
 
Przyszłość Europy: propozycje panelu
obywatelskiego dla klimatu, środowiska i zdrowia
 
Podczas panelu  w Warszawie 7-9 stycznia, obywatele zaproponowali pomysły na
poprawę zdrowia, walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska.
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Klimat, środowisko, zdrowie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-environment-health-citizens-make-recommendations-in-
warsaw_N01_AFPS_220110_CP3W_ev
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W kierunku zrównoważonego społeczeństwa 
Paneliści chcą, by UE wprowadziła obowiązek stosowania filtrów CO2, zwłaszcza w
elektrowniach węglowych. Chcą walczyć z zanieczyszczeniem środowiska poprzez nakładanie
kar na tych, którzy zanieczyszczają, oraz zmniejszenie ilości importowanych towarów, które nie
spełniają unijnych norm dotyczących śladu ekologicznego.
 
UE powinna również wspierać państwa członkowskie w poprawie połączeń obszarów wiejskich,
zachęcając jednocześnie do korzystania z transportu publicznego po przystępnych cenach, a
także promować zakup pojazdów elektrycznych i inwestycje w rozwój innych technologii
niepowodujących zanieczyszczeń.
 
Dbałość o wszystkich 
Paneliści proponują zmianę w traktatach UE, która wprowadziłaby podstawę prawną dla
większej liczby działań UE w zakresie zdrowia. Według nich, należy dążyć do tego, aby leczenie
w całej UE było na podobnym poziomie i po uczciwych cenach. Obywatele sugerują utowrzenie
nowej europejskiej agencja ds. zamówień publicznych, która mogłaby negocjować lepsze ceny
leków dla wszystkich państw członkowskich.

Panel obywatelski poświęcony zdrowiu, klimatowi i ochronie środowiska odbył się w Warszawie 7-9 stycznia.
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Środki higieniczne dla kobiet powinny przestać być opodatkowane jak dobra luksusowe. Aby
wspierać lepsze zrozumienie kwestii zdrowotnych, kraje UE powinny włączyć do programów
szkolnych edukację w zakresie zdrowia psychicznego i seksualności.
 
Co teraz? 
Przedstawiciele panelu zaprezentują i omówią jego zalecenia na kolejnej sesji plenarnej
Konferencji 21-22 stycznia 2022 r. w Strasburgu. W sesji plenarnej biorą udział przedstawiciele
instytucji UE, parlamentów narodowych, społeczeństwa obywatelskiego i obywatele.
 
Ostateczny wynik Konferencji zostanie przedstawiony w raporcie dla przewodniczących
Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej, którzy zobowiązali się do reakcji na te zalecenia.
 
Podziel się swoimi pomysłami na przyszłość Europy na Platformie Konferencji
 
Więcej informacji
Materiały multimedialne dotyczące europejskich paneli obywatelskich
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