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ПРЕПОРЪКИ, ПРИЕТИ ОТ ПАНЕЛА (ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА 
ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ) 
 

Направление 1: По-добър начин на живот  
 
Поднаправление 1.1 Здравословен начин на живот  
 

1. Панелът отправя препоръка ЕС да предостави субсидии за биологично 
земеделие, включително стимули за органични пестициди, за да може 
цените на биологичните стоки да станат по-достъпни. Освен това 
образованието за земеделски стопани в областта на биологичното и 
устойчивото земеделие трябва да се подкрепя от ЕС, а монокултурното 
земеделие следва да се избягва. На малките биологични стопанства, 
стопанствата, прилагащи неинтензивни методи на земеделие, и онези с 
къси вериги на доставките следва да се предоставя подкрепа, за да станат 
по-конкурентоспособни.  

 
Субсидирането на биологични продукти би подобрило тяхната ценова 
достъпност. Следва да се помогне на супермаркетите с по-къси вериги на 
доставките и по-дребните земеделски стопани да бъдат подкрепени с 
възможности да продават своите продукти. Това дава възможност за 
достъп до по-свежи продукти. Освен това ниските цени на небиологичните 
продукти не отразяват вредите, нанасяни от тях. 
 
 

2. Панелът отправя препоръка иновациите в областта на вертикалното 
земеделие да бъдат подкрепени с инвестиции от ЕС. 

 
Вертикалното земеделие ни позволява да пестим земни площи, които 
вместо това биха могли да се използват за лесовъдство. Освен това при него 
не са необходими пестициди, което ни позволява да произвеждаме повече 
биологични храни. Нещо повече, то не се влияе от лошите метеорологични 
условия, които се срещат все по-често в резултат на изменението на 
климата, и дава възможност за по-къси вериги на доставките.  
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3. ЕС следва да установи минимални стандарти за качеството на храните, 

както и за проследимост на храните и използването на сезонни храни в 
училищните столове. Поради това здравословните продукти за 
училищните столове следва да бъдат субсидирани, за да се осигури 
висококачествена храна на достъпни цени за учениците.  

 
Изграждаме навиците си в ранна възраст, когато се създават нашите 
нагласи по отношение на здравето, ето защо добрите навици следва да се 
насърчават в училище и учениците могат да пренесат тези разбирания у 
дома. Това е също така въпрос на социална справедливост: всеки в ЕС 
следва да има право на качествена храна в училище.  
 
 

4. Панелът отправя препоръка да се инвестира в нови велосипедни алеи и в 
подобряване на съществуващите, за да се направи придвижването с 
велосипед безопасно и привлекателно. Следва да се осигури широк 
достъп в цяла Европа до обучение относно правилата за движение по 
пътищата за всички възрастови групи, особено за електрическите 
велосипеди и онези, за които не се изисква шофьорска книжка. От 
производителите на електрически велосипеди следва да се изисква да 
предоставят информация относно използването им и рисковете, 
свързани с придвижването с електрически велосипед. Следва да се 
предостави правна защита за велосипедистите в случаи на произшествия 
с превозни средства (вж. нормативната уредба в Нидерландия). 
Подкрепяме създаването на специални зони без автомобили в градовете 
(без да се наврежда на търговските зони). Като цяло се препоръчва да се 
дават предимство и повече права на велосипедистите и пешеходците 
пред моторизираните превозни средства, като същевременно се 
гарантират пътната безопасност и спазването на правилата за движение 
по пътищата.  

 
Това е важно, защото придвижването с велосипед носи предимства за 
индивидуалното и общественото здраве, качеството на въздуха, нивата на 
шума, климата и движението в града. Велосипедистите и пешеходците 
трябва да се чувстват в безопасност, като се вземат предвид рисковете от 
повишеното използване на електрически велосипеди. Понякога липсват 
велосипедни алеи или те са с лошо качество.  
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5. Панелът отправя препоръка производството на храни да стане част от 
държавното образование. Следва да се субсидират и подкрепят 
създаването на градини в училищата, ако това е осъществимо, и проекти 
за градско озеленяване за обществени места и частни терени. 
Потребностите от пространство, вода и поддържаща инфраструктура 
трябва да бъдат част от уредбата за устройствено планиране. Например 
бившите паркинги биха могли да се използват за екологизиране, 
вертикално озеленяване на сгради или може да се предвидят 
задължения за включване на зелени площи за целите на получаването на 
разрешения за строеж. Иновативните и най-добрите практики следва да 
се споделят във всички държави членки. 

 
С проектите за озеленяване се насърчава устойчивостта на градовете и 
жителите, като се обединяват хора от различни възрасти и социални групи. 
С увеличаването на зелените площи се подобряват качеството на живот, 
качеството на въздуха, психичното и физическото здраве и околната среда.  
 
 

Поднаправление 1.2 Екологично образование  
 

 
6. Панелът отправя препоръка ЕС да приеме директива, съдържаща 

задължение програмите за градско развитие да отговарят на конкретни 
екологични изисквания, с цел градовете да станат по-екологосъобразни. 
Директивата трябва да се прилага за частни и публични имоти и терени, 
например при строителството на нови сгради. С директивата трябва да 
бъдат наложени минимални стандарти, за да се гарантира, че сградите са 
възможно най-екологосъобразни и площите — възможно най зелени. В 
този документ понятието „екологосъобразен“ се отнася до използване на 
възобновяеми енергийни източници, намалено потребление на енергия, 
ниски равнища на емисии на CO2 и включване на растения в архитектурни 
проекти. 

 
По-екологосъобразните градове активно допринасят за намаляване на 
последиците от изменението на климата и ограничаване на емисиите, 
например на CO2 и озон, които влияят неблагоприятно върху здравето на 
гражданите. Инвестирането в по-екологосъобразни градове допринася за 
устойчивото развитие на общностите, което носи дългосрочни 
икономически и социални ползи. 
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7. Панелът отправя препоръка ЕС със съдействието на държавите членки да 

разработи, приеме и прилага обща европейска харта, насочена към 
въпросите на околната среда, обхванати в тяхната сложност. С хартата за 
държавите членки ще се осигури рамка за разработване на редовни 
информационни и обучителни кампании, които да се разпространяват по 
всички медийни канали, както и на нов специален информационен 
портал. Тези кампании следва да се провеждат в целия ЕС и на всички 
равнища, за да се насърчи осведомеността на всички граждани по 
въпросите, свързани с околната среда.  

 
Липсата на координация между държавите членки пречи на ефективността 
на съществуващите кампании и забавя усилията в борбата с глобалното 
предизвикателство, което представлява изменението на климата. Обща 
харта ще насърчи полезните взаимодействия между плановете за действие 
на държавите членки, като осигури по-голямо въздействие от полаганите 
усилия. Освен това с нея би било осигурено предоставянето на гражданите 
на съгласувана и последователна информация относно въздействието на 
ежедневни действия, като например избраните от тях средства за 
транспорт и преработване на отпадъците. 
 
 

Направление 2: Опазване на околната среда и на нашето здраве  
 
Поднаправление 2.1 Здравословна природна среда  
 
 

8. Панелът отправя препоръка за степенувана единна система за 
етикетиране, която да показва цялостния екологичен отпечатък на всеки 
наличен продукт, закупуван в ЕС. Продуктите от държави извън ЕС трябва 
да бъдат съобразени с тази система за етикетиране по прозрачен начин. 
Системата следва да се основава на ясни критерии за етикетиране на 
самите продукти и в нея да се използва например QR код, който дава по-
задълбочена информация относно продукта.  

 
Тази информация относно жизнения цикъл на продукта е от основно 
значение за всички граждани в рамките на ЕС, за да се даде на 
потребителите възможност за преценка, когато пазаруват. Вследствие на 
това гражданите на ЕС ще вземат отговорни решения, за да допринасят за 
опазването на заобикалящата ги среда. 
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9. Панелът отправя препоръка да се правят повече финансови инвестиции 
за проучване на нови екологосъобразни източници на енергия, а 
дотогава да се инвестира допълнително в съществуващите оптимални 
решения за добив на енергия. Препоръчваме също така европейската 
общественост да бъде образована и информирана при пълна 
прозрачност относно конкретните източници на енергия. Панелът 
настоятелно препоръчва да се вземат предвид цялостните екологични и 
социални въздействия от процеса на енергодобив за настоящите и 
бъдещите поколения. 

 
Имаме много високи равнища на въглеродни емисии и емисии на други 
токсични вещества от енергодобива, които влошават състоянието на 
климата и качеството на въздуха. За привеждане в съответствие с 
европейските директиви и препоръките от докладите на 
Междуправителствения комитет по изменението на климата (МКИК) и 
целите на Конференцията на ООН за изменението на климата от 2021 г. 
(COP 26), са необходими повече научни изследвания и инвестиции за 
постигане на неутрален по отношение на климата енергодобив. 
 
 

Поднаправление 2.2 Опазване на нашето биологично разнообразие  
 
 

10. Панелът отправя препоръка драстично да бъдат намалени химическите 
пестициди и торове във всички видове стопанства чрез налагане на 
използването на по-високи единни стандарти, чрез ускоряване на 
научните изследвания относно природните алтернативи и чрез подкрепа 
за въвеждането на нови решения, включително обучение за 
земеделските стопани.  

 
Въпреки че е постигнат напредък по отношение на алтернативните видове 
торове и пестициди, по-голямата част от тях все още не могат да се 
използват в големите стопанства. Поради това са необходими по-
съгласувани усилия за изнамиране на нови решения. Научните 
изследвания следва да бъдат насърчавани както чрез публични разходи, 
така и чрез по-високи стандарти при използването на пестициди и торове. 
Резултатите от научните изследвания трябва да бъдат бързо 
разпространявани на равнището на ЕС. 
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11. Панелът отправя препоръка за разширяване на защитените зони с цел 
опазване на биологичното разнообразие (в т.ч. бозайници, птици, 
насекоми и растения) и укрепване на принципите на правовата държава 
по отношение на човешката намеса в тези зони. Защитените зони ще 
бъдат разглеждани не само като острови, но и като непрекъснато цяло с 
по-екологизирани градски райони, в съответствие с хармонизирани 
стандарти на ЕС. 

 
Поради обезлесяването биологичното разнообразие е сериозно засегнато. 
Един от основните начини за опазване на биологичното разнообразие на 
сушата е създаването на защитени зони. Трудно е обаче да се поддържат 
защитени зони в близост до замърсените градове или да се избягва 
човешка намеса, когато околностите не са благоприятни за природата. 
Трябва да направим жилищните райони по-екологосъобразни и 
обединени със заобикалящата ги природа. 

 
 

12. Панелът отправя препоръка общите субсидии за селското стопанство да 
бъдат пренасочени основно към проекти, свързани с развитието на 
устойчиво селско стопанство, включително зачитането на природата и 
работниците. Бенефициерите следва да спазват ясни екологични 
стандарти и да подлежат на строг мониторинг. 

 
Считаме, че следва да се насърчават единствено устойчиви 
селскостопански практики, което означава пренасочване на средствата, 
които сега се използват за общи субсидии. Освен това ефикасността на 
усвояваните средства може да бъде повишена чрез поставяне на 
ударението върху трансформиращи проекти и иновативни решения, 
вместо върху годишни плащания. Екологичното въздействие на 
селскостопанските дейности и проектите следва да се наблюдава по-
внимателно. Като част от устойчивостта следва да се разглеждат също 
правата на работниците.  
 
 

13. Панелът отправя препоръка към ЕС да осигури лоялна конкуренция за 
екологосъобразни селскостопански продукти чрез установяване на по-
строги стандарти както за продуктите от ЕС, така и за внасяните продукти, 
като гарантира тяхната проследимост, етикетирането и контрола на 
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качеството им. 
 

По-ниската производителност при устойчивите селскостопански продукти 
се отразява на тяхната конкурентоспособност по отношение на 
себестойността. Внасяните продукти следва да отговарят на същите строги 
стандарти по отношение на екологичното въздействие на производството 
им. Нуждаем се от органи, които са способни да гарантират 
проследимостта на внасяните селскостопански продукти. 

 
 

14. Панелът препоръчва ускорено и масово повторно и ново залесяване в ЕС 
чрез максимално използване на земята. Особено внимание следва да се 
обърне на повторното залесяване на използвани или унищожени горски 
масиви и на новото залесяване на зони с увредена почва. Следва да се 
насърчават нови по-отговорни решения за по-ефективно използване на 
дървения материал, например замяна на пластмаси и други химически 
материали, осигуряване на по-висока енергийна ефективност на 
енергодобива от биомаса, рециклиране на изделия от дървен материал. 

 
Повторното залесяване оказва ясно изразено положително въздействие 
върху околната среда и биологичното разнообразие като цяло. В същото 
време трябва да използваме по-малко дървен материал за огрев и вместо 
това да го влагаме в продукти с висока добавена стойност, тъй като 
например за продукти, заместващи пластмасите, използването на дървен 
материал е от основно значение. 
 
 
Поднаправление 2.3 Безопасна и здравословна храна 
 
 

15. Панелът отправя препоръка бързо и постепенно да бъдат премахнати 
всички видове неустойчиви опаковки на храни, в т.ч. пластмасови 
опаковки и опаковки от други материали, които не са биоразградими. 
Предлагаме това да бъде постигнато чрез осигуряване на финансови 
стимули за дружествата, които преминават към видове опаковки, които 
са напълно биоразградими, чрез инвестиране в научни изследвания на 
алтернативи и въвеждане на санкции за дружествата, които не използват 
биоразградими опаковки. 

 
Пластмасовите отпадъци, особено пластмасовите микрочастици, са все по-
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разпространени и се разграждат бавно. Използването им вреди на 
качеството и безопасността на храните и едновременно с това излага на 
опасност здравето на хората и животните. Освен това съществуващото 
европейско законодателство, насочено към намаляване на опаковките, 
които не са биоразградими, е недостатъчно.  
 
 

16. Панелът отправя препоръка интензивното животновъдство постепенно 
да бъде премахнато, включително нехуманните условия на отглеждане 
на животните. Предлагаме да се въведат единни норми за 
животновъдството (например максимален брой животни, достатъчно 
външно пространство) и да се засилят инвестициите в неинтензивни 
методи (екстензивно и устойчиво животновъдство) чрез осигуряване на 
финансови стимули и обучение за земеделските стопани в подкрепа на 
тази промяна. 

 
С постепенното премахване на интензивното животновъдство ще се 
понижат равнищата на замърсяване на околната среда и ще се подобри 
опазването на природата. Освен това с постепенното премахване на 
интензивното животновъдство ще намалеят количествата лекарства, 
необходими за справяне с болестите по животните, и ще се повиши 
качеството на храната ни. При интензивното животновъдство също така не 
се осигурява хуманно отношение към животните, но тъй като съществуват 
по-устойчиви форми на животновъдство, като например екстензивното 
животновъдство, са необходими субсидии, с които на земеделските 
стопани да се помогне да се насочат към тези форми. 
 

 

17. Панелът отправя препоръка за засилване на контрола върху спазването 
на забраната за ненужна употреба на антибиотици и други лекарства за 
животни във фуражните добавки за животни: нека да го превърнем в 
реалност! Предлагаме използването на антибиотици в животновъдството 
да бъде разрешено единствено когато е абсолютно необходимо за 
опазване на здравето и благосъстоянието на животните, вместо с 
профилактични цели. Освен това е необходимо да се инвестира 
допълнително в научни изследвания за по-ефективни антибиотици, като 
се разработват алтернативи и същевременно се надгражда върху 
съществуващите научни изследвания в областта на антибиотиците. 

 
Резистентността към антибиотици на хората е намаляла вследствие на 
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консумирането на храни с произход от животни, които са приемали 
антибиотици. Освен това е необходимо време, за да бъдат разработени 
подходящи алтернативи на съществуващите антибиотици и да се 
гарантира, че земеделските стопани са запознати с тях и са готови да ги 
използват. Панелът признава, че съществуват европейски директиви 
относно антибиотиците, но те не се прилагат по еднакъв начин във всички 
държави членки. И на последно място, с лекарствата за животни се 
злоупотребява с цел повишаване на резултатите, така че по-строго 
законодателство по този въпрос ще подобри хуманното отношение към 
животните и ще повиши качеството им на живот. 
 

 

18. Панелът отправя препоръка в европейското законодателство да бъде 
заложено изискване за декларации относно употребата при 
производството на храна на хормонални вещества и вещества, 
нарушаващи функциите на ендокринната система: обявяване на вида, 
количеството и експозицията на използвания краен продукт. Всички 
хранителни продукти, съдържащи тези вещества, трябва да имат 
поставени върху опаковката подробни етикети, на които да е показана 
тази информация, както и причините за тяхната употреба. Освен това 
трябва да се активизират научните изследвания относно въздействието 
върху човешкото здраве на хормоналните вещества и веществата, 
нарушаващи функциите на ендокринната система. 

 
Понастоящем при хранителните продукти липсва проследимост, по-
специално по отношение на хормоналните вещества и веществата, 
нарушаващи функциите на ендокринната система. Считаме, че е 
необходима прозрачност при производството на храни, за да се осигури 
отчетност. Също така потребителите следва да знаят цялото съдържание на 
своята храна и да бъдат в състояние свободно да избират какво консумират. 
В допълнение липсват достатъчно научни изследвания на въздействието 
върху хората (и на потенциалните рискове) от консумацията на хранителни 
продукти, съдържащи хормонални вещества и вещества, нарушаващи 
функциите на ендокринната система. 

 
 

19. Панелът отправя препоръка за мерки, възпиращи консумацията на 
преработени храни, чрез данъчно облагане на нездравословни храни и 
инвестиране на събраните средства в здравословни храни. Предлагаме 
въвеждането на общоевропейска точкова система за оценка за 



 

Трета сесия на панел 3 — 11 

Европейски граждански панел 3: „Изменение на климата и околна среда/здравеопазване“ 

здравословни храни въз основа на най-добрите практики в държавите 
членки за етикетиране на храни и информиране на потребителите 
относно влияещите върху здравето свойства на храните.  

 
По този начин събраните средства могат да бъдат използвани като ресурс 
за разработване на мерки за повишаване на осведомеността и 
промоционални кампании, за отдаване на предимство на здравословните 
храни в рамките на образователните програми и намаляване на 
видимостта на нездравословните храни в супермаркетите. Също така 
инвестирането в здравословни храни подобрява здравето на населението 
като цяло и съответно се намаляват равнищата на публичните разходи, 
необходими за справяне със здравни проблеми, дължащи се на 
нездравословно хранене. Считаме освен това, че данъчното облагане и 
субсидиите ще стимулират производството на по-здравословни храни от 
страна на дружествата. 
 

 

Направление 3: Пренасочване на нашата икономика и 
потреблението 
 
Поднаправление 3.1 Регулиране на свръхпроизводството и 
свръхпотреблението  
 
 

20. Панелът отправя препоръка ЕС да предприеме повече действия, които 
позволяват на потребителите и ги стимулират да използват продуктите по-
дълго. ЕС следва да се бори с планираното остаряване чрез удължаване на 
гаранцията на продуктите и определяне на максимална цена за резервните 
части след изтичането на гаранционния срок. Всички държави членки 
следва да въведат данъчно облекчение за ремонтните услуги, какъвто е 
случаят в Швеция. От производителите следва да се изисква да обявяват 
очаквания жизнен цикъл на своите продукти. ЕС следва да предоставя 
информация за начините за повторно използване и ремонт на продуктите в 
интернет платформа и в рамките на образователните програми. 

 
Нашето основано на еднократната употреба и изхвърлянето на продукти 
общество не е устойчиво, тъй като генерира твърде много отпадъци. С 
въвеждането на предложените мерки ще преминем към общество, което 
използва повторно, ремонтира и намалява продуктите, които консумира, 
като по този начин ще се намали свръхпотреблението. 
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21. Препоръчваме ЕС да прилага по-строги екологични стандарти за 

производство и да гарантира справедливи условия на труд по цялата 
производствена верига. Стандартите за производство на ЕС следва да 
бъдат по-устойчиви, да бъдат хармонизирани във всички държави членки 
и да се прилагат по отношение на внасяните стоки. Те следва да включват 
и социални норми, като заплата, гарантираща жизнения минимум за 
работниците, които произвеждат стоките, и добри стандарти на труд във 
фабриките. По отношение на продукти, които не отговарят на тези 
стандарти, следва да има последствия. 

 
Важно е да бъдат установени еднородни екологични и социални стандарти 
за производство в Европа, за да се гарантира, че всички предлагани 
продукти се произвеждат по устойчив начин. Тези мерки са от решаващо 
значение за пренасочването на нашата икономика и промяната на 
производствените модели на дружествата. 
 

22. Панелът отправя препоръка ЕС и държавите членки да въведат мерки за 
ограничаване на рекламата на продукти, които нанасят вреди на 
околната среда. За продуктите с ниска оценка за устойчивост всички 
форми на реклама следва да включват задължителен отказ от 
отговорност, който показва, че те нанасят вреда на околната среда. ЕС 
следва да забрани рекламирането на продукти, които изобщо не са 
устойчиви. 

 
Чрез рекламите се насърчава потреблението, а продуктите, които са вредни 
за околната среда, не бива да се популяризират. По този начин хората ще 
бъдат по-малко склонни да купуват вредни за околната среда продукти.  

 
 

23. Панелът отправя препоръка ЕС да изгради и да разшири наличните 
инфраструктури за депозитни системи за връщане на празни опаковки за 
всички първични опаковки от стъкло, пластмаса, алуминий и т.н. по 
еднакъв начин в целия ЕС. Когато е възможно, производителите следва 
да използват повторно върнатите опаковки, като ги стерилизират, вместо 
само да рециклират материала. Освен опаковките на храни и напитки, 
системата следва да включва и други видове бутилки и кутии, като 
например шишета от шампоан. 

 
В момента потребителите изхвърлят твърде много опаковки, които 
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замърсяват и разрушават екосистемите ни. Наличието на депозитни 
системи за връщане на празни опаковки помагат за намаляване на 
отпадъците, като мотивира гражданите да връщат опаковки, вместо да ги 
изхвърлят. Чрез разширяването на системата използваме по-малко ресурси 
и намаляваме количеството отпадъци, които генерираме. 
 
 
Поднаправление 3.2 Намаляване на отпадъците 
 
 

24. Панелът отправя препоръка на европейско равнище да се насърчи 
засиленото прилагане на политиките в областта на кръговата икономика, 
насочени както към предприятията, така и към гражданите, под формата 
на финансови стимули за онези, които ги спазват. 

 
Това е така, защото ако производствените предприятия намалят персонала 
си или дори изпаднат в несъстоятелност/прекратяват дейност, много хора 
ще останат без работа. Чрез преквалификацията на безработните лица ще 
популяризираме безопасни за околната среда практики, като 
същевременно се ограничи безработицата и се насърчи модернизацията 
на диверсифицирана икономика. 

 
 

25. Панелът отправя препоръка ЕС да регламентира използването на 
опаковки, които са безопасни за околната среда (т.е. опаковки, 
изработени от биоразградими или рециклируеми продукти, или по-
издръжливи продукти, когато това е възможно), и/или използването на 
опаковки, които заемат по-малко място и под формата на QR код 
съдържат информация, свързана с процеса на рециклиране и/или 
изхвърляне на опаковките след използването им. 

 
Прилагането на тази препоръка ще доведе до по-малко опаковки, по-
малко отпадъци и следователно по-малко замърсяване, а оттам и до по-
чиста околна среда и в крайна сметка, до намаляване на въглеродния 
отпечатък. Освен това ще се намали данъчната тежест върху 
производителите. 
 
 
Поднаправление 3.3 Продукти, произведени по справедлив начин, равен 
достъп и справедливо потребление  
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26. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да създаде правна рамка, 
с която да се гарантират достъпни цени и по-добър достъп до местни и 
качествени хранителни продукти за всички европейски потребители. 

 
Това е необходимо, тъй като понастоящем на равнището на ЕС няма общо 
разбиране за това какво означава местна и качествена храна. Тази 
празнина трябва да бъде запълнена.  
Вносът на нискокачествени продукти оказва пряко отрицателно 
въздействие върху околната среда. За да се справим с изменението на 
климата, трябва да се борим с всички причини за него, включително с вноса 
на нискокачествени продукти: необходимо е да се намалят разстоянията за 
транспортиране и да се дава предимство на сезонните продукти.  
Тази препоръка е обещаваща, тъй като би могла да се прилага и за 
нехранителни продукти. 
 
 

27. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да насърчи 
научноизследователската и развойната дейност чрез схеми за 
финансиране, така че на европейския пазар да навлизат повече 
устойчиви продукти на достъпни цени. Освен това Европейският съюз 
трябва да организира консултации с гражданите на всички равнища на 
вземане на решения, включително на местно равнище, за да се установят 
нуждите им по отношение на устойчивите продукти. 

 
Считаме, че липсват научни изследвания за устойчиви продукти и че 
съществува спешна необходимост от отпускане на повече средства за 
научни изследвания, за да могат европейците да имат достъп до устойчиви 
продукти на по-достъпни цени. 
Гражданите трябва да участват в процеса на вземане на решения. 
Дейностите в рамките на програмата за действия за научни изследвания и 
иновации трябва да се определят съвместно с гражданите.  
Гражданите трябва да бъдат информирани за последващите действия и да 
получават обратна информация.  
 

 
28. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да намери механизъм за 

регулиране на модните продукти, които навлизат на общия пазар. Целта 
на този механизъм би била да се насърчи по-устойчивото потребление 
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благодарение на показател, който гарантира, че продуктът отговаря на 
критериите за устойчивост. 

 
В модния сектор, където е налице свръхпроизводство на нискокачествени 
продукти извън европейските граници, не се спазват етичните норми и той 
не е устойчив. 
Трябва да намерим справедлив механизъм, който да дава на 
потребителите възможност за по-устойчиво потребление. Важно е обаче да 
не се увеличават данъците, което ще има отрицателно въздействие върху 
европейските потребители и ще намали покупателната им способност. 
Потребителят следва да знае при какви условия са произведени 
продуктите, които купува, и дали те отговарят на нормите за устойчиво 
качество. 
 
 
 
 

Направление 4: Към устойчиво общество  
 
Поднаправление 4.1. Енергията от възобновяеми източници в момента  
 
 

29. Панелът отправя препоръка ЕС да предприеме мерки за въвеждане на 
задължителни филтри за CO2, особено за електроцентралите на въглища, 
в рамките на преходен период, докато все още разчитаме на 
конвенционалната енергия. Освен това се препоръчва ЕС да предостави 
финансова помощ на държавите членки, които не разполагат с 
финансови средства за въвеждане на филтри за CO2. Подкрепата е 
обвързана със спазването на политиките на ЕС в областта на климата, 
свързани с Парижкото споразумение, Зеления пакт и всеки нов 
законодателен акт в областта на климата. 
Това е конкретна стъпка, която трябва да се предприеме успоредно с 
продължаващи инвестиции в научни изследвания за безопасно 
производство на енергия, и за да се окаже подкрепа на държавите — 
членки на ЕС, да постигнат постепенно вече приетите общи цели за 
намаляване на емисиите. 

 
Известно е, че използването на горива води до образуване на парникови 
газове и че държавите — членки на ЕС, трябва да намалят този вид енергия, 
за да отговорят на изискванията, заложени в Парижкото споразумение. 



 

Трета сесия на панел 3 — 16 

Европейски граждански панел 3: „Изменение на климата и околна среда/здравеопазване“ 

Поради факта, че не можем да спрем емисиите на CO2 веднага и че все още 
сме зависими от въглищата, трябва да се предприемат както краткосрочни, 
така и дългосрочни мерки. 
Тъй като намаляването на емисиите на CO2 е от всеобщ интерес, който 
засяга всички граждани, както в държавите членки, така и извън ЕС, ЕС като 
институция има своите отговорности и отправя препоръки и създава 
възможности за решения, понеже държавите членки не могат да постигнат 
целите сами. 

 
 

30. Панелът отправя препоръка да се намали интензивното промишлено 
отглеждане на животни, за да се намалят образуването на метан и 
замърсяването на водите. За тази цел ЕС преразглежда своята обща 
селскостопанска политика, за да насочи субсидиите си към устойчиво и 
местно земеделие, подкрепено, наред с другото, от схема за 
етикетиране, за да могат потребителите да разпознават устойчивите 
месни продукти. Освен това ЕС се насърчава да инвестира в методи за 
повторно използване на отпадъчни материали от животновъдството и от 
други отрасли. 

 
Населението се увеличава, което означава по-голямо търсене на месо в 
бъдеще. Затова трябва да се намали консумацията на месо. 
Счита се, че тъй като метанът води до образуването на парникови газове, 
животновъдството е най-очевидният сектор, в който може да започне 
намаляването им. 
Всички знаем, че е необходимо да консумираме по-малко месо и 
вследствие на това намаляваме броя на едрия рогат добитък. 
 
 

31. Панелът отправя препоръка да се произвежда чист водород, въпреки че 
това е скъпоструващ процес, тъй като за получаването на 25 % водород се 
произвеждат 75 % енергия; този вид енергия обаче има много 
положителни страни. Най-доброто решение може да бъде да 
произвеждаме енергия без CO2, докато добиваме чист водород. За 
производството на чист водород следва да се използва вятърна енергия, 
а ЕС следва да направи повече инвестиции и да увеличи производството 
на вятърна енергия, както и да съхранява енергията за бъдещи цели. 
 
Чистият водород е гъвкав и можем да го съхраняваме, а когато има 
търсене, можем да използваме тази енергия. Това е така, защото не е 
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налице замърсяване с CO2. 
 
 
Поднаправление 4.2. Подкрепа за промяната  
 

32. Панелът отправя препоръка ЕС да създаде система на принудителни и 
стимулиращи мерки за справяне със замърсяването на водите, почвите и 
въздуха, както и с радиацията. Необходимо е налагане на глоби за 
замърсителите, съчетано със задължителната подкрепа на експертна 
организация, специално създадена да помага на субектите да премахнат 
замърсяването и да възстановят екосистемата. Тази експертна 
организация следва да има водеща роля в предотвратяването и 
контролирането на равнището на замърсяването. 

 
Основанията са, че е важно да се подчертаят отговорностите на 
замърсителите и субектите да бъдат стимулирани да намалят 
замърсяването, за да се постигне нулево замърсяване. От решаващо 
значение е планетата ни да бъде в добро екологично състояние, тъй като тя 
е пряко свързана с нашето благоденствие и бъдещото ни съществуване. 

 
 

33. Панелът отправя препоръка ЕС да създаде специален уебсайт или 
платформа, проверяван(а) от множество експерти, с редовно 
актуализирана и разнообразна научна информация за околната среда, 
която да е лесно достъпна и прозрачна за всички граждани. Този уебсайт 
или платформа да бъде свързан(а) с форум, в който гражданите и 
експертите могат да си взаимодействат. Настоятелно се препоръчва също 
така да се започне медийна кампания за популяризиране на уебсайта или 
платформата (например чрез социални медии като YouTube, TikTok, 
LinkedIn). 

 
Всички граждани трябва да разполагат с независими научнообосновани 
източници на информация, за да разбират проблемите, свързани с 
изменението на климата (последиците от него и необходимите стъпки за 
противодействие), както и да се справят с фалшивите новини. Чрез 
медийната кампания те ще бъдат информирани за съществуването на тази 
платформа/този уебсайт. Важно е също така информацията, предоставяна 
от уебсайта/платформата, да бъде разбираема за всички граждани, като се 
осигури достъп до изходните материали за онези, които искат да проучат 
темата. 
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34. Панелът отправя препоръка ЕС да намали количеството внасяни стоки, 
които не отговарят на стандартите на ЕС по отношение на екологичния 
отпечатък. 

 
По този начин ще се гарантира, че внасяните стоки в ЕС имат по-
екологосъобразен отпечатък. Целта е да се намали замърсяването в 
световен мащаб. Важно е също така да се покаже на държавите какви 
стандарти следва да спазват, ако искат да изнасят стоки за ЕС. 

 
 

35. Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава, популяризира и улеснява 
диалога по въпросите на изменението на климата на всички равнища на 
вземане на решения — от местното равнище (самите граждани) до 
световното равнище (национално, международно и междуконтинентално), 
за да се отговори на опасенията на всички заинтересовани страни. 

 
Това е така, защото диалогът и консенсусът са оптималният начин за 
справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата: ако 
страните разбират гледните си точки, те са по-склонни да намерят общ 
език. 
 
 
Поднаправление 4.3. Екологосъобразен транспорт  
 
 

36. Панелът отправя препоръка ЕС да подкрепя финансово европейските 
държави членки с цел подобряване на свързаността на селските райони. 
Това следва да се осъществи чрез изграждане на европейска мрежа за 
обществен транспорт, основана на достъпни цени (като се отдаде 
приоритет на железниците), и чрез осигуряване на стимули за използване 
на обществения транспорт. За тази цел в селските райони следва също 
така в кратки и реалистични срокове да се изгради свързаност с интернет. 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като липсват равен достъп до обществен 
транспорт и свързаност с интернет между селските и градските райони. 
Общият европейски проект ще бъде укрепен, тъй като всички граждани ще 
чувстват, че имат еднакви права. Подобрената мрежа за обществен 
транспорт и свързаността с интернет биха стимулирали населението да се 
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установи в селските райони. Този процес ще намали замърсяването, тъй 
като по-малко хора ще живеят в многолюдните градове. 

 
 

37. Панелът отправя препоръка да се подобрят съществуващите транспортни 
инфраструктури, които може да са излезли от употреба, или тези, които 
все още могат да бъдат подобрени от екологична гледна точка 
(внедряване на електрически влакове). Този процес следва да се 
осъществява с вниманието да не се увреждат екологично защитени зони. 

 
Чрез подобряването на съществуващата инфраструктура ще се избегнат 
изразходването на твърде много ресурси и увреждането на защитени зони, 
които са важни за опазването на биологичното разнообразие. Наличието 
на повече железопътна инфраструктура би довело до намаляване на 
емисиите на CO2 и до увеличаване на мобилността на населението от 
градските към селските райони. 

 
 

38. Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава закупуването на 
електрически превозни средства, които съответстват на добрите 
стандарти по отношение на жизнения цикъл на батериите. Това може да 
се постигне чрез осигуряване на стимули от ЕС, приложими за всички 
държави — членки на ЕС, и чрез подобряване на инфраструктурите за 
електрически превозни средства. Същевременно ЕС следва да инвестира 
в разработването на други технологии, които не замърсяват околната 
среда, като биогорива и водород за онези превозни средства, чиято 
електрификация е трудно постижима, например лодки и камиони. 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като електроенергията е най-бързият начин 
за намаляване на емисиите от превозните средства, наред с други 
енергийни източници като водород и биогорива. Всъщност най-бързото, 
икономично и осъществимо решение е електроенергията, следвана от 
биогоривата. В по-дългосрочен план чистият водород следва да играе 
допълваща роля, за да обхване видовете транспорт, които не могат да 
бъдат електрифицирани. 
 
 

Направление 5: Грижа за всички 
 
Поднаправление 5.1 Подсилване на здравеопазването  
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39. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да гарантира общи 
здравни стандарти, но също така да настоява за достойни минимални 
работни заплати, таван на максималния брой работни часове и еднакви 
стандарти за обучение и еднакви сертификации за медицинските 
специалисти в целия Европейски съюз. 

 
Ако нямаме общи здравни стандарти, общи заплати и общо обучение на 
здравните работници, различията между държавите членки могат да 
доведат до дисбаланс в целия Европейски съюз. Стандартизацията на 
здравеопазването би могла да помогне за по-стабилна, по-ефективна и по-
устойчива система (например стабилността на нашите системи беше 
демонстрирана от кризата, свързана с COVID-19). Тя би улеснила и обмена 
на знания и информация в сектора на медицинските специалисти. 

 
 

40. Панелът отправя препоръка Европейския съюз да гарантира, че 
лечението в целия ЕС е с еднакво качество и на справедлива цена на 
местно равнище. Това би могло да се гарантира например чрез 
разширяване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМА) или чрез създаване на нова специализирана европейска агенция за 
обществени поръчки, която ще бъде компетентна да договаря и да 
постига по-подходящи цени на лекарствата за всички държави членки. 
Рискът от монополи на фармацевтичната промишленост трябва да бъде 
сведен до минимум. 

 
Чрез предоставянето на еднакви медицински услуги и лечение на всички 
европейски граждани в ЕС се гарантират равни права в областта на 
здравеопазването. Благодарение на разширения капацитет за закупуване 
се гарантират по-добри сделки за възлагане на обществени поръчки. Това 
обаче не трябва да води до монополни структури и лобиране във 
фармацевтичния сектор. Управлението на кризата, свързана с COVID-19, е 
добър пример за съвместно управление на здравеопазването от страна на 
Европейския съюз като цяло. 
 
 

41. Панелът отправя препоръка да се създаде европейска база данни в 
областта на здравеопазването, в която медицинските досиета да бъдат 
достъпни при спешни случаи или заболявания. Участието в нея следва да 



 

Трета сесия на панел 3 — 21 

Европейски граждански панел 3: „Изменение на климата и околна среда/здравеопазване“ 

бъде по избор и защитата на личните данни трябва да бъде гарантирана. 
 

Достъпът до данните и тяхното използване дават възможност за бърза 
реакция при животозастрашаващи ситуации. Хакерството или 
злоупотребата са основните заплахи за такава европейска система за база 
данни в областта на здравеопазването, поради което данните трябва да 
бъдат защитени, като същевременно участието остава незадължително и 
заплахите, свързани със сигурността, очевидно трябва да бъдат 
предотвратявани. 

 
 

42. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да доразвие и 
синхронизира вече съществуващите програми за научни изследвания и 
иновации в областта на здравеопазването, както е направено в рамките 
на съществуващата програма „Хоризонт Европа“. Академичните 
резултати и изводи следва да бъдат свободно достъпни във всички 
държави членки. 

 
Научното сътрудничество на равнището на ЕС би могло да обогати научния 
капацитет и знанията на отделните изследователи. Обменът на знания би 
могъл например да доведе до ранна диагноза и по-добро лечение, като се 
намали броят на тежките заболявания и заболяванията с фатален изход в 
цяла Европа. Той би спомогнал също така за самостоятелно задоволяване 
на потребностите на Европа по отношение на лекарствата и оборудването. 

 
 

43. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да увеличи бюджета си 
за съвместни проекти за научни изследвания и иновации в областта на 
здравеопазването (без да се намаляват бюджетите на други програми на 
ЕС, свързани със здравеопазването). По този начин ще се укрепят и 
европейските научноизследователски институции като цяло. 

 
Научните изследвания и инвестициите в областта на здравеопазването в 
дългосрочен план ще укрепят превантивната медицина и ще намалят 
разходите, свързани със здравето. Благодарение на по-голямото 
финансиране би могло да се предотврати изтичането на мозъци от Европа 
към други развити държави с по-големи бюджети за НИРД в областта на 
здравеопазването. Това финансиране не следва да бъде заделяно от вече 
съществуващите финансови ресурси за здравеопазване. 
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Поднаправление 5.2 По-широко разбиране за здравето  
 
 

44. Панелът отправя препоръка, като инициатива на Европейския съюз, за 
всички държави членки да се определи една седмица, посветена на 
здравето, в рамките на която да се разглеждат всички здравни въпроси със 
специален акцент върху психичното здраве. По време на тази седмица 
всички основни теми в областта на психичното здраве ще бъдат колективно 
разглеждани и популяризирани, заедно с други вече съществуващи 
инициативи, като например тези на организацията Mental Health Europe. 

 
Отправяме тази препоръка, защото всички европейски граждани трябва да се 
чувстват приети и приобщени, особено ако страдат от проблеми, свързани с 
психичното здраве. Освен това е необходимо да се нормализира и подобри 
осведомеността относно психичните заболявания, както и да се предотвратят 
свързаните с тях социални проблеми като дискриминацията. Нещо повече, 
тъй като проблемите, свързани с психичното здраве, се увеличиха поради 
пандемията и вероятно ще продължат да се увеличават, тази инициатива 
придобива още по-голямо значение.  

 
 

45. Панелът отправя препоръка продуктите за дамска хигиена да престанат 
да се считат за луксозни продукти, когато става въпрос за данъчно 
облагане, тъй като те са продукти от първа необходимост. Препоръчва се 
също така хормоналните контрацептиви, използвани по медицински 
причини, като например в случаите на фибромиалгия и ендометриоза, да 
бъдат облагани като обичайно медицинско лечение. Препоръчваме също 
така Европейският съюз да насърчи хармонизирането на медицински 
асистираната репродукция за всички жени (неомъжени или омъжени) 
във всички държави членки.  
 
В някои европейски държави продуктите за дамска хигиена се облагат с 
данък като луксозни продукти и това е несправедливо. Някои хормонални 
контрацептиви се използват за медицински цели и поради това те следва 
да се облагат със съответните данъци. Тъй като при медицински 
асистираната репродукция за жени, като например методите за инвитро 
оплождане и замразяване на яйцеклетки, има различни условия за 
допустимост в отделните държави членки, Европейският съюз трябва да 
положи усилия за хармонизирането им. 
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46. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да заеме твърда позиция 
и да повлияе на всички държави членки да включат в училищните си 
учебни програми, по целесъобразност, въпроси, свързани с психичното 
здраве и сексуалното образование. За да помогне на държавите членки 
да включат такива въпроси в училищните учебни програми, Европейският 
съюз следва да разработи и предостави на разположение стандартна 
програма по въпросите, свързани с психичното здраве и сексуалното 
образование. 

 
Необходимо е да се намалят дискриминацията и табутата по отношение на 
въпросите, свързани с психичното здраве. Също така трябва да се избягват 
дезинформацията и подходи, които не се основават на науката. Освен това 
сексуалното образование е от основно значение за здравословния живот и 
за общност в добро здраве и предотвратява проблеми като бременност 
сред подрастващите. 

 
 

47. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да разработи в 
държавите членки и за всички граждани по-добра система за 
комуникация относно всички свои инициативи в областта на психичното 
здраве, а именно Портала за най-добри практики в областта на 
общественото здраве. Членовете на Европейския парламент биха могли 
да представят тези добри практики помежду си, за да ги популяризират 
сред държавите членки. 

 
Гражданите не са добре информирани за инициативите на Европейския 
съюз, а чрез споделянето на добри практики можем да се учим един от 
друг. 
 
 
Поднаправление 5.3 Равен достъп до здравеопазване за всички  
 
 

48. Панелът отправя препоръка ЕС да установи и популяризира минимални 
стандарти за качествени дентални услуги, включително профилактика, за 
всички държави — членки на ЕС. За децата, групите с ниски доходи и 
други уязвими групи следва да бъдат осигурени безплатни дентални 
услуги. До 15—20 години ЕС следва да гарантира дентални услуги на 
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достъпни цени за всеки. 
 

Отправяме тази препоръка, тъй като понастоящем за много хора, живеещи 
в ЕС, денталните услуги не са на достъпни цени. Липсата на дентални услуги 
и дентална профилактика вреди на тяхното здраве и житейски 
перспективи. Първата стъпка за ЕС следва да бъде определянето на 
минимален стандарт за дентални услуги и въвеждането на изискване за 
безплатни дентални услуги за деца и групи с ниски доходи. В крайна сметка 
всеки следва да има право на качествени дентални услуги. 
 

 
49. Панелът отправя препоръка здравето и здравеопазването да бъдат 

включени в споделената компетентност между ЕС и държавите — членки 
на ЕС. За да се включи тази нова споделена компетентност, е необходимо 
да се измени член 4 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС). 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като понастоящем Европейският съюз не 
разполага с достатъчна компетентност, за да приема законодателни актове 
в областта на здравеопазването. Пандемията от COVID-19 доказа 
необходимостта от по-силно присъствие на ЕС в политиките в областта на 
здравеопазването. Тази промяна в Договора ще даде възможност за 
повече действия на ЕС, за да гарантира здравеопазването за всички 
граждани на ЕС и да приема задължителни регламенти и решения. 

 
 

50. Панелът отправя препоръка ЕС да осигури безплатни курсове за оказване 
на първа помощ за всички граждани на ЕС. ЕС би могъл да обмисли 
възможността тези курсове да станат задължителни за учащите и за 
работниците (както в публичния, така и в частния сектор). Тези курсове 
трябва също така да са практически, периодични и съобразени с 
възрастта на учащите. Освен това във всички държави — членки на ЕС, 
следва да има минимален брой дефибрилатори на обществени места. 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като много хора в Европейския съюз не са 
подготвени да действат, когато човек се нуждае от помощ, и не познават 
техниките за оказване на първа помощ. Ето защо се губят много човешки 
животи. На някои обществени места липсват дефибрилатори. 
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51. Панелът отправя препоръка Европейският съюз да гарантира, че частните 
доставчици на здравно обслужване не се възползват несправедливо от 
публични средства и не източват ресурси от системите на общественото 
здравеопазване. Европейският съюз следва да издаде категорични 
препоръки до държавите членки за увеличаване на финансирането на 
общественото здравеопазване. 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като Европейският съюз и държавите — 
членки на Европейския съюз, са длъжни да гарантират достъп до 
здравеопазване на всички свои граждани. Освен това по-стабилна система 
на общественото здравеопазване означава и по-добра подготовка за 
бъдещи пандемии. 
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Приложение: ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ, КОИТО БЯХА РАЗГЛЕДАНИ ОТ ПАНЕЛА 
И НЕ БЯХА ПРИЕТИ 
 

Направление 1: По-добър начин на живот  
 
Поднаправление 1.1. Здравословен начин на живот  
 
 
Панелът отправя препоръка ЕС да издаде препоръка за всички държави 
членки относно най-добрите практики за забрана или ограничаване на 
рекламата на алкохол и тютюневи изделия във всички видове медии за 
всички възрастови групи, но с акцент върху младежката аудитория. ЕС 
следва да гарантира прилагането на законите, които ограничават 
продажбата на тези продукти на непълнолетни лица. Всички държави 
членки следва да прилагат закони, предвиждащи санкции, свързани с 
тютюнопушенето на обществени места, особено в учебните институции, и 
да създадат обособени зони за пушене. 

 
Нездравословният начин на живот не може да се появява в рекламите и 
трябва да бъде по-малко видим в обществения живот. Освен това 
алкохолът и тютюнът са едни от най-широко използваните вредни вещества 
и тази препоръка ще предотврати злоупотребата с тези вещества.  

 
 

Панелът отправя препоръка ЕС да подкрепи държавите членки да 
включат в националните учебни програми уроци за готвене на 
здравословни и вкусни ястия по устойчив начин. ЕС може да подкрепи 
това чрез ръководства за здравословно готвене както онлайн, така и в 
печатни издания. Тази инициатива следва да се рекламира активно в 
традиционните и социалните медии, за да се достигне до младежката 
аудитория. Освен това следва да образоваме и родителите, за да научат 
какъв е най-добрият начин за използване на храната, за да възприемат 
здравословен начин на живот. Следва да се провеждат стимулиращи и 
обогатяващи изследвания в тази област.  

 
Благодарение на курсовете по готварство и хранене в училище здравето на 
младежите би се подобрило и те биха се отказали от консумацията на бързи 
храни. Образованието на децата им позволява да предадат наученото на 
родителите си. Освен това обучението на родителите, свързано със 
здравословния начин на живот, би създало добър прецедент за децата.   
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Панелът отправя препоръка обществената кампания на Европейската 
комисия HealthyLifestyle4All за здравословен начин на живот и ползите от 
социалната дейност да се подсили с конкретни примери и използването 
на цялостен подход. Информационните кампании следва да се 
определят въз основа на добре структурирани целеви групи и за всяка от 
тях следва да се избират подходящи средства за комуникация. Освен това 
е важно да се осигурят системи за възнаграждаване и стимулиране, с 
които да се насърчава положителното поведение. Кампаниите следва да 
включват инфлуенсъри, известни личности или авторитети. Те трябва да 
подчертават двустранните ползи както за здравето, така и за околната 
среда и климата. Освен това във всички държави членки следва да се 
предоставят субсидии за безплатни обществени спортни дейности. 

 
По-здравословният начин на живот има положително въздействие върху 
здравната система, като намалява здравословните проблеми. Физическото 
здраве оказва влияние върху психическото здраве и щастието. Настоящите 
кампании не са достатъчно известни. Те стават по-ефективни и по-
мотивиращи, ако бъдат включени личности, които са пример за 
подражание, и инфлуенсъри.  
 
 
Панелът отправя препоръка да се проведе информационна кампания за 
здравословна храна и хранене. ЕС следва да насърчава въвеждането на 
по-високи данъци върху месото и захарта в държавите членки. Той 
следва да проучи възможностите за разграничаване на здравословните 
от нездравословните храни и определянето на различни ставки на ДДС за 
тях. Препоръчва се да се поставят много ясни предупредителни знаци 
върху много нездравословни храни (като тютюневи изделия). Освен това 
се препоръчва да се въведе общоевропейска оценка на хранителните 
стойности със съответната информация и QR код, за да могат 
потребителите да вземат по-информирани решения. Следва да се 
проучат възможностите здравословните храни да станат по-евтини от 
нездравословните и да се увеличи привлекателността на производството 
на здравословни продукти, за да могат земеделските стопани да 
произвеждат такива продукти.  

 
Здравословната храна е в основата на здравословния начин на живот. 
Необходимо е да се обърне внимание както на производството, така и на 
потребителите. Производството на здравословни продукти има 
положително въздействие и върху околната среда и може да подпомогне 
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местните земеделски стопани. Ако има по-голямо производство на 
здравословни храни, цените ще намалеят, а търсенето ще се увеличи. 
 
 

Поднаправление 1.2 Екологично образование  
 
 
Панелът отправя препоръка ЕС да създаде схема за финансиране, която 
да стимулира включването на дългосрочна програма за екологично 
образование в националните образователни системи за деца в началното 
и средното училище. Тази схема за финансиране следва да включва 
средства, предназначени за родители, които се нуждаят от финансова 
помощ. 

 
Настоящите образователни системи не съдържат достатъчно практически 
елементи, насърчаващи прякото и задълбочено взаимодействие между 
децата и околната среда. Съществуващите програми, разработени в 
краткосрочна перспектива, са разнородни и с тях не може да се насърчи 
необходимата промяна в нагласите. Родителите следва да бъдат 
подпомагани, за да се гарантира, че всички деца могат да се възползват от 
програмата в еднаква степен и че нито едно от тях не е изключено по 
финансови причини.  
 
 

Направление 2: Опазване на околната среда и на нашето здраве  
 
Поднаправление 2.1 Здравословна природна среда  
 
 
Панелът отправя препоръка незабавно да се въведе най-високият възможен 
стандарт за качество на водата в целия ЕС. За да се пести вода, предлагаме 
система за възнаграждаване, която ще се основава на ценообразуване за 
водата по начин, чрез който се насърчава и стимулира по-малкото 
потребление, например: 1) чрез създаване на динамична система, 
насърчаваща потребителите да не надвишават средното количество на 
потреблението на вода (т.е. при увеличение на потреблението на вода с 10 % 
цената ще се увеличи с 11 %), 2) чрез създаване на пазарна система за квоти 
за вода, замърсена от производствени предприятия, която е подобна на вече 
съществуващия пазар на разрешителни за търговия с квоти за емисии на 
въглероден диоксид. 
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Тази препоръка е обусловена от факта, че повишаването на цените 
стимулира всички потребители да вземат по-съзнателни решения относно 
потреблението си. Като имаме предвид различните реалности в държавите 
от ЕС и като полагаме усилия за постигане на социално справедлива 
система, можем да подкрепим по-бедното население в управлението на 
водите чрез съвместни инвестиции във водна инфраструктура и научни 
изследвания в областта на водите. 
 
 

Направление 3: Пренасочване на нашата икономика и 
потреблението 
 
Поднаправление 3.1 Регулиране на свръхпроизводството и 
свръхпотреблението  
 
 
Панелът отправя препоръка ЕС да налага глоби на предприятия, които 
изхвърлят непродадени продукти, получени в резултат на 
свръхпроизводство. 

 
В някои случаи за предприятията е по-изгодно да изхвърлят непродадените 
продукти, вместо да ги рециклират или използват повторно. Ето защо е 
важно свръхпроизводството да се възпрепятства чрез глоби, така че тази 
практика вече да не е изгодна за производителите. 
 
 
Поднаправление 3.2 Намаляване на отпадъците 
 
 
Панелът отправя препоръка ЕС да разработи и приложи политика за 
управление на отпадъците за домакинствата/гражданите, чийто акцент 
да бъде върху действителното количество отпадъци, които те генерират, 
допълнена от необходимите мерки за повишаване на осведомеността 
сред гражданите относно ползите от намаляване на генерирането на 
отпадъци и разделното събиране на отпадъци. В съответствие с принципа 
да не се пренебрегва никой трябва да също така да се приложат мерки, 
насочени към семействата в неравностойно положение (например 
млади семейства с деца, възрастни хора и др.). 
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Политиката ще има за цел да се разработи единен подход към 
управлението на отпадъците в домакинствата, да се улесни опазването на 
околната среда чрез намаляване на отпадъците, освен това ще стимулира 
кръговата икономика и ще повиши ефективността на събирането на 
отпадъците. И на последно място, но не и по важност, чрез нея ще се 
повиши осведомеността сред хората и чувството им за отговорност към 
околната среда. 
 
 
Панелът отправя препоръка ЕС да насърчава конкуренцията на 
свободния пазар и да стимулира частния сектор да се включва по-активно 
в преработването на отпадъци, в т.ч. отпадъчни води, както и в 
дейностите по рециклиране и повторно използване. 

 
ЕС е правилното равнище за изпълнение на тази препоръка, тъй като тя 
допълва Рамковата директива за отпадъците и плана за действие относно 
кръговата икономика. Освен това след изпълнението на препоръката ще се 
увеличат иновативните решения в управлението на отпадъците и ще се 
повишат качеството на управлението на отпадъците, както и обемът на 
преработените отпадъци, тъй като в тези дейности ще участват повече 
предприятия. 
 
 
Поднаправление 3.3 Продукти, произведени по справедлив начин, равен 
достъп и справедливо потребление  
 
 
Панелът отправя препоръка за преместване на промишлени отрасли в 
Европейския съюз, за да се осигурят висококачествени етично 
произведени продукти и да се работи по проблемите, свързани с 
климата. 

 
Европейският съюз разполага с ноу-хау, което трябва да бъде 
популяризирано на собствения му пазар. 
Поради преместването промишлени отрасли извън ЕС, особено в Азия, 
някои професионални компетенции също се изместват. Тази препоръка 
включва професионалното обучение на европейските работници. 
Поставя се акцент върху необходимостта да се избягва делокализация 
между различните държави членки, за да се избегне нелоялна 
конкуренция. 
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Отбелязва се, че масовата делокализация на промишлените отрасли по 
света засяга европейските промишлени отрасли. По този начин местното 
производство ще помогне гражданите да бъдат по-здрави и околната среда 
да бъде в по-добро екологично състояние. 
 
 

Направление 4: Към устойчиво бъдеще  
 
Поднаправление 4.3. Екологосъобразен транспорт  
 
 
Панелът отправя препоръка големите градове да получават санкции или 
субсидии в зависимост от характеристиките на обществения транспорт по 
отношение на околната среда и замърсяването (електрически превозни 
средства, екологосъобразен обществен транспорт, пешеходни зони, 
насърчаване на използването на велосипеди и т.н.). Санкциите или 
субсидиите, които са насочени към местните органи, следва да се 
прилагат по-специално въз основа на промените, извършени от градските 
управи в областта на екологичния транспорт, като се отчита каква е 
отправната им точка. Европейският съюз е този, който чрез своето 
законодателство следва да установи някои показатели за резултатите по 
отношение на мерките срещу замърсяването и пропорционалното му 
намаляване. Това следва да се осъществи, като се вземат предвид 
отправните точки на всяка градска управа.  

 
 

Отправяме тази препоръка, тъй като градовете са засегнати от замърсяване 
на въздуха, което поражда някои здравословни проблеми. Чрез развитието 
на екологосъобразен транспорт животът и здравето на хората биха се 
подобрили и парниковият ефект би намалял. Субсидиите и санкциите са 
ефективни мерки за насърчаване на промените и спомагат за адаптиране 
към различните ситуации, съществуващи в отделните градове. 

 
 

Панелът отправя препоръка със законодателството на ЕС да се ограничи 
и регулира използването на полети на къси разстояния и круизни кораби. 
Когато става въпрос за транспорт, трябва да се осигурят екологични 
алтернативи за хората. Една от тези алтернативи следва да бъде 
стандартизирането на железопътните коловози с цел свързване на 
европейските столици. Препоръчваме се също така ЕС да отпуска 
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субсидии за промяна на транспорта на стоки, за да може той да стане по-
екологосъобразен, като например транспорт с влак и лодка (при 
пътувания на къси разстояния). 

 
Отправяме тази препоръка, тъй като пътуванията на къси разстояния са 
твърде чести, замърсяват околната среда и лесно могат да бъдат заменени. 
Чрез ограничаването на пътуванията с круизни кораби замърсяването на 
морската среда (сериозен екологичен проблем) и отрицателното 
въздействие върху крайбрежните градове биха намалели. Следователно 
трябва да създадем по-достъпни алтернативи в сравнение с тези, които 
замърсяват околната среда в по-голяма степен. Благодарение на еднаквата 
ширина на железопътните коловози железопътните връзки между 
европейските столици биха се подобрили. 
 
 

Направление 5: Грижа за всички 
 
Поднаправление 5.2 По-широко разбиране за здравето  
 
Панелът отправя препоръка Европейският съюз, в съответствие със своята 
кампания HealthyLife4All, да насърчава инициативи като спортни 
социални събития, спортни дейности в училищата, олимпиади, 
провеждани два пъти годишно, отворени за всички възрастови групи и за 
всички спортове [за непрофесионалисти]. Препоръчва се също така да се 
разработи безплатно европейско спортно приложение, с помощта на 
което да се стимулират колективните спортни дейности. Това 
приложение следва да помогне на хората да се свързват помежду си чрез 
спорт. Освен това тези инициативи следва да бъдат широко 
популяризирани и разгласявани. 

 
За да бъде по-здраво европейското население, Европейският съюз трябва 
да насърчава спорта и здравословния начин на живот. Освен това много 
често гражданите не са наясно с връзката между спорта и здравословния 
живот. Приложението е важно, тъй като хората са по-склонни да спортуват, 
ако го правят колективно. 
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