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RECOMANDĂRI ADOPTATE DE GRUPUL DE DEZBATERE (DE TRANSMIS
PLENULUI)

Direcția 1: Moduri de viață mai bune
Subdirecția 1.1 Stiluri de viață sănătoase
1. Recomandăm ca UE să acorde subvenții pentru agricultura ecologică, inclusiv
stimulente pentru pesticidele ecologice, pentru a face produsele ecologice mai
accesibile ca preț. În plus, este necesar ca educația fermierilor în domeniul
agriculturii ecologice și durabile să fie sprijinită de UE, iar agricultura
monoculturală ar trebui evitată. Fermele ecologice mici, fermele neintensive
și cele cu lanțuri scurte de aprovizionare ar trebui sprijinite pentru a deveni
mai competitive.
Subvenționarea produselor ecologice ar îmbunătăți accesibilitatea acestora din
punctul de vedere al prețului. Ar trebui să ajutăm supermarketurile cu lanțuri de
aprovizionare mai scurte și să sprijinim micii fermieri oferindu-le oportunități de
a-și vinde produsele. Acest lucru permite accesul la produse mai proaspete. În
plus, prețurile scăzute ale produselor neecologice nu reflectă daunele pe care
acestea le provoacă.

2. Recomandăm ca inovarea în agricultura verticală să fie sprijinită prin investiții
din partea UE.
Agricultura verticală ne permite să economisim spațiul terestru, care astfel ar
putea fi utilizat pentru silvicultură. De asemenea, ea nu necesită pesticide,
permițându-ne să producem mai multe alimente ecologice. În plus, agricultura
verticală permite crearea unor lanțuri de aprovizionare mai scurte și nu este
afectată de condițiile meteorologice nefavorabile, care sunt din ce în ce mai
frecvente ca urmare a schimbărilor climatice.

3. UE ar trebui să stabilească standarde minime în ceea ce privește calitatea
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alimentelor, trasabilitate acestora, precum și utilizarea alimentelor de sezon
în cantinele școlare. Prin urmare, ar trebui subvenționate ingredientele
sănătoase destinate cantinelor școlare, pentru a li se asigura elevilor alimente
de înaltă calitate și accesibile ca preț.
Ne formăm obiceiurile la o vârstă fragedă, iar ele ne modelează atitudinea față
de sănătate. În școli ar trebui deci încurajate bunele obiceiuri, iar elevii ar putea
aduce aceste învățăminte acasă. Această chestiune ține și de justiția socială:
orice persoană din UE ar trebui să aibă dreptul la alimente de calitate în școli.

4. Recomandăm să se investească în crearea de noi benzi pentru biciclete și în
îmbunătățirea celor existente, astfel încât mersul cu bicicleta să devină sigur
și atractiv. Ar trebui să se asigure disponibilitatea pe scară largă, la nivelul
întregii Europe, a formării în materie de reguli de circulație rutieră pentru
toate grupele de vârstă, în special în ceea ce privește bicicletele electrice și
persoanele fără permis de conducere. Producătorii de biciclete electrice ar
trebui să aibă obligația de a furniza informații cu privire la utilizarea
bicicletelor electrice și la riscurile asociate. Recomandăm să se acorde
protecție juridică bicicliștilor în caz de accidente cu vehicule (a se vedea
regulamentul neerlandez). Sprijinim zonele speciale libere de mașini din orașe
(fără afectarea zonelor comerciale). În general, recomandăm acordarea de
prioritate și drepturi suplimentare bicicliștilor și pietonilor în raport cu
vehiculele motorizate, garantând în același timp siguranța rutieră și
respectarea regulilor de circulație.
Acest lucru este important deoarece ciclismul este benefic atât pentru
sănătatea individuală și publică, cât și pentru calitatea aerului, nivelurile de
zgomot, climă și traficul din interiorul orașelor. Bicicliștii și pietonii trebuie să se
simtă în siguranță, ținând seama de riscurile generate de utilizarea sporită a
bicicletelor electrice. Benzile pentru biciclete sunt uneori deficitare sau de
proastă calitate.

5. Recomandăm ca producția de alimente să facă parte din educația publică.
Recomandăm subvenționarea și sprijinirea creării de grădini în școli (acolo
unde este fezabil) și a proiectelor de grădinărit urban pentru spațiile publice și
private. Nevoia de infrastructuri spațiale, de aprovizionare cu apă și de sprijin
trebuie să facă parte din cadrele de planificare urbană. De exemplu, fostele
parcări ar putea fi utilizate pentru ecologizare, grădinărit vertical pe clădiri sau
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ar putea exista mandate de includere a unor spații verzi pentru primirea
autorizațiilor de construcție. Recomandăm efectuarea de schimburi de bune
practici și de practici inovatoare între toate statele membre.
Proiectele de grădinărit promovează reziliența orașelor și a locuitorilor, reunind
persoane de vârste și din grupuri sociale diferite. Existența mai multor spații
verzi îmbunătățește calitatea vieții, calitatea aerului, sănătatea mintală și fizică
și mediul.

Subdirecția 1.2 Educația în domeniul mediului

6. Recomandăm ca UE să adopte o directivă prin care să se impună ca programele
de dezvoltare urbană să îndeplinească cerințe de mediu specifice, cu scopul de
a face orașele mai „verzi”. Directiva trebuie să se aplice proprietăților și
spațiilor publice și private, cum ar fi clădirile noi în curs de proiectare. Directiva
trebuie să impună standarde minime pentru a garanta crearea de clădiri și
spații cât mai „verzi” posibil. „Verde”, în acest caz, se referă la utilizarea
surselor regenerabile de energie, consumul redus de energie, nivelurile
scăzute de emisii de CO2 și includerea plantelor în proiectele arhitecturale.
Existența unor orașe mai verzi contribuie în mod activ la reducerea impactului
schimbărilor climatice și la reducerea unor emisii precum cele de CO2 și ozon,
care afectează sănătatea cetățenilor. Investițiile în orașe mai verzi contribuie la
dezvoltarea durabilă a comunităților, cu beneficii economice și sociale pe
termen lung.

7. Recomandăm ca UE, cu sprijinul statelor membre, să elaboreze, să adopte și
să implementeze o cartă europeană comună care să vizeze aspectele de
mediu, în toată complexitatea lor. Carta va asigura un cadru pentru elaborarea
de către statele membre a unor campanii periodice de informare și formare,
difuzate prin toate canalele media disponibile, precum și printr-un nou portal
de informare dedicat. Aceste campanii ar trebui să se desfășoare în întreaga
UE și la toate nivelurile, pentru a promova sensibilizarea tuturor cetățenilor la
problemele de mediu.
Lipsa de coordonare între statele membre reduce eficacitatea actualelor
campanii și încetinește eforturile de combatere a provocării globale
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reprezentate de schimbările climatice. O cartă comună va încuraja sinergiile
dintre planurile de acțiune ale statelor membre, asigurând un impact sporit al
eforturilor făcute. În plus, aceasta ar asigura comunicarea către cetățeni a unor
informații coerente și consecvente cu privire la impactul unor acțiuni zilnice,
cum ar fi alegerile făcute în ceea ce privește mijloacele de transport și tratarea
deșeurilor.

Direcția 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre
Subdirecția 2.1 Un mediu natural sănătos

8. Recomandăm un sistem de etichetare și clasificare unificat care să indice
întreaga amprentă ecologică pentru fiecare produs disponibil, achiziționat pe
teritoriul UE. Produsele din afara UE trebuie să respecte acest sistem de
etichetare în mod transparent. Sistemul ar trebui să se bazeze pe criterii clare
de etichetare a produselor în sine și să utilizeze, de exemplu, un cod QR care
să ofere informații mai detaliate despre produs.
Aceste informații cu privire la ciclul de viață al produsului sunt fundamentale
pentru toți cetățenii de pe teritoriul UE, pentru a-i capacita pe consumatori în
momentul în care efectuează o achiziție. În consecință, cetățenii UE vor lua
decizii responsabile pentru a contribui la protecția mediului lor înconjurător.

9. Recomandăm efectuarea mai multor investiții financiare pentru explorarea de
noi surse de energie respectuoase față de mediu, iar, până atunci, efectuarea
de investiții suplimentare în soluțiile optime existente de producere a
energiei. De asemenea, recomandăm informarea și educarea publicului
european cu privire la surse specifice de energie, în deplină transparență.
Recomandăm insistent luarea în considerare a întregului impact ecologic și
social al procesului de producție a energiei pentru generațiile actuale și
viitoare.
Avem niveluri foarte ridicate ale emisiilor de carbon și de alte substanțe toxice
rezultate din producția de energie, care degradează clima și calitatea aerului.
Pentru a fi în conformitate cu directivele europene, precum și cu recomandările
rapoartelor IPCC și cu obiectivele COP 26, sunt necesare mai multe activități de
cercetare și investiții pentru a obține o producție de energie neutră din punct
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de vedere climatic.

Subdirecția 2.2 Protejarea biodiversității noastre

10.Recomandăm o reducere drastică a pesticidelor și îngrășămintelor chimice în
toate tipurile de ferme, prin asigurarea aplicării unor standarde comune mai
ridicate, prin accelerarea cercetării privind alternativele naturale și sprijinirea
adoptării de noi soluții, inclusiv prin formarea fermierilor.
Deși s-au înregistrat progrese în ceea ce privește îngrășămintele și pesticidele
alternative, majoritatea acestora nu pot fi încă utilizate de fermele mari. Prin
urmare, este necesar un efort mai coerent pentru a genera noi soluții.
Cercetarea ar trebui încurajată atât prin cheltuieli publice, cât și prin standarde
mai ridicate în ceea ce privește utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor.
Rezultatele cercetării necesită o difuzare rapidă la nivelul UE.

11.Recomandăm extinderea zonelor protejate pentru conservarea biodiversității
(mamifere, păsări, insecte, plante etc.) și consolidarea statului de drept în ceea
ce privește intervenția umană în aceste zone. Zonele protejate nu vor fi tratate
doar ca insule, ci ca parte a unui continuum cu zone urbane mai verzi, în
conformitate cu standardele armonizate ale UE.
Din cauza defrișărilor, biodiversitatea este puternic afectată. Una dintre
principalele modalități de protejare a biodiversității terestre este crearea de
zone protejate. Cu toate acestea, este dificil să se mențină zone protejate în
apropierea unor orașe poluate sau să se evite interferențele umane atunci când
împrejurimile nu sunt respectuoase față de natură. Trebuie să facem astfel încât
zonele locuite să devină mai verzi și să fie integrate în natura lor înconjurătoare.

12.Recomandăm redirecționarea subvențiilor generice pentru agricultură în
principal către proiecte legate de dezvoltarea agriculturii durabile, inclusiv
respectarea naturii și a lucrătorilor. Beneficiarii ar trebui să respecte
standarde de mediu clare și să fie monitorizați cu strictețe.
Considerăm că ar trebui încurajată doar agricultura durabilă, ceea ce înseamnă
redirecționarea fondurilor utilizate în prezent pentru subvențiile generice. În
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plus, eficiența fondurilor utilizate poate fi mărită printr-o atenție sporită
acordată proiectelor transformaționale și soluțiilor inovatoare, mai degrabă
decât plăților anuale. Impactul ecologic al activităților agricole și al proiectelor
ar trebui să fie mai bine monitorizat. Drepturile omului, în cazul lucrătorilor,
trebuie să fie și ele luate în considerare ca parte a durabilității.

13.Recomandăm ca UE să asigure o concurență loială pentru produsele agricole
respectuoase față de mediu, prin stabilirea unor standarde mai stricte atât
pentru produsele UE, cât și pentru cele importate, asigurând trasabilitatea,
etichetarea și controlul calității acestora.
Productivitatea mai scăzută a produselor agricole durabile afectează
competitivitatea lor din punctul de vedere al costurilor. Produsele importate ar
trebui să respecte aceleași standarde stricte în ceea ce privește impactul
ecologic al producției lor. Avem nevoie de autorități capabile să asigure
trasabilitatea produselor agricole importate.

14.Recomandăm o reîmpădurire și împădurire rapide și masive în UE, prin
maximizarea utilizării terenurilor. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită
reîmpăduririi pădurilor exploatate sau distruse, precum și împăduririi zonelor
cu sol degradat. Ar trebui promovate noi soluții mai responsabile pentru o mai
bună utilizare a lemnului, de exemplu înlocuirea materialelor plastice și a altor
materiale chimice, asigurarea unei eficiențe energetice mai mari a biomasei,
reciclarea produselor din lemn.
Reîmpădurirea are un impact pozitiv clar asupra mediului și a biodiversității în
general. În același timp, lemnul trebuie să fie folosit mai puțin pentru foc și mai
degrabă pentru produse cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi, de exemplu,
înlocuirea materialelor plastice, unde utilizarea lemnului joacă un rol principal.

Subdirecția 2.3 Alimente sigure și sănătoase

15.Recomandăm eliminarea rapidă și progresivă a ambalajelor alimentare
nesustenabile, inclusiv a ambalajelor din plastic și din alte materiale
nebiodegradabile. Propunem realizarea acestui obiectiv prin acordarea de
stimulente financiare întreprinderilor care trec la forme de ambalare complet
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biodegradabile, investind în cercetarea în domeniul ambalajelor alternative și
introducând sancțiuni pentru întreprinderile care nu utilizează ambalaje
biodegradabile.
Deșeurile de plastic, în special microplasticele, sunt din ce în ce mai abundente
și se degradează lent. Consumul de plastic dăunează calității și siguranței
alimentelor, punând în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. În plus,
legislația europeană existentă vizând reducerea ambalajelor nebiodegradabile
este insuficientă.

16.Recomandăm eliminarea treptată a creșterii intensive a animalelor, inclusiv
eliminarea condițiilor de viață nerespectuoase pentru animale. Propunem
introducerea unor norme comune pentru creșterea animalelor (de exemplu,
un număr maxim de animale, spațiu exterior adecvat) și investiții mai mari în
metode neintensive (agricultură extensivă și durabilă), prin oferirea de
stimulente financiare și activități de formare fermelor pentru a sprijini această
schimbare.
Eliminarea treptată a agriculturii intensive va reduce nivelurile de poluare a
mediului și va îmbunătăți conservarea naturală. În plus, eliminarea treptată a
creșterii intensive a animalelor va reduce cantitatea de medicamente necesare
pentru a combate bolile animalelor și pentru a spori calitatea alimentelor
noastre. De asemenea, creșterea intensivă a animalelor nu respectă bunăstarea
acestora, însă există alte forme de agricultură mai durabile, cum ar fi creșterea
extensivă a animalelor, iar subvențiile sunt necesare pentru a-i ajuta pe fermieri
să adopte aceste forme.

17.Recomandăm înăsprirea controalelor privind conformitatea cu interdicția de
utilizare inutilă a antibioticelor și a altor medicamente de uz veterinar în
aditivii furajeri pentru animale: transformați această conformitate în realitate!
Propunem ca utilizarea antibioticelor să fie autorizată în agricultură numai
atunci când este absolut necesară pentru a proteja sănătatea și bunăstarea
animalelor, și nu în mod preventiv. În plus, este necesar să se investească în
continuare în cercetarea privind crearea unor antibiotice mai eficiente,
dezvoltându-se alternative și valorificându-se în același timp cercetările
existente în domeniul antibioticelor.
Rezistența umană la antibiotice se reduce ca urmare a consumului de alimente
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provenite de la animale cărora li s-au administrat antibiotice. În plus, este nevoie
de timp pentru a crea alternative adecvate la antibioticele existente și pentru a
ne asigura că fermierii au cunoștință de ele și sunt pregătiți să le utilizeze.
Recunoaștem că există directive europene privind antibioticele, dar acestea nu
au fost puse în aplicare în același mod în toate statele membre. În fine,
medicamentele de uz veterinar sunt utilizate abuziv în scopuri dopante și, prin
urmare, o legislație mai solidă în acest domeniu va spori bunăstarea animalelor
și le va îmbunătăți calitatea vieții.

18.Recomandăm ca legislația europeană să impună declarații privind utilizarea
substanțelor hormonale și a perturbatorilor endocrini în producția de
alimente: tipul, cantitatea și expunerea produsului final utilizat. Toate
produsele alimentare care conțin substanțele susmenționate trebuie să aibă
pe ambalajul lor etichete detaliate care să conțină aceste informații și motivele
utilizării lor. În plus, trebuie să accelerăm cercetarea privind efectele
substanțelor hormonale și ale perturbatorilor endocrini asupra sănătății
umane.
În prezent, produselor alimentare le lipsește trasabilitatea, în special în ceea ce
privește substanțele hormonale și perturbatorii endocrini. Considerăm că
transparența este necesară în producția de alimente pentru a asigura asumarea
responsabilității. De asemenea, consumatorii ar trebui să cunoască întregul
conținut al produselor lor alimentare și să aibă posibilitatea de a alege în mod
liber ceea ce consumă. În plus, nu există suficiente cercetări privind impactul
asupra oamenilor (și riscurile potențiale) al(e) consumului de produse
alimentare conținând substanțe hormonale și perturbatori endocrini.

19.Recomandăm descurajarea consumului de alimente prelucrate prin
impozitarea alimentelor nesănătoase și investirea fondurilor colectate în
alimentele sănătoase. Propunem introducerea unui sistem de notare la nivel
european pentru alimentele sănătoase, bazat pe cele mai bune practici din
statele membre, pentru a eticheta alimentele și a informa consumatorii cu
privire la proprietățile benefice pentru sănătate ale produselor alimentare.
Astfel, fondurile colectate pot fi utilizate ca resursă pentru a dezvolta măsuri de
sensibilizare și campanii de promovare, pentru a acorda prioritate în educație
alimentelor sănătoase și pentru a reduce vizibilitatea alimentelor nesănătoase
în supermarketuri. De asemenea, investițiile în alimente sănătoase sporesc
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sănătatea generală a populației, reducând astfel nivelul cheltuielilor publice
necesare pentru a aborda problemele de sănătate cauzate de o alimentație
nesănătoasă. În plus, considerăm că impozitarea și subvențiile vor stimula
fabricarea de către întreprinderi a unor produse alimentare mai sănătoase.

Direcția 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru
Subdirecția 3.1 Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv

20.Recomandăm ca UE să ia mai multe măsuri care să permită consumatorilor să
utilizeze produsele mai mult timp și care să-i stimuleze în acest sens. UE ar
trebui să combată obsolescența programată prin prelungirea garanției
produselor și stabilirea unui preț maxim pentru piesele de schimb după
perioada de garanție. Toate statele membre ar trebui să introducă o facilitate
fiscală pentru serviciile de reparații, așa cum este cazul în Suedia. Producătorii
ar trebui să aibă obligația de a declara durata de viață preconizată a produselor
lor. Printr-o platformă internet și prin educație, UE ar trebui să furnizeze
informații cu privire la modul de reutilizare și reparare a produselor.
Societatea noastră, bazată pe produse de unică folosință sau care sunt aruncate
după utilizare, nu este sustenabilă deoarece generează prea multe deșeuri. Prin
punerea în aplicare a măsurilor propuse, ne vom îndrepta către o societate care
reutilizează, repară și reduce numărul produselor pe care le consumă, reducând
astfel consumul excesiv

21.Recomandăm ca UE să asigure aplicarea unor standarde de mediu mai stricte
în ceea ce privește producția și să garanteze condiții de muncă echitabile de-a
lungul întregului lanț de producție. Standardele de producție ale UE ar trebui
să fie mai sustenabile, armonizate între statele membre și aplicate bunurilor
importate. Acestea ar trebui să includă, de asemenea, standarde sociale, cum
ar fi un venit de subzistență pentru lucrătorii care produc bunurile, precum și
standarde bune de muncă în fabrici. Produsele care nu respectă aceste
standarde ar trebui să sufere consecințe.
Este important ca, în Europa, să se stabilească standarde sociale și de mediu
omogene în ceea ce privește producția, pentru a se asigura faptul că toate
produsele oferite sunt fabricate în mod sustenabil. Aceste măsuri sunt esențiale
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pentru redirecționarea economiei noastre și pentru modificarea modelelor de
producție ale întreprinderilor.

22.Recomandăm ca UE și statele membre să introducă măsuri de limitare a
publicității pentru produsele care dăunează mediului. Produsele cu un punctaj
scăzut în materie de sustenabilitate ar trebui să fie însoțite, în toate formele
de publicitate, de o declarație obligatorie de declinare a responsabilității care
să arate că sunt dăunătoare pentru mediu. Pentru produsele care nu sunt
deloc sustenabile, UE ar trebui să interzică publicitatea.
Publicitatea promovează consumul, iar produsele care dăunează mediului nu ar
trebui promovate. Astfel, oamenii vor fi mai puțin înclinați să cumpere produse
dăunătoare mediului.

23.Recomandăm ca UE să instituie și să extindă infrastructura schemelor de
restituire a garanției pentru toate ambalajele primare fabricate din sticlă,
plastic, aluminiu etc. într-un mod omogen la nivelul întregii UE. Ori de câte ori
este posibil, producătorii ar trebui să reutilizeze recipientelor returnate prin
sterilizarea acestora, mai degrabă decât prin simpla reciclare a materialului.
Pe lângă recipientele pentru alimente și băuturi, schema ar trebui să includă și
alte tipuri de sticle și recipiente, cum ar fi sticlele pentru șampon.
În prezent, consumatorii aruncă prea multe ambalaje care poluează și distrug
ecosistemele noastre. Schemele de restituire a garanției contribuie la reducerea
deșeurilor deoarece îi motivează pe cetățeni să aducă ambalajele înapoi în loc
să le arunce. Prin extinderea schemei utilizăm mai puține resurse și reducem
cantitatea de deșeuri pe care o producem.

Subdirecția 3.2 Reducerea deșeurilor

24.Recomandăm ca, la nivel european, să se promoveze o mai bună punere în
aplicare a politicilor privind economia circulară, vizând atât corporațiile, cât și
cetățenii, sub forma unor stimulente financiare pentru cei care le respectă.
Deoarece, în cazul în care întreprinderile de producție își reduc personalul sau
se află chiar în incapacitate de plată/își încetează activitatea, multe persoane
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vor ajunge în șomaj. Prin recalificarea șomerilor, vom promova practici
nedăunătoare pentru mediu, reducând în același timp șomajul și promovând
modernizarea unei economii diversificate.

25.Recomandăm ca UE să reglementeze utilizarea ambalajelor nedăunătoare
pentru mediu (și anume, ambalajele fabricate din produse biodegradabile sau
reciclabile sau produsele mai sustenabile, dacă este posibil) și/sau utilizarea
unor ambalaje care ocupă mai puțin spațiu, care vor conține, de asemenea,
sub forma unui cod QR, informațiile relevante pentru procesul de reciclare
și/sau eliminare a ambalajelor după utilizare.
Deoarece această recomandare va conduce la o scădere a cantității de
ambalaje, la o producție mai mică de deșeuri și, astfel, la reducerea poluării și
prin urmare la un mediu mai curat și, în cele din urmă, la o amprentă de carbon
mai mică. În plus, sarcina fiscală asupra producătorilor va fi redusă.

Subdirecția 3.3 Produse echitabile, acces egal și consum echitabil

26.Recomandăm Uniunii Europene să instituie un cadru juridic care să asigure un
acces mai bun și la prețuri accesibile la produse alimentare locale și de calitate
pentru toți consumatorii europeni.
Deoarece în prezent nu există o înțelegere comună, la nivelul UE, a noțiunii de
alimente locale și de calitate. Este necesar ca această lacună să fie eliminată.
Importul de produse de calitate inferioară are un impact negativ direct asupra
mediului. Pentru a combate schimbările climatice, trebuie să combatem toate
cauzele acestora, inclusiv importul de produse de calitate inferioară: este
necesar să se reducă distanța de transport și să se favorizeze produsele
sezoniere.
Această recomandare este promițătoare deoarece s-ar putea aplica și
produselor nealimentare.

27.Recomandăm Uniunii Europene să încurajeze cercetarea și dezvoltarea, prin
scheme de finanțare, pentru a introduce pe piața europeană produse mai
sustenabile și mai accesibile ca preț. De asemenea, Uniunea Europeană
trebuie să organizeze consultări cu cetățenii, la toate nivelurile decizionale,
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inclusiv la nivel local, pentru a identifica nevoile acestora în ceea ce privește
produsele sustenabile.
Considerăm că există lacune la nivelul cercetării în domeniul produselor
sustenabile și că există o nevoie urgentă de a aloca mai multe fonduri cercetării,
pentru a le permite europenilor să aibă acces la produse sustenabile la prețuri
mai accesibile.
Cetățenii trebuie să participe la procesul decizional. Agenda acțiunilor de
cercetare și inovare trebuie definită împreună cu cetățenii.
Cetățenii trebuie să fie informați cu privire la acțiunile subsecvente și să
primească feedback.

28.Recomandăm Uniunii Europene să găsească un mecanism de reglementare
pentru produsele de modă care intră pe piața comună. Acest mecanism ar
avea ca scop încurajarea unui consum mai bun datorită unui indicator care va
garanta că produsul îndeplinește criteriile de sustenabilitate.
Sectorul modei, care supraproduce produse de slabă calitate în afara granițelor
europene, nu respectă normele etice și nu este sustenabil.
Trebuie să găsim un mecanism echitabil care să permită un consum de mai bună
calitate din partea consumatorilor. Cu toate acestea, este important să nu se
majoreze impozitele, fapt ce ar avea un impact negativ asupra consumatorilor
europeni, reducându-le puterea de cumpărare.
Consumatorul ar trebui să știe în ce condiții sunt fabricate produsele pe care le
achiziționează și dacă acestea respectă norme de calitate sustenabile.

Direcția 4: Către o societate durabilă
Subdirecția 4.1 Energie din surse regenerabile acum

29.Recomandăm ca UE să ia măsuri astfel încât filtrele de CO2 să devină
obligatorii, în special pentru centralele pe cărbune, într-o perioadă de
tranziție, atât timp cât depindem în continuare de energia convențională. În
plus, recomandăm ca UE să acorde ajutor financiar statelor membre care nu
dispun de resurse financiare pentru a implementa filtre de CO2. Sprijinul este
condiționat de respectarea politicilor UE din domeniul climei, legate de
Acordul de la Paris, de Pactul verde și de orice nou act legislativ din domeniul
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climei.
Acesta este un pas concret care trebuie făcut în paralel cu continuarea
investițiilor în cercetarea în domeniul producției sigure de energie și pentru a
sprijini statele membre ale UE să atingă treptat obiectivele comune de
reducere a emisiilor, deja adoptate.
Știm că utilizarea combustibililor fosili generează gaze cu efect de seră, iar
statele membre ale UE trebuie să reducă acest tip de energie pentru a respecta
Acordul de la Paris. Având în vedere că nu putem opri imediat emisiile de CO2 și
că încă depindem de cărbune, trebuie să luăm măsuri atât pe termen scurt, cât
și pe termen lung.
Deoarece reducerea emisiilor de CO2 este un interes comun care îi afectează pe
toți cetățenii -– atât pe cei din statele membre, cât și cei din afara lor – UE are
propriile responsabilități, în calitate de instituție, formulând recomandări și
permițând găsirea de soluții pentru atingerea acestui obiectiv pe care statele
membre, acționând în mod individual, nu l-ar putea atinge.

30.Recomandăm reducerea creșterii industriale intensive a animalelor pentru a
reduce atât producția de metan, cât și poluarea apei. În acest scop, UE își
revizuiește politica agricolă comună pentru a-și direcționa subvențiile către o
agricultură durabilă și locală, sprijinită, printre altele, de o schemă de
etichetare prin care consumatorii să recunoască produsele din carne durabile.
În plus, încurajăm UE să investească în metode de reutilizare a deșeurilor
provenite de la producția animalieră și de la alte industrii.
Populația este în creștere, ceea ce înseamnă o cerere mai mare de carne în
viitor. Prin urmare, trebuie să reducem consumul de carne.
Considerăm că, întrucât metanul produce gaze cu efect de seră, creșterea
animalelor este domeniul cel mai evident în care trebuie să începem să facem
reduceri.
Știm cu toții că este necesar să consumăm mai puțină carne și, prin urmare, una
dintre consecințe este reducerea numărului de bovine.

31.Recomandăm generarea de hidrogen verde, care – deși costisitoare, deoarece
trebui să se producă 75 % energie pentru a se obține 25 % hidrogen – este un
tip de energie care prezintă mai multe aspecte pozitive. Soluția optimă poate
fi producerea de energie fără CO2, în timp ce dezvoltăm hidrogenul verde.
Pentru producția de hidrogen verde ar trebui utilizată energia eoliană, iar UE
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ar trebui să facă mai multe investiții și să mărească producția de energie
eoliană, precum și să stocheze energia în scopuri viitoare.
Hidrogenul verde este flexibil și îl putem stoca, iar atunci când există o cerere,
putem utiliza energia respectivă, deoarece ea nu produce poluare cu CO2.

Subdirecția 4.2 Sprijinirea schimbării
32.Recomandăm ca UE să instituie un sistem de constrângere și recompensare
pentru a combate poluarea apei, solului și aerului, precum și radiațiile etc.
Recomandăm aplicarea de amenzi pentru poluatori, în combinație cu sprijinul
obligatoriu al unei organizații de experți, special concepută pentru a ajuta
entitățile să elimine poluarea și să refacă ecosistemul. Această organizație de
experți ar trebui să joace un rol principal în prevenirea și controlul nivelului
poluării.
Deoarece este important ca responsabilitățile poluatorilor să fie accentuate și
ca entitățile să fie stimulate să reducă poluarea, având ca obiectiv reducerea
poluării la zero. Este esențial să avem o planetă sănătoasă, deoarece acest fapt
este direct legat de bunăstarea și de existența noastră viitoare.

33.Recomandăm UE să creeze un site web (o platformă) special(ă), verificat(ă) de
mai mulți experți – cu informații științifice diverse și actualizate periodic
privind mediul – care să fie ușor accesibil(ă) și transparent(ă) pentru toți
cetățenii. Acest (această) site web (platformă) este legat(ă) de un forum unde
cetățenii și experții pot interacționa. De asemenea, recomandăm insistent
inițierea unei campanii media pentru promovarea acestui (acestei) site web
(platforme) – de exemplu, prin intermediul unor mijloace de comunicare
socială cum ar fi YouTube, TikTok, LinkedIn.
Toți cetățenii trebuie să dispună de surse de informații științifice independente
pentru a înțelege problemele legate de schimbările climatice (consecințele
acestora și măsurile necesare pentru a le inversa), precum și pentru a face față
știrilor false. Campania media va sensibiliza cetățenii cu privire la existența
acestui (acestei) site web (platforme). De asemenea, este important ca
informațiile furnizate de site-ul web ( platformă) să fie ușor de înțeles pentru
toți cetățenii și să ofere acces la materialul sursă pentru cei care doresc să
studieze mai amănunțit tema.
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34.Recomandăm ca UE să reducă cantitatea de bunuri importate care nu respectă
standardele UE în ceea ce privește amprenta ecologică.
Pentru că, procedând astfel, ne asigurăm că bunurile importate în UE au o
amprentă mai ecologică. Scopul este de a reduce poluarea la nivel mondial. De
asemenea, este important să se indice țărilor standardele pe care ar trebui să le
respectate dacă doresc să exporte bunuri către UE.

35.Recomandăm ca UE să încurajeze, să promoveze și să faciliteze dialogul privind
schimbările climatice între toate nivelurile procesului decizional, de la nivelul
local cel mai apropiat (cetățenii) până la nivel mondial (național, internațional
și intercontinental), pentru a răspunde preocupărilor tuturor părților
implicate.
Deoarece dialogul și consensul reprezintă modalitatea optimă de a face față
provocărilor legate de schimbările climatice: dacă părțile își înțeleg reciproc
situațiile, există o mai mare disponibilitate de a găsi un teren comun.

Subdirecția 4.3 Transporturi ecologice

36.Recomandăm ca UE să sprijine financiar statele membre ale UE pentru a
îmbunătăți conectivitatea zonelor rurale. Acest lucru ar trebui realizat prin
dezvoltarea unei rețele europene de transport public bazată pe prețuri
accesibile (acordând prioritate căilor ferate) și care să ofere stimulente pentru
utilizarea transportului public. În acest scop, conectivitatea la internet ar
trebui dezvoltată și în zonele rurale, într-un interval de timp scurt și realist.
Recomandăm acest lucru deoarece nu există egalitate de acces la transportul
public și la conectivitatea la internet între zonele rurale și cele urbane. Un
proiect european comun ar fi mai puternic, deoarece toți cetățenii ar simți că au
aceleași drepturi. Consolidarea rețelei de transport public și a conectivității la
internet ar stimula populația să se stabilească în zonele rurale. Acest proces ar
reduce poluarea, deoarece mai puține persoane ar trăi în orașe aglomerate.
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37.Recomandăm îmbunătățirea acelor infrastructuri de transport existente care
este posibil să fie dezafectate sau care pot fi încă îmbunătățite din punct de
vedere ecologic (pentru implementarea trenurilor electrice). Acest proces ar
trebui să se desfășoare cu intenția de a nu dăuna zonelor protejate din punctul
de vedere al mediului.
Îmbunătățirea infrastructurii existente ar evita cheltuirea unui număr prea mare
de resurse și cauzarea de daune în zone protejate care sunt importante pentru
conservarea biodiversității. Existența mai multor infrastructuri feroviare ar
determina o reducere a emisiilor de CO2 și o creștere a mobilității populației
dinspre zonele urbane înspre cele rurale.

38.Recomandăm ca UE să promoveze achiziționarea de vehicule electrice care
respectă standarde bune în ceea ce privește durata de viață a bateriilor. Acest
lucru ar putea fi realizat prin stimulente UE aplicabile tuturor statelor membre
ale UE și prin îmbunătățirea infrastructurilor electrice. În același timp, ar trebui
să se investească în dezvoltarea altor tehnologii nepoluante, precum
biocombustibilii și hidrogenul pentru acele vehicule a căror electrificare este
dificil de realizat, cum ar fi ambarcațiunile și camioanele.
Recomandăm acest lucru deoarece energia electrică este cea mai rapidă
modalitate de a reduce emisiile vehiculelor, alături de alte surse de energie, cum
ar fi hidrogenul și biocombustibilii. Într-adevăr, soluția cea mai rapidă,
economică și fezabilă este energia electrică, urmată de biocombustibili. Pe
termen mai lung, hidrogenul verde ar trebui să joace un rol complementar,
acoperind modurile de transport care nu pot fi electrificate.

Direcția 5: Îngrijirea tuturor
Subdirecția 5.1 Consolidarea sistemului de sănătate

39.Recomandăm Uniunii Europene să garanteze standarde de sănătate comune,
dar și să promoveze salarii minime decente, un număr maxim de ore de lucru
și aceleași standarde de formare, pentru aceleași certificări, pentru
profesioniștii din domeniul sănătății din întreaga Uniune Europeană.
Dacă nu dispunem de standarde comune în materie de asistență medicală,
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salarii comune și formare comună pentru lucrătorii din domeniul sănătății,
diferențele dintre statele membre ar putea duce la situații dezechilibrate la
nivelul Uniunii Europene. Standardizarea asistenței medicale ar putea contribui
la crearea unui sistem mai puternic, mai eficient și mai rezilient (a se vedea
impactul crizei COVID asupra stabilității sistemelor noastre sanitare). Ea ar
facilita, de asemenea, schimbul de cunoștințe și de informații în sectorul
profesioniștilor din domeniul sănătății.

40.Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că tratamentele din întreaga UE
au aceeași calitate și un cost local echitabil. Acest lucru ar putea fi asigurat, de
exemplu, printr-o extindere a competențelor Agenției Europene pentru
Medicamente (EMA) sau prin crearea unei noi agenții europene specializate
dedicate achizițiilor publice, care ar avea competența de a negocia și obține
prețuri mai adecvate ale medicamentelor pentru toate statele membre. Riscul
monopolurilor din industria farmaceutică trebuie redus la minimum.
Dispozițiile și tratamentele medicale egale garantează drepturi egale în materie
de sănătate pentru toți cetățenii europeni din UE. Creșterea capacităților de
achiziție asigură îmbunătățirea contractelor de achiziții publice. Acest lucru nu
trebuie să conducă însă la structuri de monopol și la activități de lobby în
sectorul farmaceutic. Gestionarea crizei COVID a reprezentat un bun exemplu
de gestionare colaborativă a sănătății de către Uniunea Europeană în ansamblul
său.

41.Recomandăm crearea unei baze de date europene privind asistența medicală,
în care dosarele medicale să fie puse la dispoziție în caz de urgență sau de
boală. Participarea ar trebui să fie opțională, iar protecția datelor cu caracter
personal trebuie să fie asigurată.
Accesul la date și utilizarea datelor permit un răspuns prompt la situațiile care
pun viața în pericol. Pirateria informatică sau utilizarea abuzivă reprezintă
amenințări majore la adresa unui astfel de sistem european de baze de date
privind asistența medicală și, prin urmare, datele trebuie să fie securizate, în
timp ce participarea rămâne opțională, iar amenințările legate de securitate
trebuie, în mod evident, prevenite.

42.Recomandăm Uniunii Europene să dezvolte și să sincronizeze în continuare
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programele deja existente de cercetare și inovare în domeniul sănătății, așa
cum se procedează în cadrul actualului program Orizont Europa. Concluziile și
rezultatele academice ar trebui să fie puse la dispoziție gratuit în toate statele
membre.
Cooperarea științifică la nivelul UE ar putea îmbogăți capacitățile științifice și
cunoștințele cercetătorilor individuali. Schimbul de cunoștințe ar putea, de
exemplu, să conducă la diagnosticarea timpurie și la tratamente mai bune care
să reducă incidența bolilor grave și mortale în întreaga Europă. Ea ar favoriza
totodată autosuficiența europeană în ceea ce privește medicamentele și
echipamentele.

43.Recomandăm Uniunii Europene să-și majoreze bugetul dedicat proiectelor
comune de cercetare și inovare în domeniul sănătății (fără reduceri bugetare
la alte programe ale UE în domeniul sănătății). Acest lucru ar consolida, de
asemenea, instituțiile științifice și de cercetare europene în general.
Cercetarea și investițiile în domeniul sănătății vor consolida pe termen lung
medicina preventivă și vor reduce costurile legate de sănătate. O finanțare
sporită ar putea preveni exodul european al creierelor către alte țări dezvoltate
cu bugete mai mari dedicate C&D în domeniul sănătății. Această finanțare nu ar
trebui să provină din resursele financiare deja existente în domeniul asistenței
medicale.

Subdirecția 5.2 O înțelegere mai largă a sănătății

44.Recomandăm instituirea, ca inițiativă a Uniunii Europene în toate statele
membre, a unei săptămâni a sănătății care să se desfășoare între aceleași date
și să abordeze toate aspectele legate de sănătate, cu un accent special pe
sănătatea mintală. În cursul acestei săptămâni, toate subiectele principale
privind sănătatea mintală vor fi abordate și promovate în mod colectiv, alături
de alte inițiative deja existente, cum ar fi cele ale organizației „Mental Health
Europe”.
Recomandăm acest lucru deoarece toți cetățenii europeni ar trebui să se simtă
acceptați și incluși, în special dacă suferă de probleme de sănătate mintală. În
plus, este necesară o normalizare a problemelor de sănătate mintală și o mai
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mare sensibilizare în acest sens, precum și prevenirea unor probleme sociale
conexe, cum ar fi discriminarea. În plus, întrucât problemele de sănătate mintală
au crescut odată cu pandemia și este probabil să crească în continuare, această
inițiativă devine și mai importantă.

45.Recomandăm ca produsele sanitare pentru femei să nu mai fie considerate
produse de lux la stabilirea impozitării, deoarece ele sunt produse esențiale.
Recomandăm, de asemenea, ca produsele contraceptive hormonale utilizate
în scopuri medicale, cum ar fi în cazul fibromialgiei și al endometriozei, să fie
impozitate ca tratament medical regulat. Recomandăm, de asemenea, ca
Uniunea Europeană să încurajeze armonizarea tratamentelor reproductive
asistate medical pentru toate femeile (necăsătorite sau căsătorite) din toate
statele membre.
În anumite țări europene, produsele sanitare pentru femei sunt impozitate ca
produse de lux, iar acest lucru este inechitabil. Anumite contraceptive
hormonale sunt utilizate în scopuri medicale și, prin urmare, ar trebui impozitate
în consecință. Deoarece anumite tratamente reproductive asistate medical,
cum ar fi metodele de fertilizare in vitro și cele de congelare a ouălor, au condiții
de eligibilitate diferite în diferite state membre, iar Uniunea Europeană trebuie
să depună eforturi pentru armonizarea acestora.

46.Recomandăm Uniunii Europene să adopte o poziție fermă în ceea ce privește
influențarea tuturor statelor membre pentru a include în programele lor
școlare, după caz, aspecte privind sănătatea mintală și educația sexuală.
Pentru a ajuta statele membre să adopte astfel de aspecte în programele
școlare, Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze și să pună la dispoziție un
program standard privind sănătatea mintală și aspectele sexuale.
Este necesar să se reducă discriminarea și tabuurile în ceea ce privește
problemele de sănătate mintală. De asemenea, este necesar să se evite
dezinformarea și abordările neștiințifice. Mai mult, educația sexuală este
fundamentală pentru o viață și o comunitate sănătoase, ea prevenind apariția
unor probleme precum sarcinile la adolescente.

47.Recomandăm Uniunii Europene să dezvolte un sistem de comunicare mai bun
pentru toate inițiativele sale privind sănătatea mintală, și anume portalul
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sănătății publice dedicat bunelor practici, în statele membre și pentru toți
cetățenii. Deputații din Parlamentul European ar putea să-și prezinte reciproc
aceste bune practici, pentru a le face mai cunoscute în toate statele membre.
Cetățenii nu sunt bine informați cu privire la inițiativele Uniunii Europene și
pentru că, prin schimbul de bune practici, putem învăța unii de la alții.

Subdirecția 5.3 Acces egal la sănătate pentru toți

48.Recomandăm ca UE să stabilească și să promoveze standarde minime pentru
o asistență stomatologică de calitate, inclusiv profilaxie, pentru toate statele
membre ale UE. Asistența stomatologică gratuită ar trebui să fie disponibilă
pentru copii, grupurile cu venituri mici și alte grupuri vulnerabile. În 15-20 de
ani, UE ar trebui să garanteze accesul tuturor la o asistență stomatologică la
prețuri accesibile.
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, asistența stomatologică nu este
accesibilă multor persoane care trăiesc în UE. Lipsa asistenței stomatologice și a
profilaxiei dentare le afectează sănătatea și perspectivele de viață. UE ar trebui
să înceapă prin stabilirea unui standard minim pentru asistența stomatologică și
prin impunerea unei asistențe stomatologice gratuite pentru copii și grupurilor
cu venituri mici. În fine, toată lumea ar trebui să aibă dreptul la asistență
medicală stomatologică de calitate.

49.Recomandăm includerea sănătății și a asistenței medicale printre
competențele partajate între UE și statele sale membre. Pentru a include
această nouă competență partajată, este necesară modificarea articolul 4 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, Uniunea Europeană nu are
suficiente competențe pentru a legifera în domeniul asistenței medicale.
Pandemia de COVID-19 a dovedit necesitatea unei prezențe mai puternice a UE
în politicile de sănătate. Această modificare a tratatului va permite UE să depună
mai multe eforturi pentru a garanta o asistență medicală pentru toți cetățenii
UE și pentru a emite regulamente și decizii obligatorii.
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50.Recomandăm ca UE să organizeze cursuri gratuite privind acordarea primului
ajutor pentru toți cetățenii UE. UE ar putea lua în considerare introducerea
obligativității unor astfel de cursuri pentru studenți și la locurile de muncă
(atât în sectorul public, cât și în cel privat). Este necesar, de asemenea, ca
aceste cursuri să fie practice, recurente și adaptate vârstei elevilor. Ar trebui
să existe totodată un număr minim de defibrilatoare disponibile în locurile
publice în toate statele membre ale UE.
Recomandăm acest lucru deoarece multe persoane din Uniunea Europeană nu
sunt pregătite să acționeze atunci când o persoană are nevoie de ajutor și nu
cunosc tehnicile de prim ajutor. Acesta este motivul pentru care se pierd multe
vieți omenești. În unele locuri publice, defibrilatoarele nu sunt disponibile.

51.Recomandăm Uniunii Europene să se asigure că furnizorii privați de servicii
medicale nu beneficiază în mod inechitabil de fondurile publice și nu epuizează
resursele din sistemele publice de sănătate. Uniunea Europeană ar trebui să
emită recomandări ferme adresate statelor membre privind majorarea
finanțării acordate asistenței medicale publice.
Recomandăm acest lucru deoarece Uniunea Europeană și statele sale membre
au obligația de a garanta accesul la asistență medicală pentru toți cetățenii lor.
În plus, un sistem sanitar public mai puternic înseamnă și un grad mai ridicat de
pregătire pentru viitoarele pandemii.
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Anexă: ALTE RECOMANDĂRI CARE AU FOST EXAMINATE DE GRUPUL DE
DEZBATERE, DAR NU AU FOST ADOPTATE

Direcția 1: Moduri de viață mai bune
Subdirecția 1.1 Stiluri de viață sănătoase

Recomandăm ca UE să emită o recomandare adresată tuturor statelor membre
cu privire la cele mai bune practici în materie de interzicere sau restricționare
a publicității la alcool și tutun în toate formele de mass-media pentru toate
grupele de vârstă, dar cu accent pe publicul tânăr. UE ar trebui să asigure
aplicarea legilor care restricționează vânzarea acestor produse către minori.
Toate statele membre ar trebui să pună în aplicare legi, cu sancțiuni,
referitoare la fumatul în spațiile publice, în special în instituțiile de învățământ,
și să creeze spații destinate fumatului.
Stilurile de viață nesănătoase nu pot apărea în mesajele publicitare și ar trebui
să fie mai puțin vizibile în viața publică. În plus, alcoolul și tutunul sunt unele
dintre cele mai utilizate substanțe nocive, iar această recomandare va preveni
consumul abuziv de astfel de substanțe.

Recomandăm ca UE să sprijine statele membre în includerea în programele
școlare naționale a lecțiilor privind gătitul într-un mod sustenabil, sănătos și
gustos. UE poate sprijini acest lucru prin ghiduri privind gătitul sănătos, atât
online, cât și tipărite. Acest lucru ar trebui promovat în mod proactiv în
mijloacele de comunicare tradiționale și cele de comunicare socială, pentru a
ajunge la publicul tânăr. De asemenea, ar trebui să educăm părinții, astfel încât
aceștia să învețe care este cel mai bun mod de a utiliza alimentele pentru a
adopta un stil de viață sănătos. Cercetarea din acest domeniu trebuie să fie
stimulantă și benefică.
Cursurile de gătit și de nutriție organizate în școli ar îmbunătăți sănătatea
tinerilor și ar descuraja consumul de alimente de tip „fast-food”. Educația
copiilor le permite să transmită, la rândul lor, părinților ceea ce au învățat. În
plus, educarea părinților cu privire la un stil de viață sănătos ar constitui un bun
precedent pentru copii.
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Recomandăm intensificarea campaniei publice a Comisiei Europene intitulate
„HealthyLifestyle4All”, referitoare la stiluri de viață sănătoase și la beneficiile
activității sociale, cu exemple concrete și utilizând o abordare globală. Ar
trebui definite campanii de informare adresate unor grupuri-țintă bine
structurate și ar trebui alese mijloace de comunicare adecvate pentru fiecare
dintre grupurile vizate. În plus, este important să se ofere sisteme de
recompense și de stimulente pentru promovarea unui comportament pozitiv.
Campaniile ar trebui să includă influențatori, celebrități sau autorități. Ele vor
evidenția dublele beneficii, atât pentru sănătate, cât și pentru mediu și climă.
În plus, subvențiile pentru sportul public gratuit ar trebui să fie disponibile în
toate statele membre.
Stilurile de viață mai sănătoase au un efect pozitiv asupra sistemului sanitar prin
reducerea problemelor de sănătate. Sănătatea fizică are un impact asupra
sănătății mintale și a fericirii. Campaniile actuale nu sunt suficient de cunoscute.
Includerea modelelor de urmat și a influențatorilor face ca acestea să fie mai
eficace și mai motivante.

Recomandăm o campanie de informare privind alimentele și nutriția
sănătoase. UE ar trebui să promoveze taxe mai mari pentru carne și zahăr, care
să fie adoptate în statele membre. Ea ar trebui să analizeze opțiunile de
diferențiere a alimentelor sănătoase de cele nesănătoase și să le încadreze în
categorii de TVA diferite. Recomandăm introducerea unor semne de
avertizare foarte clare pe alimentele foarte nesănătoase (cum ar fi produsele
din tutun). În plus, recomandăm un punctaj nutrițional la nivel european, cu
informații relevante și un cod QR care să le permită consumatorilor să ia decizii
în cunoștință de cauză. Recomandăm explorarea de opțiuni pentru a face
alimentele sănătoase mai ieftine decât alimentele de tip „junk food” și pentru
ca producția de produse sănătoase să devină mai atractivă pentru fermieri.
Alimentele sănătoase sunt baza unui trai sănătos. Trebuie abordate atât
sectorul producției, cât și cel al consumatorilor. Fabricarea de produse
sănătoase are, de asemenea, efecte pozitive asupra mediului și poate contribui
la sprijinirea agricultorilor locali. Dacă există o producție mai mare de alimente
sănătoase, prețurile vor scădea, iar cererea va crește.
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Subdirecția 1.2 Educația în domeniul mediului

Recomandăm ca UE să instituie o schemă de finanțare pentru a stimula
includerea unui program educativ pe termen lung în domeniul mediului în
sistemele naționale de învățământ pentru copiii din învățământul primar și
secundar. Această schemă de finanțare ar trebui să includă fonduri destinate
părinților care au nevoie de asistență financiară.
Sistemele educaționale actuale nu conțin suficiente elemente practice care să
promoveze interacțiuni directe și profunde între copii și mediu. Programele
existente, elaborate dintr-o perspectivă pe termen scurt, sunt eterogene și nu
reușesc să promoveze schimbarea necesară a atitudinilor. Părinții ar trebui
sprijiniți pentru a se asigura faptul că toți copiii pot beneficia în mod egal de
program și că niciun copil nu este exclus din motive financiare.

Direcția 2: Protejarea mediului și a sănătății noastre
Subdirecția 2.1 Un mediu natural sănătos

Recomandăm implementarea imediată a celui mai înalt standard posibil în
materie de calitate a apei în întreaga UE. Pentru a economisi apa, sugerăm un
sistem de recompense care se va baza pe tarifarea apei într-un mod care să
încurajeze și să stimuleze reducerea consumului, de exemplu: (1) prin crearea
unui sistem dinamic care să încurajeze consumatorii să rămână sub nivelul
mediu al consumului de apă (și anume, o creștere cu 10 % a consumului de apă
va mări prețul cu 11 %), (2) prin crearea unui sistem de piață de comercializare
a cotelor pentru apa poluată de întreprinderile producătoare, un sistem
similar cu piața certificatelor de carbon deja existentă.
Această recomandare este justificată de faptul că creșterea prețurilor este un
stimulent pentru ca toți utilizatorii să ia decizii mai în cunoștință de cauză cu
privire la propriul consum. Având în vedere diferitele realități din țările UE și
urmărind să avem un sistem echitabil din punct de vedere social, putem sprijini
populațiile mai sărace în gestionarea apei prin investiții comune în
infrastructura de alimentare cu apă și în cercetare.
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Direcția 3: Redirecționarea economiei și a consumului nostru
Subdirecția 3.1 Reglementarea supraproducției și a consumului excesiv

Recomandăm ca UE să impună amenzi pentru întreprinderile care elimină
produsele nevândute generate de supraproducție.
În unele cazuri, întreprinderile consideră că este mai profitabil să arunce
produsele nevândute decât să le recicleze sau să le reutilizeze. Prin urmare, este
important să se descurajeze supraproducția prin amenzi, astfel încât această
practică să nu mai fie profitabilă pentru producători.

Subdirecția 3.2 Reducerea deșeurilor

Recomandăm ca UE să elaboreze și să pună în aplicare o politică de gestionare
a deșeurilor pentru gospodării/cetățeni, axată pe cantitatea reală de deșeuri
generate, completată de măsurile necesare pentru sensibilizarea cetățenilor
cu privire la beneficiile reducerii generării de deșeuri și ale colectării separate
a deșeurilor. De asemenea, trebuie puse în aplicare măsuri care să vizeze
familiile defavorizate din punct de vedere social (de exemplu, familiile tinere
cu copii, persoanele în vârstă etc.), în conformitate cu principiul „nimeni nu
este lăsat în urmă”.
Scopul său este de a dezvolta o abordare unificată a gestionării deșeurilor în
gospodării. Ea facilitează, de asemenea, protecția mediului prin reducerea
deșeurilor, stimulează și mai mult economia circulară și sporește eficiența
colectării deșeurilor. În fine, dar nu în ultimul rând, ea crește gradul de
sensibilizare al cetățenilor și sentimentul lor de responsabilitate față de mediu.

Recomandăm ca UE să promoveze concurența pe piața liberă și să stimuleze
sectorul privat să se implice mai activ în tratarea deșeurilor, inclusiv a apelor
uzate, precum și în activitățile de reutilizare și reciclare.
Nivelul UE este cel potrivit pentru a implementa această recomandare,
deoarece ea completează Directiva-cadru privind deșeurile și Planul de acțiune
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pentru economia circulară. În plus, implementarea recomandării va spori
numărul soluțiilor inovatoare în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și va
crește calitatea gestionării deșeurilor, precum și volumul deșeurilor tratate,
deoarece mai multe întreprinderi vor participa la aceste activități.

Subdirecția 3.3 Produse echitabile, acces egal și consum echitabil

Recomandăm relocarea industriilor în interiorul Uniunii Europene pentru a
furniza produse echitabile de înaltă calitate și pentru a combate problemele
legate de climă.
Uniunea Europeană deține un know-how care trebuie promovat pe propria
piață.
Din cauza delocalizării industriilor în afara UE, în special în Asia, unele
competențe profesionale sunt și ele delocalizate. Această recomandare implică
formarea profesională a lucrătorilor europeni.
Insistăm asupra necesității de a se evita delocalizarea între diferite state
membre, pentru a se evita concurența neloială.
Am observat că delocalizarea masivă a industriilor în întreaga lume afectează
industriile europene. Astfel, producția locală va conduce la sporirea sănătății
cetățenilor și a mediului.

Direcția 4: Către o societate durabilă
Subdirecția 4.3 Transporturi ecologice

Recomandăm ca orașele mari să primească sancțiuni sau subvenții în funcție
de performanțele transportului lor public în materie de mediu și poluare
(vehicule electrice, transport public verde, crearea de zone pietonale,
încurajarea utilizării bicicletelor etc.). Sancțiunile sau subvențiile care vizează
autoritățile locale ar trebui să fie aplicate în special pe baza schimbărilor
implementate de orașe în ceea ce privește transportul ecologic, ținând seama
de punctul lor de plecare. Uniunea Europeană este cea care, prin intermediul
legislației sale, ar trebui să stabilească anumiți indicatori de performanță în
ceea ce privește măsurile de combatere a poluării și să determine reducerea
proporțională. Acest lucru ar trebui realizat ținându-se cont de punctele de
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plecare ale fiecărui oraș.
Recomandăm acest lucru deoarece orașele sunt afectate de poluarea aerului,
fapt care ridică unele probleme de sănătate. Dezvoltarea transportului verde ar
îmbunătăți viața și sănătatea oamenilor și ar reduce efectul de seră. Subvențiile
și sancțiunile sunt măsuri eficace de promovare a schimbărilor și de adaptare la
diferitele situații existente în diferite orașe.

Recomandăm ca legislația UE să limiteze și să reglementeze utilizarea
zborurilor pe distanțe scurte și a navelor de croazieră. În ceea ce privește
transportul, cetățenilor trebuie să li se ofere alternative ecologice. Una dintre
aceste alternative ar trebui să fie standardizarea liniilor de cale ferată pentru
a conecta capitalele europene. De asemenea, recomandăm ca UE să acorde
subvenții destinate transformării transportului de mărfuri pentru a-l face mai
ecologic, favorizând, de exemplu, transportul feroviar și naval (în cazul
călătoriilor pe distanțe scurte).
Recomandăm acest lucru deoarece călătoriile pe distanțe scurte sunt prea
frecvente, poluante și ușor de înlocuit. Limitarea navelor de croazieră ar reduce
poluarea maritimă (o problemă critică de mediu) și impactul negativ asupra
orașelor de coastă. Prin urmare, trebuie să creăm soluții alternative la prețuri
mai accesibile decât soluțiile mai poluante. Uniformizarea ecartamentului căii
ferate ar îmbunătăți conexiunile feroviare dintre capitalele europene.

Direcția 5: Îngrijirea tuturor
Subdirecția 5.2 O înțelegere mai largă a sănătății
Recomandăm Uniunii Europene ca, în conformitate cu campania sa
„HealthyLife4All”, să promoveze și inițiative precum evenimentele sociale
sportive, activitățile sportive în școli și olimpiade bianuale deschise tuturor
grupelor de vârstă și tuturor sporturilor [nu pentru profesioniști].
Recomandăm, de asemenea, dezvoltarea unei aplicații sportive europene
gratuite pentru a stimula activitățile sportive colective. Această aplicație ar
trebui să-i ajute pe oameni să formeze legături prin intermediul sportului. În
plus, aceste inițiative ar trebui să facă obiectul unei publicități și al unei
comunicări pe scară largă.
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Pentru a avea o populație europeană mai sănătoasă, Uniunea Europeană
trebuie să promoveze sportul și stilurile de viață sănătoase. În plus, foarte
adesea populația nu este conștientă de relația dintre sport și o viață sănătoasă.
Aplicația este importantă deoarece oamenii sunt mai predispuși să facă sport
dacă fac acest lucru în mod colectiv.
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