de îngrijire în întreaga UE (iată ideea), înființarea unui spital european pentru boli rare 

(iată ideea) și îmbunătățirea reglementărilor juridice privind transplantul pentru a crea un sistem 

unificat și coordonat de transplantare (iată ideea). 

În consecință, discuțiile subliniază necesitatea de a acorda Uniunii Europene mai multe competențe 

și putere de a acționa în situații de urgență în domeniul sănătății publice prin intermediul unei 

revizuiri a Tratatului de la Lisabona (iată un exemplu de idee). Aceste sugestii sunt prezentate cel 

mai adesea în legătură cu modul în care statele membre au abordat pandemia de COVID-19 și 

penuria aferentă de echipamente medicale, provocările legate de dezvoltarea vaccinurilor și 

achizițiile comune de vaccinuri. 

Accesul tuturor la asistență medicală 

Ideile prezentate în ceea ce privește accesul la asistență medicală sprijină introducerea unui sistem 

european de asigurări medicale (iată exemple de idei aici și aici). Ideea deprivatizării sectorului 

asistenței medicale este, de asemenea, propusă drept modalitate de a face asistența medicală 

accesibilă pentru toți (iată ideea). În altă ordine de idei, o altă sugestie pentru a face asistența 

medicală mai accesibilă pentru toți la nivel practic este aceea de a extinde sistemul de sănătate 

mobil, sub forma unor autobuze medicale, care ar facilita accesul rapid și cu obstacole minime la 

sistemele medicale (iată ideea). 

Îmbătrânirea în condiții bune de sănătate și combaterea îmbătrânirii 

Având în vedere îmbătrânirea populației din Europa, cetățenii subliniază importanța unei stări bune 

de sănătate în timpul „vârstei de argint”. O idee foarte susținută și comentată promovează 

cercetarea și tehnologiile în domeniul longevității în condiții de sănătate, cu un aport științific 

intensiv (iată o idee), cum ar fi terapiile de întinerire și studiile clinice în acest domeniu, și punerea în 

aplicare a unor angajamente juridice, bugetare, de reglementare și instituționale eficace, cu scopul 

de a crește speranța de viață sănătoasă în Uniunea Europeană. 

Un cetățean pune în discuție potențialul zonelor rurale ca centre de inovare pentru strategii de 

îmbătrânire în condiții bune de sănătate, deoarece aceste „zone aflate în dificultate” sunt, în 

general, mai dens populate de către cetățenii în vârstă, iar calitatea asistenței medicale nu este la fel 

de ridicată ca în zonele urbane, necesitând, prin urmare, soluții inovatoare (iată ideea). Mergând și 

mai departe pe această temă, un cetățean promovează criogenia drept posibilitate de a amâna 

îngrijirea până la găsirea unui tratament, prin înghețarea persoanelor care suferă de boli terminale 

(iată ideea). 

 

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/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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Stiluri de viață sănătoase 

Mai multe idei subliniază importanța unei alimentații sănătoase, mulți cetățeni sugerând că UE ar 
trebui să promoveze alimentația vegetariană (iată oidee) datorită beneficiilor pentru sănătate și 
mediu. În acest context, o idee este creșterea taxelor pentru carne, reducând în același timp TVA-ul 
pe alimentele sănătoase (iată ideea). Alte contribuții cer investigarea efectelor emulsifianților (iată o 

idee), interzicerea acizilor grași trans artificiali (iată o idee) și reglementarea tehnicilor agricole cu 
impact asupra nutriției și a sănătății, precum utilizarea antibioticelor în agricultura intensivă (iată o 

idee). Idei similare apar și în cadrul subiectului „Schimbări climatice și mediu”. 
Ideea integrării remediilor naturale în medicină este discutată pe larg pe platformă (iată un exemplu 
de idee). În mod specific, participanții sugerează că unele intervenții care nu sunt de natură medicală 
pot contribui pozitiv, în mod demonstrabil, la sănătatea și autonomia pacienților (iată un exemplu de 
idee). Un cetățean menționează, de asemenea, beneficiile aduse de fructele de pădure nordice, cu 
un conținut ridicat de antioxidanți, în sprijinirea tratamentelor împotriva cancerului (iată ideea). În 
mod similar, sunt sugerate terapii alternative, cum ar fi silvoterapia pentru a contracara stresul, 
epuizarea, depresia și anxietatea (iată o idee). 
Pe platformă se propune, de asemenea, sprijin pentru promovarea educației pentru sănătate (iată o 

idee) și încurajarea practicilor legate de sănătate de la o vârstă fragedă, ca factor-cheie pentru un stil 
de viață sănătos (iată o idee). De exemplu, mai mulți cetățeni subliniază necesitatea de a descuraja 
consumul de tutun la nivel european, prin creșterea prețului și limitarea punctelor de vânzare la 
farmacii (iată un exemplu de idee). 

Răspunsuri la COVID-19 

Efectele pandemiei de COVID-19 sunt discutate pe larg de participanți care, în general, consideră că 

este necesar să se restabilească credibilitatea discursului rațional și științific și încrederea în 

medicină și politică, în contextul difuzării pe scară largă a ideilor greșit înțelese și a știrilor false în 

timpul pandemiei. Atunci când discută despre măsurile legate de COVID-19, cetățenii de pe 

platformă sunt de acord că orice măsură de combatere a COVID-19 în UE ar trebui să fie pusă în 

aplicare într-un mod bazat pe dovezi, pentru a realiza o analiză cost-beneficiu cât mai realistă posibil 

(iată o idee). 

Alte idei evidențiază necesitatea de a dezvolta strategii incluzive pentru a face față viitoarelor 

pandemii la nivelul UE, protejând drepturile persoanelor cu handicap (iată o idee). Una dintre 

sugestiile formulate este de a se efectua cercetări cu privire la impactul măsurilor legate de COVID-

19 asupra rezidenților și a personalului căminelor pentru persoanele în vârstă din diferitele țări ale 

UE, pentru a dispune de relatări la prima mână privind experiențele persoanelor în vârstă în ceea ce 

privește măsurile legate de COVID-19 (iată ideea). 

O contribuție face referire la procedurile legate de achizițiile de vaccinuri la nivelul UE, solicitând o 

mai mare transparență și publicarea informațiilor în ceea ce privește contractele cu companiile 

farmaceutice (iată ideea). În același timp, dezbaterile privind programul de vaccinare dezvăluie opinii 

contradictorii, de la ideea că vaccinarea ar trebui să fie obligatorie pentru toți (iată o idee) până la 

ideea că cetățenii ar trebui să fie liberi să aleagă (iată o idee). Un alt participant susține că vaccinurile 

nu ar trebui să fie obligatorii pentru tineri și că UE nu ar trebui să îi „șantajeze” prin „facilitarea” 

călătoriilor transnaționale în schimbul vaccinării, precum și că, în cazul în care sunt necesare teste 

PCR, acestea ar trebui să fie furnizate gratuit (iată ideea). Se propune, de asemenea, ca statele 

membre ale UE să convină asupra recunoașterii standardelor relevante ale OMS și a documentului 

național care certifică nivelul anticorpilor (sau vaccinul/rapelurile) (iată ideea). Certificatul digital al 

UE privind COVID face, de asemenea, obiectul unor ample discuții, care împart publicul între cei care 

se tem de apariția a două clase de cetățeni (iată oidee) și sugerează că Europa ar trebui să apere 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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dreptul de a alege să nu te vaccinezi (iată o idee), pe de o parte, și cei care sprijină un astfel de 

certificat și vaccinarea obligatorie ca parte a efortului colectiv de a învinge virusul și de a asigura 

viabilitatea sistemelor de sănătate (iată un exemplu de idee). 

Mai mulți cetățeni solicită o mai mare solidaritate și instituirea unui parteneriat și a unei finanțări la 

nivel mondial pentru combaterea și eradicarea globală a bolilor și sugerează că Europa poate fi lider 

mondial în combaterea cu succes a pandemiilor, cancerului și bolilor cardiace (iată ideea). Un 

cetățean sugerează că Comisia Europeană, în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății, ar 

trebui să promoveze un acord internațional care să permită producția și distribuția de medicamente 

la nivel mondial în contextul pandemiilor (iată ideea), iar o altă contribuție subliniază necesitatea 

vaccinării la nivelul întregului mapamond pentru a preveni apariția unor noi tulpini (iată ideea). În 

același timp, unii participanți propun să se ia măsuri pentru a proteja brevetele societăților și 

sugerează că Comisia Europeană ar putea juca un rol semnificativ în calitate de mediator și 

ambasador (iată ideea). 

Prevenire, mai degrabă decât intervenție 

Mai multe idei prezentate de cetățeni se referă la sensibilizarea cu privire la sănătatea mintală și la 

consecințele acesteia, cum ar fi epuizarea, stresul, depresia și anxietatea, și solicită un plan european 

de abordare a acestei probleme (iată o idee), în special având în vedere impactul măsurilor 

restrictive impuse ca urmare a COVID-19. 

Influența poluării atmosferice asupra sănătății cetățenilor este menționată, de asemenea, ca o 

problemă presantă (iată o idee), la fel ca și necesitatea de a combate poluarea fonică prin definirea 

unor niveluri stricte privind emisiile sonore permise pentru anvelopele autovehiculelor (iată o idee). 

În plus, se solicită reducerea expunerii la substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, 

inclusiv la PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate) (iată ideea). 

O subtemă transversală observabilă pe platformă este o critică adusă Tratatului EURATOM, despre 

care se consideră că favorizează energia nucleară în comparație cu alte surse de energie și nu 

protejează în mod adecvat cetățenii europeni împotriva pericolelor reprezentate de energia 

nucleară, unii cetățeni pledând pentru abolirea Tratatului EURATOM (iată un exemplu de idee). 

Sănătatea într-o eră digitalizată 

Un grup de cetățeni discută despre oportunitățile și amenințările legate de intensificarea digitalizării 

în ultimele decenii. Mai multe contribuții văd în digitalizarea, în compatibilitatea și integrarea 

sistemelor europene de e-sănătate, o modalitate de a le oferi cetățenilor dosare medicale 

interoperabile în întreaga UE (iată un exemplu de idee). Cu toate acestea, unii participanți sunt 

prudenți și subliniază vulnerabilitatea unor date atât de sensibile și necesitatea de a limita, atât la 

nivel național, cât și la nivel european, dimensiunea setului de date medicale, de exemplu în scopuri 

de cercetare, la un număr fix de informații sau de pacienți (iată ideea). Un cetățean solicită 

interzicerea bazelor de date naționale privind genomul, care sunt utilizate în scopuri de cercetare 

medicală, dar care pot fi accesate de alte entități, cum ar fi serviciile guvernamentale, în alte scopuri, 

încălcând astfel dreptul la viață privată (iată ideea). 

O altă idee sugerează să se acorde prioritate finanțării pentru cercetarea în domeniul exercițiilor 

fizice și propune, în ceea ce privește e-sănătatea, soluții digitale care îi ajută pe cetățeni să rămână 

activi din punct de vedere fizic, combătând astfel o gamă variată de afecțiuni cronice cauzate de 

inactivitate (iată ideea). 

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=en
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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În altă ordine de idei, se discută despre dependența digitală și se propune un plan de acțiune al UE 

împotriva dependenței digitale (iată ideea), unii participanți sugerând introducerea de cursuri de 

formare în școli, precum și campanii de informare pentru adulți vizând limitarea interacțiunii digitale. 

 

Cercetarea în domeniul medical 

Diverși cetățeni susțin ideea creării unui Institut european de cercetare în domeniul sănătății 

centralizat, care să coordoneze cercetarea în domeniul sănătății între institutele naționale și să 

investească în cercetarea farmaceutică (iată un exemplu de idee). Un cetățean subliniază necesitatea 

ca achiziționarea, producția și furnizarea de echipamente de protecție și medicamente să aibă loc în 

mai mare măsură pe bază europeană (iată ideea). Propunerea de a încuraja cercetarea cu 

privire la mecanismele patologiei encefalomielitei mialgice în cadrul programului Orizont 

Europa (iată ideea) a câștigat sprijinul unei serii de participanți. De asemenea, este evidențiată 

necesitatea ca Europa să își unească forțele cu universitățile în domeniul cercetării în scopul de a 

dezvolta un nou antibiotic împotriva bacteriilor foarte rezistente (iată un exemplu de idee). Unii 

cetățeni solicită, de asemenea, o lege care să oblige companiile farmaceutice care distribuie 

vaccinuri să publice integral datele din studiile clinice pentru vaccinurile respective, pentru a încuraja 

evaluarea siguranței și eficacității acestora (iată ideea). Printre alte idei se numără crearea unui 

laborator european pentru boli infecțioase (iată ideea). 

Sănătatea sexuală și reproductivă 

O idee propune ca în spațiile publice să fie puse la dispoziție articole menstruale gratuite pentru a 
combate așa-numita „sărăcie menstruală” (iată ideea). Alte propuneri sugerează reducerea taxelor 
pentru absorbantele igienice și rambursarea integrală a contraceptivelor feminine. În plus, se 
subliniază necesitatea unei cercetări mai aprofundate privind sănătatea reproductivă a femeilor și 
dezvoltarea unor contraceptive mai puțin invazive de uz feminin și masculin (iată ideea). De 
asemenea, se înregistrează pe platformă apeluri pentru interzicerea mutilării genitale masculine fără 
consimțământ și înainte de vârsta majoratului (iată o idee). O propunere sugerează crearea unor 
clinici de sănătate sexuală sponsorizate și promovate de UE (iată ideea). 

Alte idei 

Alte idei se referă la recompensarea comportamentelor responsabile ca parte a asigurării de 
sănătate, de exemplu sub formă de rambursare în cazul în care serviciile nu sunt utilizate într-un 
anumit an (iată o idee). O idee subliniază necesitatea găsirii unei soluții pentru eliminarea deșeurilor 
medicale periculoase (cum ar fi acele din trusele de administrare a insulinei pentru diabetici) (iată 
ideea). Mai mulți cetățeni solicită și decriminalizarea canabisului din rațiuni de sănătate publică (iată 
această și această idee), în timp ce alții pledează în favoarea intensificării luptei împotriva drogurilor 
la nivelul UE (iată o idee). În cele din urmă, o idee discutată pe larg sugerează să se urmeze 

ora astronomică în loc să treacă la ora de iarnă și de vară (iată ideea). 

Aflați mai multe despre acest subiect: 

 Sănătatea publică în UE 
 Răspunsul la criza provocată de coronavirus 
 Politica UE în domeniul sănătății 
 Răspunsul UE la coronavirus 
 Răspunsul UE la pandemia de COVID-19 
 Politica UE în domeniul sănătății 

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_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-health-policy/
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Aflați mai multe despre toate politicile și activitățile UE: 

 Site-ul Parlamentului European 
 Site-ul Consiliului UE 
 Site-ul Comisiei Europene 

 

Acest document a fost pregătit de Secretariatul comun al Conferinței privind viitorul 
Europei.  

Vă rugăm să urmăriți platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei 

(www.futureu.europa.eu)pentru a afla mai multe informații și pentru a citi postările 

altor cetățeni care și-au publicat deja ideile și gândurile. Pentru a afla mai multe 
despre ideile prezentate până acum, vă rugăm să consultați și primul raport intermediar 
disponibil pe platformă.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://ec.europa.eu/info/index_ro
http://www.futureu.europa.eu/
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