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Podstawowe informacje: Zmiana klimatu i środowisko, zdrowie 

 

Panel „Zmiana klimatu i środowisko / zdrowie” zajmie się kwestią skutków zmiany klimatu, kwestiami 
środowiskowymi i nowymi wyzwaniami w zakresie zdrowia, z którymi mierzy się Unia Europejska. 
Tematy te łączą się również z celami i strategiami UE w obszarach takich jak rolnictwo, transport 
i mobilność, energia i przejście na społeczeństwo poemisyjne, badania naukowe, systemy opieki 
zdrowotnej, a także sposoby reakcji na kryzysy zdrowotne i zdrowy styl życia. 

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat poszczególnych tematów panelu. 
Przede wszystkim określono w nim, co UE robi już w tych dziedzinach oraz jakie główny obawy 
i życzenia na przyszłość zgłosili użytkownicy wielojęzycznej platformy cyfrowej 
(https://futureu.europa.eu). Ponadto znajdą tu Państwo również linki do dalszych informacji na wiele 
tematów. 

Państwa zadanie 
 
W ramach panelu zaprosimy Państwa do rozważenia i sformułowania zestawu zaleceń co do 
dalszych działań instytucji unijnych w odniesieniu do przyszłości Europy w dziedzinie zmiany 
klimatu, w dziedzinie środowiska oraz zdrowia. I tak na przykład zalecenia mogą określać ogólny 
kierunek działań lub sposób rozwiązania konkretnego problemu. 
 
Podczas trzech sesji będą Państwo dyskutować i współpracować bezpośrednio z innymi 
obywatelami z całej Europy, by wspólnie sformułować zalecenia. Podczas trzeciej i ostatniej sesji 
będą Państwo wspólnie głosować nad zaleceniami, które zostaną przedstawione i omówione 
z innymi uczestnikami sesji plenarnej konferencji. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Zmiana klimatu i środowisko: wyznaczanie drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości 

Walka ze zmianą klimatu i szkodami w środowisku jest pilnym zagadnieniem dla Unii Europejskiej i na 
całym globie. Aby stworzyć lepszy świat dla nas wszystkich, potrzebujemy strategii, która pozwoli 
Europie nadal odgrywać wiodącą rolę na drodze do zrównoważoności i neutralności klimatycznej. 
 
 
Jakie działania podejmuje UE? 

Europejski Zielony Ład to nasz plan, by uczynić gospodarkę Unii Europejskiej bardziej zrównoważoną, 
przekształcając wyzwania klimatyczne i środowiskowe w możliwości, i sprawić, by transformacja była 
dla wszystkich sprawiedliwa i inkluzywna. 

Zielony Ład to nowa strategia wzrostu, która ma na celu przekształcenie Unii Europejskiej 
w nowoczesną, neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Obejmuje to: 

● osiągnięcie do 2050 r. zerowego poziomu emisji netto gazów cieplarnianych; 
● wzrost gospodarczy oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych; 
● niepozostawianie w tyle nikogo ani niczego przy okazji przechodzenia na neutralne dla 

klimatu i odporne społeczeństwo. 

 

Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 

Temat „Zmiana klimatu i środowisko” zgromadził od momentu powstania platformy ogółem 3 156 
komentarzy, pomysłów i wydarzeń (1 074 pomysły, 1 798 komentarzy i 284 wydarzenia). Pojęcie 
zmiany klimatu i świadomość jej skutków leżą u podstaw szeregu propozycji, w ramach których 
uczestnicy zwracają uwagę na liczne wyzwania środowiskowe i apelują o konkretne działania w celu 
stawienia im czoła. Pomysły w ramach tego tematu są różnorodne i można je pogrupować według 
następujących zagadnień: 

 Zanieczyszczenie 
 Transport 
 Rolnictwo 
 Konsumpcja 
 Subsydiowanie, opodatkowanie 
 Energia 
 Zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 

 

Zanieczyszczenie 

Zdaniem uczestników głównym źródłem presji na środowisko w kontekście globalnym jest 
zanieczyszczenie. Poruszany jest temat transformacji ekologicznej, w tym różnorodne rozwiązania 
mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia (zob. wydarzenie). Przykładowo jednym z cieszących się 
największym poparciem pomysłów zamieszczonych na platformie jest propozycja, by UE zapewniła 
zdecydowane i inkluzywne podejście do zarządzania, angażujące zarówno pracowników, jak i związki 
zawodowe w opracowywanie i wdrażanie polityk przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich 
szczeblach. Podkreśla się, że unijna strategia w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu powinna 
obejmować konkretne środki polityczne, które pozwalają na utrzymanie miejsc pracy oraz ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także aktywne polityki rynku pracy oraz możliwości 
przekwalifikowania się i szkolenia służące zapobieganiu utracie miejsc pracy (zob. pomysł). Ponieważ 
dyskutowane są różne rodzaje zanieczyszczeń, można wyróżnić następujące podzagadnienia: emisje, 
wylesianie, zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie świetlne i wykorzystanie tworzyw sztucznych. 

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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Jeśli chodzi o emisje, jedną z najintensywniej omawianych kwestii jest ich opodatkowanie. Chodzi 
konkretnie o zachęcenie przedsiębiorstw do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, tak by firmy 
decydowały się na wykorzystywanie tańszych odnawialnych źródeł energii, a także o skłonienie 
klientów do podejmowania bardziej zrównoważonych wyborów (zob. przykładowy pomysł). Apeluje 
się też o rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Jedno z podzagadnień 
dotyczy wylesiania i obejmuje apele o ponowne zalesianie w Europie (zob. przykładowy pomysł) lub 
bardziej ogólnie o ochronę płuc planety, czyli puszczy amazońskiej i innych lasów deszczowych na 
świecie. Ma to nie tylko spowolnić globalne zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla i ocalić gatunki, lecz 
także zmniejszyć presję migracyjną względem Europy (zob. przykładowy pomysł). 

W ramach podzagadnienia dotyczącego zanieczyszczenia wody duży nacisk kładzie się na to, by 
zapewnić przyszłe bezpieczeństwo zasobów wody pitnej i czyste ekosystemy (zob. wydarzenie). 
Zamieszczono też konkretne propozycje, jak przeciwdziałać podnoszeniu się poziomu oceanów 
i nasilającemu się zanieczyszczeniu rzek (zob. przykładowe wydarzenie). Jeden z pomysłów sugeruje 
tworzenie zakładów, które zajmowałyby się recyklingiem tworzyw sztucznych z rzek i oceanów (zob. 
pomysł). I wreszcie, niektóre pomysły zamieszczone na platformie dotyczą ograniczenia 
zanieczyszczenia świetlnego (zob. przykładowy pomysł). 

Transport 

Duża część pomysłów dotyczących tematu „Transport” skupia się na związku między transportem  
a zanieczyszczeniem. Niektóre z propozycji dotyczą wprowadzenia zmian w systemie transportu 
w celu ograniczenia zanieczyszczeń. Pomysły co do zmian w systemie transportu służących 
ograniczeniu zanieczyszczeń obejmują przede wszystkim apel o zakaz lotów na krótkich dystansach 
w UE (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy zwracają uwagę na to, że już obecnie można 
zaobserwować kurczenie się sektora lotnictwa na skutek pandemii. 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje silne poparcie dla usprawnienia systemów transportu publicznego 
w Europie (zob. przykładowy pomysł) jako bardziej przyjaznej środowisku alternatywy dla lotów na 
krótkich dystansach. Intensywna debata dotyczy w szczególności wspólnej europejskiej sieci kolejowej 
(zob. przykładowy pomysł). Propozycja jednego z uczestników odnosi się do europejskiej wyszukiwarki 
połączeń kolejowych (Euro Trainscanner), która zachęcałaby do podróżowania pociągiem (zob. 
pomysł). Inny pomysł sugeruje wprowadzenie zintegrowanego biletu, który obowiązywałby w UE 
i w miastach dostępny byłby nieodpłatnie (zob. pomysł). 

Kolejne pomysły dotyczą wspólnej sieci rowerowej. Proponuje się np. rozbudowę tras rowerowych lub 
utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci tras rowerowych (zob. przykładowy pomysł). 

Inna grupa pomysłów skupia się na innowacjach i rozwoju pojazdów elektrycznych, takich jak 
samochody i rowery, oraz ich integracji z istniejącym otoczeniem, na przykład poprzez zapewnienie 
sieci stacji ładowania (zob. przykładowy pomysł). 

Jeśli chodzi o obniżenie emisyjności transportu i uczynienie go bardziej przyjaznym dla środowiska, 
uczestnicy podkreślają również, że dla wspierania transportu morskiego i kolejowego ważne są 
projekty transgraniczne (zob. przykładowy pomysł). Apeluje się także o opracowanie programów 
promujących badania i rozwój oraz innowacje, z myślą o produkcji takich środków transportu, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych, indywidualnych i zbiorowych, które nie powodują 
zanieczyszczeń i są w 100% samowystarczalne pod względem energetycznym (zob. przykładowy 
pomysł). 
 

Rolnictwo 

W ramach zagadnienia dotyczącego rolnictwa uczestnicy dość często wymieniają pojęcie rolnictwa 
ekologicznego i kwestię zwiększenia liczby małych gospodarstw rolnych (zob. przykładowy pomysł) 
oraz domagają się zakazu stosowania pestycydów i chowu przemysłowego (zob. przykładowy pomysł). 
Niektórzy uczestnicy idą o krok dalej, sugerując, że zakaz powinien dotyczyć także stosowania 
pestycydów przez osoby prywatne. Podnoszą, że podczas gdy rolnicy są zobowiązani dokumentować 

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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stosowanie pestycydów, prywatni właściciele ogrodów nie są objęci takimi wymogiem, mogą legalnie 
kupować takie produkty i często nie są świadomi ich szkodliwych skutków (zob. przykładowy pomysł). 

Inne pomysły sugerują, że UE powinna w większym stopniu promować dietę roślinną przez wzgląd na 
ochronę klimatu i zachowanie środowiska. Niektórzy uczestnicy powołują się także na względy etyczne 
jako motywację do takich działań (zob. przykładowy pomysł). Kwestia ta jest także poruszana 
w ramach tematu „Zdrowie”. 

Ponadto uczestnicy stanowczo podkreślają potrzebę zapewnienia suwerenności żywnościowej 
i bezpieczeństwa żywnościowego poprzez promowanie lokalnego rolnictwa (zob. przykładowy 
pomysł). Lokalne rolnictwo można by promować, np. tworząc strefy żywicielskie wokół miast, 
nakazując sadzenie drzew owocowych na obszarach miejskich, wspierając nabywanie gruntów przez 
producentów i rolników poprzez ograniczenie ceny takich gruntów, wprowadzając wymóg 
wykorzystania części dachów budynków publicznych na potrzeby rolnictwa miejskiego, zmniejszając 
presję budownictwa mieszkaniowego na grunty rolne (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto uczestnicy chcą promowania różnorodności biologicznej w Europie, na przykład za pomocą 
konkretnych środków, takich jak dachy zielone (zob. przykładowy pomysł). I wreszcie, przedmiotem 
dyskusji jest dochód rolników; niektórzy uczestnicy apelują, by zamiast dotacji zapewnić rolnikom 
dochód gwarantowany, możliwy dzięki uczciwym cenom (zob. przykładowy pomysł). 

 

Konsumpcja 

W ramach zagadnienia dotyczącego konsumpcji powszechny jest apel o zmianę obecnego systemu 
masowej konsumpcji towarów i usług (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy uczestnicy idą o krok 
dalej, proponując wprowadzenie limitów kwotowych, by ograniczyć konsumpcję i produkcję (zob. 
przykładowy pomysł). 

Szereg uczestników zwraca uwagę na problem znacznej ilości wytwarzanych odpadów i z myślą 
o ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska proponują oni środki, by przeciwdziałać 
powstawaniu odpadów i eliminować je. Środki te to np. recycling (zob. przykładowy pomysł) 
i stawianie na taki sposób pakowania produktów, który skutkuje zerowym lub niskim poziomem 
odpadów (zob. przykładowy pomysł). Ponadto zdecydowanie wzywa się do wstrzymania importu 
produktów, których wytwarzanie powoduje zmniejszanie się powierzchni lasów tropikalnych (zob. 
przykładowy pomysł). 

Druga grupa pomysłów dotyczy bardziej zaawansowanego systemu etykietowania produktów (zob. 
przykładowy pomysł), który zakładałby zamieszczanie szczegółowych informacji o wpływie produkcji 
na środowisko, lub wskazywanie, czy dane produkty zawierają mikrodrobiny plastiku, a zatem na 
dłuższą metę powodują negatywne skutki dla zdrowia konsumentów (zob. przykładowy pomysł). 

Trzecia grupa pomysłów ma związek z tanią odzieżą niskiej jakości i przemysłem tekstylnym, 
a mianowicie z tym, jak uczynić te sektory bardziej przyjaznymi dla środowiska. Uczestnicy zwracają 
uwagę na ogromną ilość zasobów wykorzystywanych do produkcji odzieży oraz na fakt, że odzież 
często nie nadaje się do recyclingu (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto podkreślają potrzebę promowania zielonej i zrównoważonej turystyki zamiast turystyki 
masowej, która ma ich zdaniem znaczny wpływ na zasoby naturalne i kulturowe (zob. przykładowe 
wydarzenie). 

Ostatnia grupa komentarzy i pomysłów w ramach tego tematu dotyczy odpadów, których źródłem są 
nowe urządzenia elektroniczne; w tym kontekście apeluje się m.in. o wprowadzenie dłuższego 
obowiązkowego okresu gwarancji i zapewnienie możliwości naprawy (zob. przykładowy pomysł). 
Niektórzy uczestnicy chcą również ograniczeń w zużyciu energii, zwłaszcza ze względu na to, że energia 
elektryczna jest w dużej mierze produkowana z wykorzystaniem paliw kopalnych, i proponują 

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
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
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wprowadzenie miesięcznego limitu energii elektrycznej do zużycia, powyżej którego takie zużycie 
podlegałoby opodatkowaniu (zob. przykładowy pomysł). 

 

Subsydiowanie, opodatkowanie 

W ramach tego zagadnienia uczestnicy apelują o zaprzestanie udzielania dotacji skutkujących 

szkodami dla środowiska, np. szkodliwych dotacji dla rybołówstwa (zob. pomysł) czy dopłat do paliw 

kopalnych (zob. pomysł). Proponuje się też większe subsydiowanie projektów dotyczących 

bioróżnorodności i zmiany klimatu mogących przynieść dobre wyniki w dłuższym terminie. 

Uczestnicy proponują również wprowadzenie podatku na rzecz zrównoważonego rozwoju (zob. 

przykładowy pomysł), który podniósłby koszty niezrównoważonych produktów, a tym samym 

uczyniłby takie produkty mniej atrakcyjnymi zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów. 

Ponadto zdaniem uczestników mógłby on zapewnić UE dodatkowy dochód przeznaczany na 

inwestycje w zrównoważony rozwój. 

Energia 

Uczestnicy proponują zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych zarówno w małej, jak 

i w dużej skali, a także ograniczenie wykorzystania energii jądrowej lub, alternatywnie, opracowanie 

bezpiecznej energii jądrowej i jej stosowanie w krajach i miejscach, w których korzystanie 

z odnawialnych źródeł energii nie jest możliwe (zob. przykładowy pomysł). Ponadto w ramach tematu 

dotyczącego zmiany klimatu pomysłem cieszącym się największym poparciem od momentu 

uruchomienia platformy jest apel o zaprzestanie wszelkich dopłat do paliw kopalnych (zob. 

przykładowy pomysł). 

Jednocześnie apeluje się o badania nad alternatywnymi źródłami energii (zob. przykładowe 

wydarzenie), takimi jak synteza termojądrowa, energia geotermalna czy technologie wodorowe, które 

znacząco przyczyniłyby się do dywersyfikacji w dziedzinie energetyki (zob. przykładowy pomysł). 

Uczestnicy podkreślają jednak, że nawet alternatywne źródła, takie jak energia wiatrowa, powinny być 

akceptowane przez miejscowe społeczności oraz że należy zadbać o to, by miały one pozytywny wpływ 

na różnorodność biologiczną, ludzi i krajobraz (zob. przykładowy pomysł). 

Zachęcanie do zmiany postaw i zachowań 

Kolejną kwestią, na którą zwraca się uwagę, jest edukowanie wszystkich pokoleń 

Europejczyków i podnoszenie ich świadomości (zob. wydarzenie). Chociaż większość 

pomysłów dotyczy edukowania młodych ludzi (zob. przykładowy pomysł), apeluje się również 

o to, by w inicjatywy dotyczące zmiany klimatu angażować także starszych Europejczyków, 

zwłaszcza mając na względzie starzenie się ludności Europy (zob. przykładowy pomysł). 

Ponadto niektórzy uczestnicy podkreślają, że konieczne jest prowadzenie przez instytucje europejskie 

intensywniejszej komunikacji dotyczącej odpowiedzialności ekologicznej. Proponują m.in. 

opracowanie pakietów komunikacyjnych pod hasłem „Bądź odpowiedzialnym ekologicznie 

Europejczykiem” i usprawnienie edukacji dotyczącej środowiska, tak by budować poczucie 

odpowiedzialności ekologicznej za własne sąsiedztwo (zob. pomysł). 

 

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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Więcej na ten temat: 

 Europejski Zielony Ład 
 Zmiana klimatu 
 Gospodarka o obiegu zamkniętym i zmniejszenie ilości odpadów 
 Zmiana klimatu: co robi UE? 
 Bioróżnorodność: jak UE chroni przyrodę 
 Neutralność klimatyczna: UE na drodze do neutralności klimatycznej – 5 faktów 

 

Zdrowie: recepta na zdrowszą przyszłość Europejczyków 
Opieka zdrowotna, dobrostan oraz zdrowy tryb życia mają kluczowe znaczenie dla nas wszystkich. 
Pandemia koronawirusa ujawniła potrzebę wspólnej pracy na rzecz budowania odporniejszych 
systemów opieki zdrowotnej i ochrony fizycznego i psychicznego zdrowia Europejczyków. 

Wprawdzie w pierwszej kolejności to rządy krajowe odpowiadają za opiekę zdrowotną i świadczenia 
zdrowotne, polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia mogą jednak wspierać i wzmacniać te 
działania. Wyrażając swoje opinie, nadzieje i obawy, mogą Państwo wpływać na sposób, w jaki 
świadczona jest opieka zdrowotna w Europie. 

 
Jakie działania podejmuje UE? 

Poprzez wspólne działanie na rzecz zwalczania koronawirusa i ochrony zdrowia ludzi UE pokazała już, 
o ile więcej możemy zrobić w obszarze zdrowia publicznego. Niektóre ze sposobów, w jakie to robimy, 
to między innymi dostarczanie szczepionek, zapewnianie dostępności przystępnych cenowo leków, 
terapii i sprzętu medycznego, a także wspieranie wspólnej pracy państw w zakresie koordynacji 
reagowania. 

Spoglądając w przyszłość, pandemia koronawirusa zwiększyła zapotrzebowanie na Europejską Unię 
Zdrowotną, ściślejszą ogólnoeuropejską koordynację, odporniejsze systemy opieki zdrowotnej oraz 
lepsze przygotowanie na potencjalne przyszłe kryzysy. Naszym celem jest chronienie obywateli na 
wypadek kryzysu dzięki opiece wysokiej jakości oraz dostarczanie narzędzi niezbędnych do 
zapobiegania stanom zagrożenia zdrowia występującym na całym kontynencie i zarządzania nimi. 

Walcząc z pandemią i kierując reagowaniem w sytuacji wyjątkowej, Unia Europejska kontynuuje 
działania w innych związanych ze zdrowiem obszarach, takich jak poprawa profilaktyki zdrowotnej, 
leczenia i dalszej opieki w przypadku poważnych chorób, takich jak nowotwory. 

Wkład wielojęzycznej platformy cyfrowej (19 kwietnia – 2 sierpnia 2021 r.) 

W ramach tematu „Zdrowie” uczestnicy poruszają szeroki zakres zagadnień. Proponują większą 
harmonizację i integrację na szczeblu europejskim, a wpływ na to mają również doświadczenia 
związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami. W ramach tego tematu zamieszczono 1 018 wpisów: 
392 pomysły, 576 komentarzy i 50 wydarzeń. Główne zagadnienia analizowane w ramach tego tematu 
to: 

 Zintegrowanie unijnych systemów opieki zdrowotnej 

 Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

 Zdrowe starzenie się 

 Zdrowy tryb życia 

 Reakcja na COVID-19 

 Profilaktyka zamiast leczenia 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/pl/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Zdrowie w erze cyfrowej 

 Badania w dziedzinie zdrowia 

 Zdrowie seksualne i reprodukcyjne 

 Inne pomysły 

 

Zintegrowanie unijnych systemów opieki zdrowotnej 

Uczestnicy opowiadają się za bliższą współpracą między państwami członkowskimi służącą 
wzmocnieniu europejskich systemów opieki zdrowotnej w jej rozmaitych aspektach. Wśród 
zgłoszonych pomysłów są: łączenie wiedzy i zdolności, np. poprzez umożliwienie specjalistom 
intensywnej terapii swobodnego przemieszczania się i udzielania pomocy pacjentom w stanie 
krytycznym w całej UE (zob. pomysł), standaryzację przedszpitalnych procedur ratunkowych (zob. 
pomysł), uznawanie w całej UE kwalifikacji pracowników opieki zdrowotnej (zob. pomysł), utworzenie 
europejskiej kliniki chorób rzadkich (zob. pomysł) oraz usprawnienie ram prawnych transplantacji 
i stworzenie jednolitego systemu koordynacyjnego ds. transplantacji (zob. pomysł). 

W dyskusjach wskazuje się w związku z tym potrzebę nadania UE – poprzez zmianę Traktatu z Lizbony 
– większych kompetencji i uprawnień w dziedzinie zdrowia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych 
(zob. idea). Propozycje te są najczęściej przedstawiane w związku ze sposobem, w jaki państwa 
członkowskie radziły sobie z pandemią COVID-19, oraz występującymi w tym kontekście niedoborami 
sprzętu medycznego, wyzwaniami dotyczącymi opracowywania szczepionek i wspólnymi zakupami 
szczepionek. 

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej 

Co się tyczy dostępu do opieki zdrowotnej, proponuje się pomysły wprowadzenia europejskiego 
systemu ubezpieczenia zdrowotnego (zob. przykładowo pomysł i pomysł). Jako sposób na 
zapewnienie wszystkim przystępnej cenowo opieki zdrowotnej proponuje się również 
„odprywatyzowanie” sektora opieki zdrowotnej (zob. pomysł). Z drugiej strony kolejnym pomysłem 
na to, by opieka zdrowotna była w praktyce powszechniej dostępna, jest rozbudowanie systemu 
mobilnego w postaci autobusów medycznych, które umożliwiałyby szybki i łatwy dostęp do opieki 
medycznej (zob. pomysł). 

Zdrowe starzenie się i przeciwdziałanie starzeniu się 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa w Europie uczestnicy podkreślają, jak ważny jest dobry 
stan zdrowia osób w „jesieni życia”. Jeden z cieszących się dużym poparciem i szeroko 
komentowanych pomysłów odnosi się do promowania intensywnych badań naukowych i technologii 
dotyczących długiego życia w zdrowiu (zob. pomysł). Chodzi m.in. o terapie odmładzające i badania 
kliniczne w tej dziedzinie oraz wdrożenie skutecznych zobowiązań prawnych, budżetowych, 
regulacyjnych i instytucjonalnych na rzecz zwiększenia średniego trwania życia w dobrym zdrowiu 
w Unii Europejskiej. 

Jeden z uczestników sugeruje, że obszary wiejskie mogłyby stanowić ośrodki innowacji, jeśli chodzi  
o strategie zdrowego starzenia się, ponieważ na tych „obszarach doświadczających trudności” 
występują zwykle większe skupiska ludności w starszym wieku, a jakość opieki zdrowotnej nie jest tak 
wysoka jak na obszarach miejskich, a zatem potrzebne są tam innowacyjne rozwiązania (zob. pomysł). 
Idąc jeszcze dalej, jeden z uczestników sugeruje stosowanie krioniki, czyli krioprezerwacji pacjentów 
terminalnie chorych, jako metodę dającą szansę na odłożenie leczenia do momentu znalezienia 
skutecznej metody (zob. pomysł). 
 

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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Zdrowy tryb życia 

W ramach kilku pomysłów podkreśla się znaczenie zdrowego odżywiania, przy czym wielu 
uczestników sugeruje, że UE powinna promować diety wegetariańskie (zob. pomysł) ze względu na 
ich korzyści zdrowotne i środowiskowe. W tym kontekście jednym z pomysłów jest zwiększenie 
poziomu opodatkowania mięsa przy jednoczesnym obniżeniu stawki VAT na zdrową żywność 
(zob. pomysł). W innych wpisach można znaleźć apele o badania nad skutkami stosowania 
emulgatorów (zob. pomysł), o wprowadzenie zakazu wykorzystywania sztucznych tłuszczów 
trans (zob. pomysł)) i o uregulowanie technik rolniczych mających wpływ na żywienie i zdrowie, 
takich jak używanie antybiotyków w chowie przemysłowym (zob. pomysł). Podobne pomysły są 
także zgłaszane w ramach tematu „Zmiana klimatu i środowisko”. 

Szeroko omawiana na platformie jest idea uwzględniania naturalnych środków leczniczych 
w medycynie (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy sugerują w szczególności, że terapie 
niemedyczne mogą wyraźnie poprawiać zdrowie i samodzielność pacjentów (zob. przykładowy 
pomysł). Jeden z uczestników zwraca również uwagę na korzyści, jakie w leczeniu nowotworów ma 
stosowanie gatunków jagód, występujących na północy i charakteryzujących się wysoką zawartością 
przeciwutleniaczy (zob. pomysł). Podobnie proponuje się stosowanie terapii alternatywnych, takich 
jak sylwoterapia, w przeciwdziałaniu stresowi, wypaleniu, depresji i stanom lękowym (zob. pomysł). 
Wśród propozycji na platformie wymienia się również wspieranie promowania kompetencji 
zdrowotnych (zob. pomysł) i wpajanie prozdrowotnych praktyk od najmłodszych lat jako jeden 
z kluczowych czynników warunkujących zdrowy tryb życia (zob. pomysł). Przykładowo szereg 
uczestników zwraca uwagę na to, że należy zniechęcać do konsumpcji wyrobów tytoniowych na 
szczeblu europejskim, czemu służyć miałoby podniesienie ceny takich wyrobów i umożliwienie ich 
sprzedaży jedynie w aptekach (zob. przykładowy pomysł). 

Reakcja na COVID-19 

Skutki COVID-19 są kwestią często poruszaną przez uczestników, którzy ogólnie uważają, że istnieje 
potrzeba przywrócenia racjonalnej i naukowej wiarygodności medycyny i polityki oraz zaufania do 
nich w związku z obserwowanym podczas pandemii szerokim rozpowszechnianiem się błędnych 
przekonań i fałszywych informacji. W dyskusjach nad środkami związanymi z COVID-19 uczestnicy są 
zgodni co do tego, że wszelkie takie środki należy wdrażać w UE w sposób oparty na dowodach, aby 
uzyskać jak najbardziej realistyczną analizę kosztów i korzyści (zob. pomysł). 

Inne pomysły zwracają uwagę na to, że należy opracować inkluzywne strategie radzenia sobie 
z przyszłymi pandemiami w UE, chroniące prawa osób z niepełnosprawnościami (zob. pomysł). Jedną 
z propozycji jest przeprowadzenie badania nad sposobem, w jaki środki związane z COVID-19 wpłynęły 
na rezydentów i pracowników domów opieki dla osób starszych w poszczególnych państwach UE. 
Miałoby to służyć zapoznaniu się z bezpośrednimi relacjami osób starszych na temat ich doświadczeń 
dotyczących środków związanych z koronawirusem (zob. pomysł). 

Jeden z wpisów dotyczy procedur związanych z zakupem szczepionek na szczeblu UE. Zawiera on apel 
o większą jawność i przejrzystość umów z firmami farmaceutycznymi (zob. pomysł). Ponadto, 
w kwestii programów szczepień opinie uczestników są zróżnicowane: z jednej strony pojawiają się 
propozycje uczynienia szczepień obowiązkowymi (zob. pomysł), z drugiej zaś – sugestie, że obywatele 
powinni mieć swobodę wyboru (zob. pomysł). Inna osoba twierdzi, że nie należy nakładać na młodych 
ludzi obowiązku szczepienia i że UE nie powinna „wywierać na nich presji”, oferując możliwości 
„łatwiejszych” podróży międzynarodowych w zamian za poddanie się szczepieniu; uważa również, że 
w przypadku gdy wymagane są testy PCR, powinny być one dostępne bezpłatnie (zob. pomysł). 
Proponuje się także, aby państwa członkowskie UE zgodziły się na uznawanie odpowiednich norm 
WHO i krajowego dokumentu poświadczającego poziom przeciwciał (lub przyjęcie szczepionki / dawki 
przypominającej) (zob. pomysł). Również certyfikat COVID jest przedmiotem intensywnej dyskusji. 
Ścierają się w niej osoby obawiające się powstania dwóch kategorii obywateli (zob. pomysł) 

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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i sugerujące, że Europa powinna opowiedzieć się za prawem do decyzji o nieszczepieniu się, (zob. 
pomysł) ze zwolennikami paszportu covidowego i obowiązku szczepienia jako elementu wspólnych 
wysiłków mających na celu zwalczenie wirusa i zapewnienie stabilności systemów opieki zdrowotnej 
(zob. przykładowy pomysł). 

Niektórzy uczestnicy apelują o większą solidarność oraz o ustanowienie globalnego partnerstwa 
i finansowania w celu zwalczania i eliminowania chorób na całym świecie oraz sugerują, że Europa 
może być światowym liderem w stawianiu czoła pandemiom, nowotworom i chorobom serca oraz ich 
pokonywaniu (zob. pomysł). Jeden z uczestników sugeruje, że Komisja Europejska we współpracy 
z WHO powinna promować nowe międzynarodowe porozumienie umożliwiające światową produkcję 
i dystrybucję leków w kontekście przyszłych pandemii (zob. pomysł). W innym wpisie podkreśla się 
natomiast potrzebę szczepienia w skali światowej, by zapobiec pojawianiu się nowych szczepów (zob. 
pomysł). Jednocześnie uczestnicy proponują podjęcie środków mających na celu ochronę patentów 
przedsiębiorstw i sugerują, że Komisja Europejska mogłaby odgrywać znaczącą rolę mediatora 
i ambasadora (zob. pomysł). 

Profilaktyka zamiast leczenia 

Kilka pomysłów przedstawionych przez uczestników dotyczy zwiększania świadomości na temat 
zdrowia psychicznego i związanych z nim zaburzeń, np. w kontekście wypalenia, stresu, depresji 
i stanów lękowych. Wzywa się także do opracowania europejskiego planu na rzecz zajęcia się tą 
kwestią (zob. pomysł), w szczególności mając na względzie skutki środków wprowadzonych w związku 
z COVID-19. 

Jako nagląca wskazywana jest również kwestia wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 
obywateli (zob. pomysł), podobnie jak problem zanieczyszczenia hałasem, który proponuje się 
rozwiązać poprzez określenie rygorystycznych dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego przez 
opony samochodowe (zob. pomysł). Ponadto apeluje się o zmniejszenie narażenia na substancje 
wzbudzające szczególnie duże obawy, w tym PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe) (zob. pomysł). 

Przekrojowym podzagadnieniem jest na platformie krytyka traktatu Euratom. Uważa się, że 
faworyzuje on energię jądrową względem innych źródeł energii i nie chroni europejskich obywateli 
w odpowiedni sposób przed zagrożeniami związanymi z energią jądrową. Niektórzy z uczestników 
postulują wręcz zniesienie tego traktatu (zob. przykładowy pomysł). 
 

Zdrowie w erze cyfrowej 

Grupa uczestników zaangażowała się w dyskusję o możliwościach i zagrożeniach związanych 
z nasilającą się w ostatnich dekadach cyfryzacją. Kilka pomysłów sugeruje, że cyfryzacja, 
kompatybilność i integracja europejskich systemów e-zdrowia jest jednym ze sposobów, by zapewnić 
obywatelom dostęp do interoperacyjnej dokumentacji medycznej w całej UE (zob. przykładowy 
pomysł). Niektórzy uczestnicy są jednak ostrożni i podkreślają fakt, że takie wrażliwe dane są podatne 
na zagrożenia i że potrzebne jest wprowadzenie ograniczeń zarówno, na szczeblu krajowym, jak 
i europejskim, w kwestii wielkości zbioru danych dotyczących zdrowia, wykorzystywanych np. 
w celach badawczych, do określonej liczby danych lub określonej liczby pacjentów (zob. pomysł). 
Jeden z uczestników apeluje, by zakazać krajowych baz danych zawierających informacje genomowe, 
które są wykorzystywane na potrzeby badań medycznych, ale inne podmioty, takie jak służby rządowe, 
mogą mieć do nich dostęp do innych celów, co oznacza naruszenie prawa do prywatności (zob. 
pomysł). 

Inny pomysł sugeruje priorytetowe traktowanie finansowania badań nad ćwiczeniami fizycznymi, 
a w odniesieniu do e-zdrowia zwraca uwagę na rozwiązania cyfrowe, które pomagają obywatelom 
utrzymać aktywność fizyczną, a tym samym zwalczać różnorodne choroby przewlekłe spowodowane 
sedentaryzmem (zob. pomysł). 

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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Trwa też dyskusja nad uzależnieniem cyfrowym i proponuje się unijny plan walki z nim (zob. pomysł), 
a w celu ograniczenia interakcji odbywających się drogą cyfrową proponuje się wprowadzenie szkoleń 
w szkołach, a także kampanii informacyjnych skierowanych do osób dorosłych. 
 

Badania w dziedzinie zdrowia 

Szereg uczestników popiera ideę utworzenia scentralizowanego europejskiego instytutu badań nad 
zdrowiem w celu koordynowania badań w dziedzinie zdrowia prowadzonych przez instytuty krajowe 
i w celu inwestowania w badania nad lekami (zob. przykładowy pomysł). Jeden z uczestników 
podkreśla potrzebę zapewnienia, by zakup, produkcja i dostarczanie odzieży ochronnej i leków 
w większym stopniu odbywały się w Europie (zob. pomysł). Szereg uczestników poparło propozycję, 
by wesprzeć badania nad patomechanizmami encefalopatii mialgicznej w ramach programu 
„Horyzont” (zob. pomysł). Proponuje się również, by Europa połączyła siły z uniwersytetami w ramach 
badań nad opracowaniem nowego antybiotyku przeciwko superbakteriom (zob. przykładowy pomysł). 
Niektórzy uczestnicy apelują również o wprowadzenie przepisów zobowiązujących firmy 
farmaceutyczne, które rozprowadzają szczepionki, do publikowania pełnych danych z badań 
klinicznych tych szczepionek, by umożliwić ocenę ich bezpieczeństwa i skuteczności (zob. pomysł). 
Wśród innych pomysłów jest utworzenie europejskiego laboratorium ds. chorób zakaźnych (zob. 
pomysł). 

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne 

Jedna z propozycji dotyczy udostępniania w miejscach publicznych darmowych produktów do 
higieny menstruacyjnej, aby przeciwdziałać tzw. ubóstwu menstruacyjnemu (zob. pomysł). Inne 
propozycje obejmują opodatkowanie zerową stawką podpasek i zwrot pełnego kosztu środków 
antykoncepcyjnych dla kobiet. Ponadto podniesiono potrzebę zwiększenia liczby badań nad 
zdrowiem reprodukcyjnym kobiet oraz opracowania mniej inwazyjnych środków antykoncepcyjnych 
dla kobiet i mężczyzn (zob. pomysł). Apeluje się również o wprowadzenie zakazu okaleczania 
narządów płciowych mężczyzn dokonywanego bez zgody i u osób przed osiągnięciem pełnoletności 
(zob. pomysł). Jedna z propozycji dotyczy utworzenia finansowanych i promowanych przez UE klinik 
zdrowia seksualnego (zob. pomysł). 

Inne pomysły 

Inne pomysły dotyczą tego, by w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nagradzać odpowiedzialne 
zachowanie, na przykład poprzez zwrot środków pieniężnych w przypadku osób, które w danym roku 
nie skorzystały z usług w ramach tego ubezpieczenia (zob. pomysł). Jeden z pomysłów zwraca uwagę 
na potrzebę znalezienia rozwiązania pozwalającego unieszkodliwiać niebezpieczne odpady medyczne 
(takie jak igły z zestawów infuzyjnych dla diabetyków) (zob. pomysł). Szereg uczestników apeluje, 
ze względów związanych ze zdrowiem publicznym, o depenalizację marihuany (zob. pomysł 
i pomysł), inni natomiast postulują bardziej konsekwentne zwalczanie narkotyków na szczeblu 
UE (zob. pomysł). I wreszcie szeroko omawianym pomysłem jest kierowanie się czasem 
astronomicznym zamiast dokonywania sezonowych zmian czasu (zob. pomysł). 

Więcej na ten temat: 

 Zdrowie publiczne w UE 
 Koronawirus – reakcja 
 Polityka zdrowotna UE 
 Reakcja UE na koronawirusa 
 Pandemia Covid-19 i reakcja UE 
 Unijna polityka zdrowotna 

 

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_pl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-health-policy/


 

11 

Więcej informacji na temat wszystkich polityk i działań UE: 

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego 
 Strona internetowa Rady UE 
 Strona internetowa Komisji Europejskiej 

 

Niniejszy dokument został przygotowany przez wspólny sekretariat Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy.  

Zachęcamy do korzystania z platformy cyfrowej na temat Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy (www.futureu.europa.eu), gdzie można uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze 
stanowiskami innych obywateli, którzy już zaprezentowali swoje pomysły i przemyślenia. 
Więcej informacji na temat przedstawionych dotychczas pomysłów można również 
znaleźć w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym platformy.  

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/
https://ec.europa.eu/info/index_pl
http://www.futureu.europa.eu/
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