
 

 
 

Osnovne informacije: podnebne spremembe, okolje / zdravje 

 

Forum „podnebne spremembe, okolje / zdravje“ se posveča podnebnim spremembam, okoljskim 
vprašanjem in novim zdravstvenim izzivom za Evropsko unijo. Te teme pa so povezane tudi s cilji in 
strategijami EU na področjih, kot so kmetijstvo, promet in mobilnost, energija in prehod na 
brezogljično družbo, raziskave, zdravstveni sistemi ter odzivanje na zdravstvene krize, preventiva in 
zdravi življenjski slogi. 

V tem dokumentu boste našli osnovne informacije o posameznih temah foruma. In kar je 
najpomembneje: v njem je orisano, kako EU že ukrepa na teh področjih, povzeto pa je tudi, katere 
glavne pomisleke in želje glede prihodnosti so izrazile uporabnice in uporabniki večjezične digitalne 
platforme (https://futureu.europa.eu). Vsebuje tudi povezave, ki vodijo do podrobnejših informacij o 
mnogih temah. 

Vaša naloga 
 
V okviru tega foruma vas vabimo k razpravi in oblikovanju sklopa priporočil, ki naj bi jih institucije 
Unije upoštevale v kontekstu prihodnosti Evrope na področju podnebnih sprememb, okolja in 
zdravja. Na primer, v priporočilu je lahko navedena splošnejša usmeritev ali pa konkretnejša rešitev 
za določen problem. 
 
Organizirane bodo tri seje, na katerih boste neposredno razpravljali in sodelovali s sodržavljani in 
sodržavljankami iz vse Evrope ter skupaj z njimi sestavili priporočila. Na tretji, zadnji seji boste 
skupaj glasovali o priporočilih, ki bodo predstavljena in obravnavana v plenarni skupščini. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Podnebne spremembe in okolje: utiranje poti bolj trajnostni prihodnosti 

Boj proti podnebnim spremembam in okoljski škodi je pereče vprašanje za Evropsko unijo in ves svet. 
Za boljši svet za vse nas potrebujemo takšno strategijo, s katero bo Evropa lahko še naprej vodila svet 
v trajnostnost in podnebno nevtralnost. 

 

Kako EU že ukrepa? 

Evropski zeleni dogovor je naš načrt, kako gospodarstvo Evropske unije napraviti trajnostno, iz 
podnebnih in okoljskih izzivov priložnosti, prehod pa pravičen in vključujoč za vse. 

Zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je preoblikovati Evropsko unijo v sodobno, 
podnebno nevtralno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. To vključuje: 

● uresničitev ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050 

● gospodarsko rast, ki ni vezana na izkoriščanje virov 

● skrb, da pri prehodu na podnebno nevtralno in odporno družbo ne bo zapostavljena nobena 
oseba in nobeno območje 

 
Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 

Na temo „Podnebne spremembe in okolje“ je bilo od otvoritve platforme objavljenih skupno 3 156 
komentarjev, zamisli in dogodkov (1 074 zamisli, 1 798 komentarjev in 284 dogodkov). Izhodišče 
mnogih predlogov je vprašanje podnebnih sprememb in ozaveščanja o njihovih posledicah, pri čemer 
prispevajoči izpostavljajo številne okoljske izzive in pozivajo h konkretnemu ukrepanju za njihovo 
reševanje. Zamisli v okviru te teme so raznolike in jih je mogoče razvrstiti v naslednje sklope: 

 Onesnaževanje 

 Promet 

 Kmetijstvo 

 Potrošnja 

 Subvencije, obdavčitev 

 Energija 

 Spodbujanje sprememb v odnosu in ravnanju 

 

Onesnaževanje 

Za prispevajoče je onesnaževanje eden glavnih dejavnikov obremenjevanja okolja v svetovnem merilu. 

O zelenem prehodu se razpravlja ob navajanju različnih rešitev za zmanjšanje onesnaževanja (glej 

dogodek). Na primer, po eni od zamisli na platformi, ki uživajo največjo podporo, naj EU zagotovi 

močan in vključujoč upravljavski pristop, ki bo v zasnovo in izvajanje politik prilagajanja na vseh ravneh 

vključeval tako delavce in delavke kot sindikate. Poudarjeno je, da bi morala strategija EU za 

obvladovanje podnebnih sprememb vključevati konkretne ukrepe politike za ohranjanje delovnih 

mest ter zaščito varnosti ter zdravja delavcev in delavk, pa tudi aktivne politike trga dela ter 

prekvalifikacijo in usposabljanje, da se prepreči izguba delovnih mest (glej zamisel). Razpravlja se o 

onesnaževanju na več področjih, pri čemer so vsebinski podsklopi naslednji: emisije, krčenje gozdov, 

onesnaževanje vode, svetlobno onesnaževanje in uporaba plastike. 

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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Kar zadeva emisije, je eno od najpogosteje obravnavanih vprašanj obdavčitev emisij, natančneje, 

spodbujanje podjetij, da z izbiro cenejših obnovljivih virov energije zmanjšajo emisije toplogrednih 

plinov, kar bi potem tudi odjemalce prepričalo v bolj trajnostne izbire (glej primer zamisli). Poleg tega 

je zaslediti tudi poziv k razširitvi sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS). Poseben vsebinski podsklop 

zadeva krčenje gozdov in vključuje pozive k naložbam v ponovno pogozdovanje Evrope (glej primer 

zamisli) ali po svetu, da bi tako rešili pljuča planeta, in sicer amazonskega deževnega gozda in drugih 

deževnih gozdov po svetu, ne le zato, da bi v svetovnem merilu s tem upočasnili onesnaževanje z 

ogljikom in rešili posamezne vrste, temveč tudi, da bi zmanjšali migracijske pritiske na Evropo (glej 

primer zamisli). 

V okviru podsklopa onesnaževanje vode je močan poudarek na nujnosti zagotovitve varnosti virov 

pitne vode in čistih ekosistemov v prihodnje (glej dogodek). Poleg tega so navedeni konkretni predlogi 

za boj proti dviganju gladine oceanov in onesnaževanju rek (glej primer dogodka). V eni od zamisli je 

predlagana vzpostavitev obratov za recikliranje plastike, pobrane iz rek in oceanov (glej zamisel). 

Slednjič nekateri prispevajoči v svojih zamislih zahtevajo omejitev svetlobnega onesnaževanja (glej 

primer zamisli). 

Promet 

V središču velike skupine zamisli v zvezi z vprašanjem prometa je odnos med prometom in 

onesnaževanjem. Nekateri predlogi, navedeni v nadaljevanju, se nanašajo na spremembe prometnega 

sistema, da se zmanjša onesnaževanje. Avtorji in avtorice zamisli, predloženih na platformi v zvezi s 

spremembami prometnega sistema, se v prvi vrsti zavzemajo za prepoved letov na krajših relacijah v 

EU, da bi zmanjšali onesnaževanje (glej primer zamisli). Prispevajoči izpostavljajo, da se je zaradi 

pandemije že skrčil letalski sektor. 

Na splošno zasledimo močno podporo za izboljšanje sistemov javnega prevoza v Evropi (glej primer 

zamisli) kot okolju prijaznejše alternative letom na krajših relacijah. Konkretneje, obširno se razpravlja 

o skupnem evropskem železniškem omrežju (glej primer zamisli). Po enem od predlogov prispevajočih 

naj bi se vzpostavil spletni iskalnik Euro Trainscanner, da bi potovanje z vlakom postalo privlačnejše 

(glej zamisel), po drugem predlogu pa naj bi se uvedla enotna vozovnica EU, ki bi bila v mestih 

brezplačna (glej zamisel). 

Med „Drugimi zamislimi“ se omenja skupna kolesarska mreža, na primer s predlogom o razširitvi 

kolesarskih poti ali vzpostavitvi sklenjene vseevropske kolesarske mreže (glej primer zamisli). 

Druga množica zamisli se osredotoča na inovacije in razvoj električnih vozil, na primer avtomobilov in 

koles, ter njihovo integracijo v sedanje okolje, na primer z vzpostavitvijo omrežja polnilnih postaj (glej 

primer zamisli). 

V zvezi z vprašanjem razogljičenja prometa in okolju prijaznejšega prometa udeleženci in udeleženke 

poudarjajo tudi pomen čezmejnih projektov za spodbujanje ladijskega prometa in železniškega 

prometa (glej primer zamisli). Zasledimo tudi poziv k razvoju programov za spodbujanje raziskav in 

razvoja ter inovacij, da bi ustvarili javna in zasebna, individualna in kolektivna prevozna sredstva, ki ne 

bi onesnaževala in bi bila 100-odstotno energetsko samozadostna (glej primer zamisli). 

Kmetijstvo 

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
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Kar zadeva temo kmetijstva, se precej prispevajočih zavzema za koncept ekološkega kmetovanja in za 

več malih kmetij (glej primer zamisli), hkrati pa poziva k prepovedi uporabe pesticidov in intenzivnega 

kmetovanja (glej primer zamisli). Nekateri prispevajoči gredo celo dlje in predlagajo razširitev 

prepovedi na zasebno uporabo: medtem ko morajo kmetje uporabo pesticidov dokumentirati, pa 

lastnikom zasebnih vrtov, ki lahko zakonito kupujejo take proizvode in se pogosto ne zavedajo njihovih 

škodljivih učinkov, tega ni treba (glej primer zamisli). 

Med „Drugimi zamislimi“ je predlagano, naj EU stori več za promocijo rastlinske prehrane zavoljo 

varstva podnebja in ohranitve našega okolja. Nekateri prispevajoči kot motivacijo za takšno ukrepanje 

pridajajo tudi etične preudarke (glej primer zamisli). To zasledimo tudi v okviru teme „Zdravje“. 

Prispevajoči močno poudarjajo tudi nujnost zagotavljanja prehranske suverenosti in varnosti s 

spodbujanjem lokalnega kmetijstva (glej primer zamisli). Lokalno kmetijstvo bi bilo mogoče spodbujati 

na primer z ustvarjanjem prehranskih pasov okoli mest, z zahtevo, naj se na mestnih območjih zasaja 

sadno drevje, s podpiranjem pridobivanja zemljišč za proizvajalce in kmete z omejevanjem cen teh 

zemljišč, z zahtevo, da se del strešnih površin javnih stavb uporabi za mestno kmetijstvo, z 

omejevanjem pritiska stanovanjskega gradnje na kmetijska zemljišča (glej zamisel). 

Poleg tega prispevajoči zahtevajo spodbujanje biotske raznovrstnosti v Evropi, na primer s konkretnimi 

ukrepi, kot so zelene strehe (glej primer zamisli). Slednjič je govor o dohodkih kmetov, pri čemer 

nekateri prispevajoči pozivajo k temu, naj kmetom dohodek zagotavljajo poštene cene, namesto da 

prejemajo subvencije (glej primer zamisli). 

Potrošnja 

V zvezi s temo potrošnje je prepoznaven splošen poziv k spremembi sedanjega sistema množične 

potrošnje blaga in storitev (glej primer zamisli). Nekateri prispevajoči gredo celo dlje in predlagajo 

uvedbo kvot, ki bi določale, koliko se lahko največ troši in proizvaja (glej primer zamisli). 

Več prispevajočih na platformi opozarja na veliko količino odpadkov in predlaga več ukrepov za 

preprečevanje nastajanja takšnih odpadkov in boj proti njim, na primer recikliranje (glej primer 

zamisli), odločitev za embalažo, ki ne povzroča odpadkov ali le malo teh, da se zmanjša negativni vpliv 

na okolje (glej primer zamisli). Poleg tega je zaslediti močan poziv k ustavitvi uvoza za izdelke, vzročno 

povezane s krčenjem tropskega gozda (glej primer zamisli). 

Avtorji in avtorice druge skupine zamisli pa se zavzemajo za naprednejši sistem označevanja izdelkov 

(glej primer zamisli), tako da bi pojasnjeval vpliv proizvodnje na okolje ali navajal, ali izdelki vsebujejo 

mikroplastiko in tako dolgoročno negativno vplivajo na zdravje potrošnikov (glej primer zamisli). 

Tretja skupina se dotika hitre mode in tekstilne industrije, ki naj bi postali okolju prijaznejši; 

prispevajoči opozarjajo na ogromno količino virov, ki se porabljajo za proizvodnjo oblačil, in na to, da 

oblačila pogosto niso primerna za recikliranje (glej primer zamisli). 

Poleg tega udeleženci in udeleženke izpostavljajo nujnost spodbujanja zelenega in trajnostnega 

turizma namesto množičnega turizma, saj naj bi ta pomembno vplival na naravne in kulturne vire (glej 

primer dogodka). 

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
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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Avtorji in avtorice zadnje skupine komentarjev in zamisli v okviru te teme so zaskrbljeni zaradi 

odpadkov, ki nastajajo z novimi elektronskimi napravami, in se med drugim zavzemajo za daljšo 

obvezno garancijo zanje in zagotavljanje popravljivosti (glej primer zamisli). Nekateri zahtevajo tudi 

omejitev porabe energije, zlasti ker se električna energija večinoma proizvaja s fosilnimi gorivi, in sicer 

z uvedbo mesečne kvote električne energije za porabo in obdavčitvijo prekoračitve (glej primer 

zamisli). 

Subvencije, obdavčitev 

V okviru te teme prispevajoči pozivajo k zaustavitvi okolju neprijaznih subvencij, kot so škodljive 

subvencije v ribištvu (glej zamisel) ali subvencije za fosilna goriva (glej zamisel). Podobno se 

prispevajoči v predlogih zavzemajo za povečanje subvencij za projekte na področju biotske 

raznovrstnosti in podnebnih sprememb, ki bi vodili k dolgoročnim pozitivnim obetom. 

Prispevajoči prav tako predlagajo uvedbo trajnostnostnega davka (glej primer zamisli), s katerim bi 

netrajnostni produkti postali dražji in zato tako za potrošnike kot proizvajalce tudi manj privlačni. Poleg 

tega naj bi EU zagotovil dodatne prihodke za naložbe v trajnostnost. 

Energija 

Prispevajoči na platformi predlagajo pospeševanje uporabe energije iz obnovljivih virov v manjših in 

večjih okvirih ter omejitev uporabe jedrske energije, ali – kot alternativo – razvoj varne jedrske 

energije in njeno uporabo v državah in na območjih, kjer ni mogoče uporabljati obnovljivih virov 

energije (glej primer zamisli). Poleg tega, avtor/avtorica zamisli, ki po podpori že od otvoritve dalje 

zaseda drugo mesto v okviru teme „Podnebne spremembe“, poziva k ustavitvi vsakršnih subvencij za 

fosilna goriva (glej primer zamisli). 

Hkrati je tu poziv k raziskovanju alternativnih virov energije (glej primer dogodka), kot so 

termonuklearna fuzija, geotermalna energija ali vodik, ki bi znatno prispevali k energetski raznolikosti 

(glej primer zamisli). Vendar prispevajoči poudarjajo, da bi tudi alternativne vire, kot je vetrna energija, 

moralo najprej sprejeti lokalno prebivalstvo in da je treba zagotoviti, da bodo ti viri pozitivno vplivali 

na biotsko raznovrstnost, ljudi in krajino (glej primer zamisli). 

Spodbujanje sprememb v odnosu in ravnanju 

Poudarek je tudi na izobraževanju in poglabljanju ozaveščenosti Evropejcev in Evropejk vseh generacij 

(glej dogodek). Čeprav večina zamisli zadeva izobraževanje mladih (glej primer zamisli), je zaslediti tudi 

poziv k vključevanju starejših Evropejcev in Evropejk v pobude v zvezi s podnebnimi spremembami, 

zlasti zaradi naraščajočega staranja prebivalstva v Evropi (glej primer zamisli). Poleg tega nekateri 

prispevajoči poudarjajo nujnost spodbujanja ekološko odgovornega komuniciranja evropskih 

institucij. Predlagajo na primer, naj se oblikujejo komunikacijski kompleti o tem, „kako biti ekološko 

odgovoren Evropejec/Evropejka“, in okrepi okoljska vzgoja, da bi ustvarili soseske, ki bodo odgovorne 

za okolje (glej zamisel). 

 

 

 

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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Več o tej temi: 

 Evropski zeleni dogovor 

 Podnebne spremembe 

 Krožno gospodarstvo in zmanjšanje količine odpadkov 

 Podnebne spremembe: kako ukrepa EU? 

 Biotska raznovrstnost: kako EU varuje naravo 

 Podnebna nevtralnost – pet dejstev o cilju EU za podnebno nevtralnost 

 

Zdravje: skrb za bolj zdravo prihodnost Evropejcev in Evropejk 
Zdravstveno varstvo, dobro počutje in zdrav življenjski slog so ključnega pomena za vse nas. 
Koronavirusna pandemija je razkrila potrebo po sodelovanju za vzpostavitev močnejših zdravstvenih 
sistemov ter zaščito evropskega fizičnega in mentalnega zdravja. 

Čeprav so za zdravstveno varstvo in zdravstvene službe v prvi vrsti pristojne nacionalne vlade, je 
mogoče z zdravstvenimi politikami Evropske unije te ukrepe podpreti in okrepiti. Z izražanjem svojih 
mnenj, želja in pomislekov lahko vplivate na zagotavljanje zdravstvenega varstva v Evropi. 

 

Kako EU že ukrepa? 

S skupnimi ukrepi za boj proti koronavirusu in zaščito zdravja ljudi je EU že pokazala, koliko je še 
mogoče storiti na področju javnega zdravja. To med drugim vključuje zagotavljanje cepiv, cenovno 
dostopnih zdravil, zdravljenj in medicinske opreme ter pomoč državam pri usklajevanju njihovega 
odziva. 

Če se zazremo v prihodnost, se je s koronavirusno pandemijo še toliko jasneje pokazalo, da Evropa 
potreba zdravstveno unijo, okrepljeno usklajevanje na evropski ravni, odpornejše zdravstvene sisteme 
in boljšo pripravljenost na morebitne prihodnje krize. Naš cilj je, da vas v primeru krize zaščitimo z 
visokokakovostno oskrbo ter zagotovimo orodja za preprečevanje in obvladovanje izrednih 
zdravstvenih razmer, ki prizadenejo vso celino. 

Evropska unija se bori proti pandemiji in ima vodilno vlogo pri odzivanju na izredne razmere, hkrati pa 
še naprej deluje na drugih področjih, povezanih z zdravjem, vključno z izboljšanjem preventivnega 
zdravstvenega varstva, zdravljenja in oskrbe po zdravljenju za hude bolezni, kot je rak. 

Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 

Prispevki na temo „Zdravje“ zadevajo zelo raznovrstna vprašanja. V njih je predlagane več 
harmonizacije in integracije na evropski ravni; na to vplivajo tudi izkušnje s COVID-19 in njegove 
posledice. Na to temo je bilo objavljenih 1 018 prispevkov: 392 zamisli, 576 komentarjev in 50 
dogodkov. Razpravo v okviru te teme je mogoče razčleniti na naslednje glavne vsebinske sklope: 

 Integracija zdravstvenih sistemov EU 

 Dostop do zdravstvenega varstva za vse 

 Zdravo staranje 

 Zdravi življenjski slogi 

 Odzivanje na COVID-19 

 Preventiva in ne kurativa 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Zdravje v digitalizirani dobi 

 Zdravstvene raziskave 

 Spolno in reproduktivno zdravje 

 Druge zamisli 

 

Integracija zdravstvenih sistemov EU 

Udeleženci in udeleženke platforme se zavzemajo za tesnejše sodelovanje med državami članicami, 

da bi na različne načine okrepili evropske zdravstvene sisteme. Med drugim se zamisli nanašajo na 

združevanje znanja in zmogljivosti, na primer tako, da se intenzivistom in intenzivistkam omogoči 

prosto gibanje in oskrba kritično obolelih po vsej EU (glej zamisel), standardizira predbolnišnična nujna 

oskrba (glej zamisel), prizna kvalifikacije oskrbovalcev po vsej EU (glej zamisel), ustanovi evropska 

bolnišnica za redke bolezni (glej zamisel) in bolje pravno uredi presajanje in tako vzpostavi enoten 

sistem za njegovo usklajevanje (glej zamisel). 

Tako je v razpravah poudarjeno, da je treba EU podeliti več pristojnosti in pooblastil v izrednih 

razmerah na področju javnega zdravja, in sicer z revizijo Lizbonske pogodbe (glej primer zamisli). Ti 

predlogi se najpogosteje navezujejo na vprašanje, kako so se države članice lotile pandemije COVID-

19 in z njo povezanega pomanjkanja medicinske opreme, izzivov razvoja cepiva in skupnih nakupov 

cepiv. 

Dostop do zdravstvenega varstva za vse 

Pri zamislih o dostopu do zdravstvenega varstva gre za podporo uvedbi evropskega sistema 

zdravstvenega zavarovanja (glej primer zamisli in zamisli). Dana je tudi zamisel o deprivatizaciji 

zdravstvenega sektorja kot poti do cilja, da bi zdravstveno varstvo postalo cenovno dostopno za vse 

(glej zamisel). Nekoliko drugačna zamisel glede praktično dostopnejšega zdravstvenega varstva za vse 

pa je tista, da bi razširili mobilni zdravstveni sistem v obliki zdravstvenih avtobusov, ki bi omogočali 

hiter in manj oviran dostop do zdravstvenih sistemov (glej zamisel). 

Zdravo staranje in preprečevanje staranja 

Glede na staranje prebivalstva v Evropi državljani in državljanke poudarjajo pomen dobrega zdravja v 

tretjem življenjskem obdobju. Pri eni od zamisli, ki je požela precejšnje odobravanje in prejela veliko 

komentarjev, gre za spodbujanje znanstveno intenzivnih raziskav in tehnologij zdrave dolgoživosti (glej 

zamisel), kot so pomladitvene terapije in klinična preskušanja na tem področju, ter uresničevanje 

učinkovitih pravnih, proračunskih, regulativnih in institucionalnih zavez s ciljem podaljšati pričakovano 

zdravo življenjsko dobo v Evropski uniji. 

Eden od državljanov/državljank opozarja na potencial podeželskih območij kot inovacijskih vozlišč za 

strategije zdravega staranja, saj so ta „prizadeta območja“ na splošno bolj gosto naseljena s starejšimi 

državljani in državljankami, kakovost zdravstvenega varstva pa ni tako visoka kot v mestnih območjih, 

zato so potrebne inovativne rešitve (glej zamisel). Eden od državljanov/državljank gre v kontekstu te 

teme celo dlje in se zavzema za krioniko kot priložnost za odložitev oskrbe, dokler se ne najde zdravilo, 

tako da bi neozdravljivo bolne zamrznili (glej zamisel). 

 

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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Zdravi življenjski slogi 

Več zamisli poudarja pomen zdrave prehrane, pri čemer številni državljani in državljanke menijo, da 

bi morala EU promovirati vegetarijansko prehrano (glej zamisel) zaradi koristi za zdravje in okolje. V 

tem kontekstu je bila dana zamisel, da bi povečali davke na meso in zmanjšali DDV na zdrava živila 

(glej zamisel). Spet drugi prispevajoči pa pozivajo, naj se raziščejo učinki emulgatorjev (glej zamisel), 

prepovejo umetne transmaščobe (glej zamisel) in s predpisi uredijo kmetijske tehnike, ki vplivajo na 

prehrano in zdravje, kot je uporaba antibiotikov v intenzivnem kmetovanju (glej zamisel). Podobne 

zamisli se pojavljajo tudi v okviru teme „Podnebne spremembe in okolje“. 

Na platformi se obširno razpravlja o zamisli, da se v medicino vključijo naravna zdravila (glej primer 

zamisli). Konkretno, prispevajoči menijo, da nemedicinski posegi dokazano lahko koristijo zdravju in 

avtonomiji pacientov in pacientk (glej primer zamisli). Eden od državljanov/državljank izpostavlja 

koristi severnega jagodičevja z visoko vsebnostjo antioksidantov za izboljšanje zdravljenja raka (glej 

zamisli). Podobno so predlagane alternativne terapije, kot so gozdne kopeli (silvoterapija) za 

preprečevanje stresa, izgorelosti, depresije in anksioznosti (glej zamisel). 

Na platformi sta predlagana tudi podpora za spodbujanje zdravstvene pismenosti (glej zamisel) in 

privzgoja praks, povezanih z zdravjem, od zgodnjega otroštva kot ključnega dejavnika za zdrav 

življenjski slog (glej zamisel). Več državljanov in državljank na primer opozarja na nujnost odvračanja 

od uživanja tobaka na evropski ravni z zvišanjem cen in omejitvijo prodajnih mest na lekarne (glej 

primer zamisli). 

Odzivanje na COVID-19 

Udeleženci in udeleženke obširno razpravljajo o učinkih COVID-19 in na splošno menijo, da je treba 

obnoviti racionalno in znanstveno verodostojnost medicine in politike ter zaupanje vanju, glede na 

obsežno širjenje napačnih predstav in lažnih novic med pandemijo. Ob razpravi o ukrepih, povezanih 

s COVID-19, se državljani in državljanke na platformi strinjajo, da bi bilo treba vse ukrepe v zvezi s 

COVID-19 v EU izvajati na podlagi dokazov, da bi bila analiza stroškov in koristi čim bolj stvarna (glej 

zamisel). 

Druge zamisli izpostavljajo potrebo po oblikovanju vključujočih strategij za spopadanje s prihodnjimi 

pandemijami na ravni EU, ob varovanju pravic invalidov (glej zamisel). Predlagano je, naj se izvede 

raziskava o učinku ukrepov v zvezi s COVID-19 na oskrbovance in osebje v domovih za ostarele v 

različnih državah članicah EU, da bi pridobili neposredna pričevanja o izkušnjah starejših z ukrepi v 

zvezi s COVID-19 (glej zamisel). 

En prispevek se dotika postopkov pri nakupu cepiv na ravni EU in poziva k večji odprtosti in 

transparentnosti v zvezi s pogodbami s farmacevtskimi podjetji (glej zamisel). Ob tem razprave o 

programu cepljenja razkrivajo, da si stališča tu nasprotujejo, segajo namreč od zamisli, da bi moralo 

biti cepljenje obvezno za vse (glej zamisel), do predloga, da bi bilo treba državljanom in državljankam 

omogočiti svobodno izbiro (glej zamisel). Avtor/avtorica nekega drugega prispevka zatrjuje, da 

cepljenje za mlade ne bi smelo biti obvezno in da EU mladih ne bi smela izsiljevati tako, da omogoča 

„lažje“ potovanje med državami v zameno za cepljenje, in da bi zahtevani PCR testi morali biti na voljo 

brezplačno (glej zamisel). Predlagano je tudi, naj se države članice EU dogovorijo o priznanju ustreznih 

standardov SZO in nacionalnega dokumenta, ki potrjuje raven protiteles (ali cepljenja/dodatnega 

cepljenja) (glej zamisel). Obširno se razpravlja o zeleni prepustnici, pri čemer se lomijo kopja med 

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
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tistimi, ki svarijo pred pojavom dveh razredov državljanov in državljank (glej zamisel) in trdijo, da bi 

Evropa morala braniti pravico do odločitve za necepljenje (glej zamisel), ter tistimi, ki podpirajo takšno 

zdravstveno prepustnico in obvezno cepljenje v kontekstu kolektivnih prizadevanj za zmago nad 

virusom in zagotovitev vzdržnosti zdravstvenih sistemov (glej primer zamisli). 

Več državljanov in državljank poziva k več solidarnosti ter vzpostavitvi globalnega partnerstva in 

financiranja za boj proti boleznim in njihovemu izkoreninjenju na svetovni ravni ter trdi, da bi bila 

Evropa lahko vodilna v svetu v boju in zmagah proti pandemijam, raku in boleznim srca (glej zamisel). 

Eden od državljanov/državljank predlaga, naj se Evropska komisija v sodelovanju s Svetovno 

zdravstveno organizacijo zavzame za mednarodni sporazum, ki bi v svetovnem merilu omogočal 

proizvodnjo in distribucijo zdravil v kontekstu pandemij (glej zamisel), v nekem drugem prispevku pa 

je poudarjeno, da je treba cepiti ves svet, da se prepreči vzpon novih sevov (glej zamisel). Hkrati 

prispevajoči predlagajo sprejetje ukrepov za zaščito patentov podjetij in menijo, da bi Evropska 

komisija lahko imela pomembno vlogo mediatorja in ambasadorja (glej zamisel). 

Preventiva in ne kurativa 

Več zamisli državljanov in državljank se nanaša na poglabljanje ozaveščenosti o duševnem zdravju in 

posledicah motenj, kot so izgorelost, stres, depresija in anksioznost, ter pozivajo k posebnemu 

evropskemu načrtu reševanja tega vprašanja (glej zamisel), zlasti glede na učinek omejevalnih 

ukrepov, sprejetih zaradi COVID-19. 

Kot pereče vprašanje je izpostavljen tudi vpliv onesnaženosti zraka na zdravje državljanov in državljank 

(glej zamisel), prav tako nujnost reševanja problema zvočnega onesnaževanja z opredelitvijo strogih 

ravni dovoljenih emisij hrupa za avtomobilske pnevmatike (glej zamisel). Poleg tega zasledimo poziv k 

zmanjšanju izpostavljenosti zelo problematičnim snovem, vključno s per- in polifluoroalkilnimi snovmi) 

(glej zamisel). 

Pri enem od medsektorskih vsebinskih podsklopov na platformi gre za kritiko Pogodbe EURATOM, ki 

naj bi dajala prednost jedrski energiji pred drugimi viri energije in ne zagotavljala ustrezne zaščite 

evropskih državljanov in državljank pred nevarnostmi jedrske energije, pri čemer se nekateri državljani 

in državljanke zavzemajo za prenehanje pogodbe EURATOM (glej primer zamisli). 

 

Zdravje v digitalizirani dobi 

Skupina državljanov in državljank razpravlja o priložnostih in nevarnostih, povezanih s povečano 

digitalizacijo v zadnjih desetletjih. Pri več zamislih se na digitalizacijo, kompatibilnost in povezovanje 

evropskih e-zdravstvenih sistemov gleda kot na rešitev za zagotavljanje interoperabilnosti zdravstvene 

dokumentacije za državljane in državljanke po vsej EU (glej primer zamisli). Vendar glede tega nekateri 

sodelujoči pozivajo k previdnosti in poudarjajo ranljivost takšnih občutljivih podatkov ter nujnost 

omejitve velikosti niza zdravstvenih podatkov na nacionalni in evropski ravni, npr. za raziskovalne 

namene, na določeno število danih evidenc ali pacientov (glej zamisel). Eden od državljanov/državljank 

poziva k prepovedi nacionalnih genomskih podatkovnih zbirk, ki se uporabljajo za medicinske 

raziskave, vendar pa do njih za druge namene lahko dostopajo drugi subjekti, kot so vladne službe, s 

čimer so kršene pravice do zasebnosti (glej zamisel). 

V neki drugi zamisli je predlagano, da se prednost nameni financiranju raziskav na področju telesne 

dejavnosti, v zvezi z e-zdravjem pa so izpostavljene digitalne rešitve, ki državljanom in državljankam 

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=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
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pomagajo ohranjati fizično aktivnost, v boju proti različnim kroničnim obolenjem, ki so posledica 

neaktivnosti (glej zamisel). 

Sicer pa se razpravlja tudi o digitalni zasvojenosti in predlaga akcijski načrt EU proti takšni zasvojenosti 

(glej zamisel), pri čemer so nekateri sodelujoči predlagali, da bi bilo treba uvesti usposabljanje v šolah, 

pa tudi informacijske kampanje za odrasle, da bi omejili digitalno interakcijo. 

Zdravstvene raziskave 

Več državljanov in državljank podpira zamisel o vzpostavitvi centraliziranega evropskega inštituta za 

zdravstvene raziskave, da bi na ta način usklajevali zdravstvene raziskave med nacionalnimi inštituti in 

vlagali v farmacevtske raziskave (glej primer zamisli). Eden od državljanov/državljank poudarja, da 

morajo nakupovanje, proizvodnja in dobava zaščitnih oblačil in zdravil postati bolj evropski (glej 

zamisel). Več udeležencev in udeleženk je podprlo predlog v prid spodbujanju raziskav 

patomehanizmov pri k mialgičnem encefalomielitisu v okviru programa Obzorje Evropa (glej zamisel). 

Izpostavljeno je tudi, da bi Evropa morala združiti sile z univerzami na področju raziskav za razvoj 

novega antibiotika proti superodpornim bakterijam (glej primer zamisli). Nekateri državljani in 

državljanke pozivajo tudi k sprejetju zakonodaje, ki bi farmacevtska podjetja, ki distribuirajo cepiva, 

obvezovala k objavi popolnih podatkov iz kliničnih preskušanj za zadevna cepiva, v spodbudo 

ocenjevanju njihove varnosti in učinkovitosti (glej zamisel). Med drugimi zamislimi je ustanovitev 

evropskega laboratorija za nalezljive bolezni (glej zamisel). 

Spolno in reproduktivno zdravje 

V skladu z eno od zamisli bi morali biti na javnih mestih dani na voljo brezplačni menstrualni izdelki, in 

sicer v kontekstu boja proti tako imenovani „menstrualni revščini“ (glej zamisel). Pri drugi predlogih 

gre za uvedbo davčnih olajšav za higienske vložke in polnega nadomestila za stroške kontracepcijskih 

sredstev za ženske. Poleg tega je izpostavljena nujnost več raziskav na področju reproduktivnega 

zdravja žensk in razvoja manj invazivnih kontracepcijskih sredstev za ženske in moške (glej zamisel). 

Na platforma je prav tako zaslediti poziv k prepovedi pohabljanja moških spolnih organov brez 

privolitve in pred polnoletnostjo (glej zamisel). V skladu z enim od predlogov bi ob podpori in promociji 

s strani EU ustanavljali klinike za spolno zdravje (glej zamisel). 

Druge zamisli 

Druge zamisli se nanašajo na nagrajevanje odgovornega ravnanja v okviru zdravstvenega zavarovanja, 

na primer v obliki vračila denarja, če nekdo v danem letu ni uporabljal storitev (glej zamisel). 

Avtor/avtorica ene od zamisli izpostavlja nujnost rešitve za odstranjevanje nevarnih medicinskih 

odpadkov (kot so igle iz inzulinskih kompletov pri sladkorni bolezni) (glej zamisel). Več državljanov in 

državljank poziva tudi k dekriminalizaciji konoplje iz javnozdravstvenih razlogov (glej zamisel in 

zamisel), medtem ko se drugi zavzemajo za doslednejši boj proti drogam na ravni EU (glej zamisel). 

Slednjič, avtor/avtorica ene od zamisli, o kateri se obširno razpravlja, predlaga sledenje astronomskim 

časovnim pasovom namesto prehajanja med zimskim in poletnim časom (glej zamisel). 

Več o tej temi: 

 Javno zdravje v EU 
 Odziv na koronavirus 
 Zdravstvena politika Evropske unije 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
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_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
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 Odziv EU na izbruh koronavirusa 
 Pandemija koronavirusa COVID-19: odzivanje EU 
 Zdravstvena politika EU 

 

Več o vseh politikah in dejavnostih EU: 

 Spletišče Evropskega parlamenta 
 Spletišče Sveta EU 
 Spletišče Evropske komisije 

 

Ta dokument je pripravil skupni sekretariat Konference o prihodnosti Evrope. 

Če želite več informacij in vas zanimajo prispevki drugih državljank in državljanov, ki so že 
objavili svoje zamisli in razmišljanja, spremljajte digitalno platformo Konference o 
prihodnosti Evrope (www.futureu.europa.eu). Več o doslej objavljenih zamislih boste našli 
tudi v prvem vmesnem poročilu o platformi. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-health-policy/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.futureu.europa.eu/
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