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Конференция за бъдещето на Европа 

Доклад: Панел 3: „Изменение на климата, околна 

среда/здраве“, сесия 1 

Европейски граждански панел 3:„Изменение на климата, околна среда/здраве“ 

 

Сесия 1: 1 – 3 октомври 2021 г., Страсбург 

Европейските граждански панели се организират от Европейския парламент, Съвета на 

ЕС и Европейската комисия в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа. 

Настоящият документ1 е изготвен от групата за обсъждане, съставена от Missions 

Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, IFOK и Kantar, които отговарят за 

методиката и провеждането на панелите. Панел 3: „Изменение на климата, околна 

среда/здраве“, сесия 1 беше ръководена съвместно от Missions Publiques и Danish Board 

of Technology. 

 

Съдържание 

1. Методика 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейските граждански панели 

3. Панел 3: „Изменение на климата, околна среда/здраве“, сесия 1: експертен 
принос 

4. Основни резултати от сесията 

 
Първата сесия на третия европейски граждански панел на Конференцията за бъдещето 

на Европа се проведе в Европейския парламент в Страсбург от 1 до 3 октомври 2021 г. 

Панелът беше посветен на основната тема „Изменение на климата, околна 

среда/здраве“. Панелът е свързан с последиците от изменението на климата, 

екологичните въпроси и новите здравни предизвикателства за Европейския съюз. Тези 

теми са свързани и с целите и стратегиите на ЕС като селско стопанство, транспорт и 

мобилност, енергетика и преход към общества с ниски въглеродни емисии, научни 

изследвания, здравни системи, реагиране на здравни кризи, превенция и здравословен 

начин на живот. 

 
1 Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на този доклад носят единствено авторите и той не 

отразява мненията на институциите на ЕС. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=bg
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1. Методика 

По време на сесия 1 дискусиите и колективната работа бяха проведени в два формата: 

● В подгрупи, съставени от дванадесет до четиринадесет граждани. Във всяка 

подгрупа се говореше на четири–пет езика, като всеки гражданин можеше да 

използва собствения си език. Работата на подгрупата се ръководеше от 

професионални модератори, подбрани от консорциум на външни доставчици на 

услуги. 

● В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени от двама 

основни модератора. 

Пълен преглед на фазите и основните моменти в сесия 1 е включен в приложение I към 

настоящия документ. 

 

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейските граждански панели 

Европейските граждански панели са ключова характеристика на Конференцията за 

бъдещето на Европа. Организирани са четири европейски граждански панела, за да се 

даде възможност на гражданите съвместно да размишляват за бъдещето, което искат 

за Европейския съюз. 

● 4 панела от по 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип 

от 27-те държави членки; 

● Отразяват многообразието в ЕС: географски произход (националност и 

градски/селски произход), пол, възраст, социално-икономическо положение и 

ниво на образование; 

●  Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от държава членка; 

● Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст 16 – 25 години). 

Беше установена специална връзка между тази младежка група и Срещата на 

европейската младеж. 

Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места / образование, 

култура, младеж и спорт / цифрова трансформация“ 

Панел 2: „Европейска демокрация/ценности и права, върховенство на закона, 

сигурност“ 

Панел 3: „Изменение на климата, околна среда/здраве“ 

Панел 4: „ЕС по света / миграция“ 
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20 представители на всеки европейски граждански панел, от които най-малко една 

трета са на възраст под 25 години, участват в пленарните заседания, представят 

резултатите от дискусиите си и обсъждат своите препоръки с други участници. Панелите 

вземат предвид мненията, събрани в рамките на конференцията чрез многоезичната 

цифрова платформа, и ги обобщават на пленарните заседания на конференцията, 

формулирайки набор от препоръки, по които Съюзът да предприеме действия. 

 

3. Панел 3: „Изменение на климата, околна среда/здраве“, сесия 1: експертен 

принос 

С цел подпомагане на дискусиите и колективната работа, на първата сесия на този панел 

общият секретариат на конференцията покани, от името на съпредседателите на 

изпълнителния съвет, седем признати експерти. Експертите направиха преглед на най-

важните аспекти, свързани с водещата тема, както и на основните настоящи и бъдещи 

предизвикателства пред ЕС по отношение на двата „тематични блока“ на панела: 

изменение на климата, околна среда; здраве. Членовете на панела получиха и 

съответните части и карти на идеите, съдържащи се в първия междинен доклад за 

многоезичната цифрова платформа. 

 

Експерти по тематичен блок 1: изменение на климата, околна среда 

• Jaroslaw Pietras, гост преподавател в Колежа на Европа 

• Céline Charveriat, изпълнителен директор на Института за европейска политика в 

областта на околната среда 

• Jean-Pascal Van Ypersele, професор по климатология в UCL Louvain (Белгия) и 

бивш заместник-председател на Междуправителствения комитет по 

изменението на климата (IPCC) 

• Valérie Masson-Delmotte, съпредседател, работна група I на IPCC 

 

Експерти по тематичен блок 2: Здраве 

• Xose M. Fernandez, компютърен биолог, институт „Кюри“ 

• Walter Ricciardi, професор, University del Sacro Cuore, Рим 

• Elizabeth Adams, председател на Европейската федерация на медицинските 

сестри 

 

Видеозаписите от пленарните заседания могат да бъдат намерени тук: 

• Пленарно заседание на 1 октомври 2021 г. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.bg21(1).pdf
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://ieep.eu/about-us/our-people/céline-charveriat
https://vanyp.elic.ucl.ac.be/
https://www.ipcc.ch/people/valerie-masson-delmotte/
https://institut-curie.org/actualite/innovation/xose-fernandez-putting-data-work-help-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
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• Пленарно заседание на 2 октомври 2021 г. с участието на експерти по 

изменението на климата и околната среда 

• Пленарно заседание на 2 октомври 2021 г. с участието на здравни експерти 

• Пленарно заседание на 3 октомври 2021 г. с първоначално обявяване на 

направленията 

• Пленарно заседание на 3 октомври 2021 г. с окончателно приемане на 

направленията и подбор на 20-те представители 

 

4. Основни резултати от сесията 

В края на сесия 1 гражданите от този панел приеха пет работни направления въз основа 

на темите, които повдигнаха, обсъдиха и приоритизираха във връзка с основната тема 

на панела „Изменение на климата, околна среда/здраве“. Следната таблица показва 

петте направления и съответните тематични клъстери, включени във всяко 

направление: 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Приложения 

 

Приложение I 

Преглед на сесия 1 

Сесия 1: подход „стъпка по стъпка“ 

Сесия 1 на четирите европейски граждански панела се състои от следните фази: 

· Стъпка 1: Обсъждане на мненията за значението на Европейския съюз за 

гражданите и разработване на виждания за бъдещето на ЕС 

Гражданите започнаха да обсъждат какво означава в момента за тях Европейският съюз 

в тяхното ежедневие и как са свързани с него, преди да разработят лични виждания за 

бъдещето на ЕС до 2050 г. 

· Стъпка 2: Представяне и приоритизиране на теми, свързани с основната 

тема на панела 

Като използват собствения си опит и знания, както и приноса на експертите, гражданите 

определиха и приоритизираха теми, свързани с основната тема на панела. 
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Петък, 1.10.2021 г. 

Пленарно заседание 

Цел: посрещане на гражданите; обясняване на целта на конференцията и нейните три 

„п“-та (платформа, панел, пленарно заседание); представяне на дневния ред за 

събота и неделя 

Работа на подгрупата 

Цел: гражданите се опознават взаимно и споделят какво означава в момента ЕС за тях 

и как са свързани с него в своето ежедневие 

 

Събота, 2.10.2021 г. 

Работа на подгрупа 1 

Цел: гражданите размишляват и разработват виждания за бъдещето на ЕС 

Пленарно заседание 1 

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 1: Изменение на климата, околна 

среда. Описва се основният принос на многоезичната цифрова платформа и 

експертите коментират съответните карти на идеите, съдържащи се в първия 

междинен доклад на многоезичната цифрова платформа. 

Пленарно заседание 2 

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 2: Здраве. Описва се основният 

принос на многоезичната цифрова платформа и експертите коментират съответните 

карти на идеите, съдържащи се в първия междинен доклад на многоезичната 

цифрова платформа. 

Работа на подгрупа 2 

Цел: гражданите повдигат теми, за които се сещат при разглеждането на по-големия 

тематичен блок, с който се занимава тяхната подгрупа. Всяка подгрупа приоритизира 
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пет теми и обсъжда предизвикателствата и въпросите, които могат да възникнат във 

връзка с тези пет теми, когато работи по тях по-подробно по време на сесия 2. 

 

 

 

Неделя, 3.10.2021 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: екипът от модератори обяснява процеса на обособяване на направленията и 

представя 5-те предложени направления 

Работа на подгрупата 

Цел: екипът от модератори събира обратна информация от гражданите по 

направленията; гражданите работят по направленията и формулират предложения за 

промяна. 

Пленарно заседание 2 

Цел 1: екипът от модератори съобщава предложените промени на направленията; 

гражданите колективно одобряват промените и окончателния вид на петте 

направления; екипът от модератори обяснява следващите стъпки. 

Цел 2: представителите на панела се избират измежду онези, които доброволно са 

пожелали да представляват панела на пленарното заседание на конференцията. От 

90 кандидатури са избрани 20. 
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Приложение II 

Как се генерират направленията? 

„Генерирането на направленията“ има за цел да идентифицира работни направления 

от различните теми, повдигнати от участниците в панелите, за да се рационализира и 

раздели работата между подгрупите на панелите на следващите сесии на панелите. 

Това е повтарящ се процес, започващ от повдигането на различни теми до приемането 

на окончателни работни направления, който беше проведен на шест етапа от 

редакционния екип, като гражданите одобряват окончателните работни направления. 

Редакционният екип се състои от членове на консорциума от външни доставчици на 

услуги, наети от Комисията за организирането на панелите. Общият секретариат на 

конференцията наблюдава проектирането и организирането на процеса. 

 

1. Темите се повдигат от участниците в панелите по време на „обсъждането на 

темите“ в подгрупите и се отбелязват от модераторите. Всеки гражданин може 

да повдига важни за него теми (в рамките на общите тематични блокове на 

панела). Всички теми се превеждат автоматично на английски език и 

модераторите проверяват дали преводът отговаря по смисъл на темата, 

повдигната от гражданина. 

2. След като бъдат консолидирани, темите се приоритизират на следващата сесия 

на подгрупата. Всеки гражданин разполага с максимум 15 точки, които могат да 

бъдат разпределени по реда на предпочитание. На най-предпочитаната тема се 

дават пет точки, на втората най-предпочитана тема – четири, и т.н. За тази цел 

гражданите използват списъци с приоритети (като анонимни бюлетини). 

3. Модераторът преброява резултатите по всички теми и ги класира по реда на 

„резултатите по теми“ заедно с гражданите. Окончателното класиране се показва 

на екрана и се предава на редакционния екип. 
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4. Петте най-добре класирани теми по подгрупи (или повече теми в случай на 

„споделено 5-о място“) се използват за процеса на групиране. Във всички 

подгрупи редакционният екип проверява и установява кои теми са сходни или са 

свързани помежду си. Подобни и свързани теми изграждат клъстери, които са 

маркирани с цвят и/или обозначени с временно наименование. 

5. Следващата стъпка е всички тези клъстери да бъдат разпределени в различни, но 

съгласувани (максимум пет) работни направления. Всяко направление получава 

име/заглавие в съответствие с основните клъстери и теми, определени за 

въпросното направление. Целта е да се използват думи, които гражданите вече 

са употребявали, и следователно да се предложат заглавия, които са по-малко 

технически, но по-съдържателни за участниците в панелите. 

6. След това направленията се представят като предложение от редакционния екип 

на пленарното заседание и в подгрупите. Гражданите могат да проверяват дали 

темите на техните подгрупи са били правилно разгледани и могат да поискат 

промени по отношение на наименованието, групирането в клъстери, както и 

потенциални допълнения. Ако бъдат одобрени в подгрупите, тези промени се 

включват в предложените направления. Като последна стъпка разпределението 

на направленията се представя отново на пленарно заседание и се приемат с 

одобрение. Преди това окончателно валидиране гражданите все още имат 
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възможност да правят незначителни корекции (които също трябва да бъдат 

одобрени на пленарно заседание). 
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Приложение III 

Подробен списък на направленията, подтемите и приносите въз 
основа на класирането, определено от гражданите в 
подгрупите 

Направление 1: По-добър начин на живот 

Здравословен начин на живот 

- Промяна в ежедневното поведение на гражданите и предприятията с насоченост 
към околната среда. Необходимо е да се промени подходът към природата. 
Например: повишаване на осведомеността сред младите хора чрез 
информационни дейности по въпросите на околната среда. Поведението на 
гражданите трябва да стане по-отговорно чрез образованието. Абсолютно 
необходимо е да се повиши осведомеността сред най-младите. Важно е и 
дружествата да носят отговорност. Необходимо е да се насърчат промени във 
връзка със замърсяващото потребление (не само гражданите, но и 
предприятията трябва да положат усилия) (група 7, място 1) 

- Насърчаване на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията 
(насърчаване на физическата активност и т.н.) (група 10, място 1) 

- Хранене – трябва да се храним здравословно и да търсим причините, които стоят 
в основата на проблемите. Да се разреши този проблем от ранна възраст, да се 
въведат програми за обучение, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. 
Трябва да развиваме образование, което да е свързано със здравословния начин 
на живот. Това образование трябва да започне от най-ранното детство, като 
обхваща и по-възрастните групи. Подобряване на образованието, свързано с 
изменението на климата и неговото вредно въздействие върху социалната среда 
и природата. Важно е и образованието по въпросите на човешкото здраве. Да се 
научи повече за превенцията – какво се прави в училищната система, да има 
часове по здравословно хранене, за да се придобият знания за него. (група 8, 
място 1) 

- Образование по здравословен начин на живот от най-ранна възраст. (група 13, 
място 4) 

- Държавите членки следва да се съсредоточат върху подходящо образование и 
насърчаване на здравословния начин на живот (група 12, място 2) 

- Системи за профилактика на заболяванията (образование на населението, напр. 
сексуално здраве, храни, добри навици, да се посветят усилия, особено за 
децата,... осигуряване на обучение на населението за оказване на първа помощ. 
(група 11, място 4) 

- Нека поставим акцент върху храненето, да сложим край на хранителните 
добавки. Разходите за медицински грижи, свързани с контрацепцията, както за 
мъжете, така и за жените, следва да бъдат възстановявани. Всички данни, 
свързани с ваксините, трябва да бъдат публични и прозрачни, за да няма 
антиваксерски движения. (група 8, място 3) 

Екологично образование 

- Как да се развива образованието за околната среда като основна ценност на 
Европейския съюз? (група 6, място 2) 

- Образователните програми за околната среда да започват от началното училище, 
за да се разбере какво означава здравословен начин на живот, да се ускори 
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процесът на промяна и да се даде възможност на децата да израснат в контакт с 
природата (група 3, място 1) 

- Повишаване на осведомеността сред децата и възрастните за тяхното 
въздействие върху околната среда и ролята, която могат да играят в опазването 
на околната среда. (група 5, място 5) 

- Инвестиции в образованието и мерки. Повишаване на отговорността на всички 
(група 2, място 4) 

- По-ясна и по-достъпна информация на всички езици, за да се разшири 
аудиторията, към която се обръща Европа! (Да се има предвид, че ЕС го прави, 
но дезинформацията се акцентира от медиите.) (група 7, място 5б) 

 

Направление 2: Опазване на околната среда и на нашето здраве 

Здравословна природна среда 

- По-устойчиви енергии, с приоритет при пречистването на водите и опазването на 
подпочвените води (група 3, място 2) 

- Здравословната природна среда като ключов проблем за човешкото здраве. 
„Нашата природа е нашият имунитет“. Градоустройствени стратегии. 
Трансформация на урбанизираните райони (съществуващите) като добро място 
за живеене. Разумно изграждане на нови места за живеене. Ликвидиране на 
светлинното замърсяване, на газовите емисии и шума (група 13, място 2) 

- Намаляване на атмосферното замърсяване и шума (подобряване на 
велосипедната мобилност, намаляване на изкопаемите горива, използване на 
чиста енергия и т.н.) (група 10, място 2) 

Опазване на биологичното разнообразие 

- Опазване на биологичното разнообразие (застрашени животни или засегнатост 
от пестициди) (група 7, място 3) 

Безопасна и здравословна храна 

- Въздействието на селското стопанство, риболова и интензивното отглеждане 
върху природата (биологичното разнообразие, качеството на почвата, въздуха, 
водата...) (група 5, място 3) 

- Масовото животновъдство и произведените от него храни трябва да бъдат 
по-устойчиви (например по-малко антибиотици). Намиране на алтернативи на 
широкомащабното промишлено животновъдство (група 1, място 3) 

- Твърде малко познания за антибиотиците и тяхната разумна употреба; 
необходимо е непрекъснато образование, включително за новосъздадените 
антибиотици. Политика на неравномерно предписване на антибиотици. 
Прекомерна употреба на антибиотици за животни, което оказва въздействие 
върху преработените храни за консумация от човека. Биологични стопанства, 
които използват възможно най-малко антибиотици (група 14, място 3) 

- Въздух, вода, хранене – всички тези три елемента засягат нашето здраве. Следва 
да се обърне внимание и на хранителните добавки, които могат да имат вредно 
въздействие върху здравето. Необходими са пълни, точни и научни 
доказателства в подкрепа на решенията за здравно счетоводство. Трябва да се 
използват образователни програми за информиране по здравни въпроси, 
свързани с храните; те са изключително важни, особено за здравето на децата. 
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Образование, свързано с възможностите за прехрана – здравословна храна за 
децата. Здравословната храна следва да се възприема като инвестиция за 
бъдещето (група 14, място 1) 

- Акцент върху превенцията и предоставянето на достатъчно информация и 
яснота. Съсредоточаване на вниманието върху качеството на предоставяните 
услуги, намаляване на различията в нивото на качеството. Проследяването на 
нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните продукти. 
Пластмасовите продукти, които замърсяват природата, навлизат в хранителната 
верига. Определено трябва да обърнем внимание на качеството на храните и 
хранителните продукти (група 8, място 2) 

- Качество на произведените храни. Регулиране на модификациите на 
хранителните продукти (група 13, място 5) 

 

Направление 3: Пренасочване на нашата икономика и потребление 

Регулиране на свръхпроизводството и свръхпотреблението 

- Въвеждане на етикет на потребителя за потребителските стоки (напр. под 
формата на сигналите на светофара в червено/жълто/зелено) въз основа на 
критериите за устойчивост, изменението на климата, социалните стандарти и 
емисиите (въз основа на законодателството на ЕС за веригата на доставки) (група 
1, място 4). 

- Намаляване на отпадъците (особено пластмасовите) и борба срещу 
разхищението на ресурси. Да се разгледат възможните технологични иновации в 
областта на опаковките (група 5, място 2) 

- Европейски и национални мерки срещу корпоративното поведение, 
насърчаващо прекомерно потребление. Промени в начина на живот (група 2, 
място 5) 

- Как да се регулира свръхпроизводството на предприятията (група 3, място 4) 
- Как да се намали обемът на опаковките, като се използват технологиите (група 3, 

място 5) 
- Прозрачност на нивото на замърсяване на продуктите (отпечатък на 

замърсяването); цените на продуктите следва да отразяват степента на 
замърсяване и консумираните ресурси, включително при вносните продукти 
(група 15, място 2) 

Намаляване на отпадъците 

- Проблеми с потреблението (опаковките на продуктите, по-специално 
пластмасовите) и по-дълго време на използване (мобилни телефони, 
телевизори, компютри и т.н.) (група 2, място 2) 

- Промяна в потребителското поведение: избягване на консумацията, тъй като 
всичко, което се консумира, генерира отпадъци. Това изисква също така 
преосмисляне на рекламната индустрия, тъй като рекламата насърчава 
потреблението, а не неговото предотвратяване. Това се отразява и на 
закупуването на храни, тъй като трябва да избягваме да създаваме хранителни 
излишъци. Да се рекламират само продукти, които не вредят на околната среда. 
Рекламата на вредни за околната среда продукти следва да бъде забранена. 
Консумацията на месо и мляко трябва да бъде намалена, за да се намалят 
емисиите на CO2 и метан (група 4, място 5) 

- Намаляване на отпадъците в промишлеността (група 15, място 4) 
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Продукти, произведени по справедлив начин, равен достъп и справедливо потребление 

- Устойчиви пазарни икономики: Нуждаем се от устойчиви пазарни икономики, 
т.е. устойчива правна рамка и рамка за икономиката, подобни на социалната 
рамка в социалната пазарна икономика. Трябва да въведем данък върху CO2 и 
мита върху вносните стоки с висок интензитет на CO2. В процеса на разработване 
на продуктите следва да има тестове за устойчивост. Важни са и други мерки 
освен данъците, например трябва да информираме потребителите за 
устойчивостта на продуктите и да им предоставяме информация. Идея: Оценка 
на CO2, сходна с Nutri оценката на стоките (група 4, място 4) 

- По-голяма защита и по-ефективно използване на ресурсите, например в 
производството на храни и в модната индустрия. По-малко потребление (на 
стоки за еднократна употреба или на нискокачествени стоки) и по-малко 
генериране на отпадъци. Устойчиво производство и потребление, насърчаване 
на възможността за ремонт на уреди и рециклиране (група 1, място 5) 

- Намаляване на емисиите на CO2 газове от промишления сектор (група 3, място 
5а) 

- Създаване на нов европейски орган, който да финансира иновативни и устойчиви 
продукти. В началната фаза тези продукти не са икономически устойчиви и 
поради това се нуждаят от финансиране (група 6, място 4) 

- Да се помисли за икономическа система, която да е съвместима с устойчивостта 
(група 6, място 1) 

- Намаляване на неравенството по отношение на достъпа до по-устойчиви стоки 
(храни, мобилност, енергия) (група 6, място 3) 

- Подкрепа за местното производство и малките предприятия (група 15, място 5) 
- Промени в нашите модели на потребление. Готови ли сме да променим 

моделите си на потребление и да забавим свръхпотреблението? Съществува 
реална необходимост от повишаване на осведомеността, за да могат хората да 
научат за всички начини на потребление (с какво се храним, как пътуваме, каква 
е нашата селскостопанска култура). Предизвикателството е да се създадат нови 
потребителски навици! (група 7, място 2) 

- Ролята на икономическото регулиране (стандартите) като инструмент за 
спазване на екологичните и социалните условия в международната търговия (в 
рамките на ЕС и извън него) (група 5, място 4) 

 

Направление 4: Направление 4: Към устойчиво общество 

Енергията от възобновяеми източници в момента 

- Енергийни доставки (енергия от възобновяеми източници, слънчеви панели, 
водород, особено от големи икономически субекти) (група 2, място 3) 

- Намаляване на емисиите на CO2 (група 2, място 1) 
- Как можем да инвестираме в устойчивост и в по-малко потребление на енергия 

(група 6,място 5) 
- Инвестиции в устойчиво вторично производство на енергия (край на ядрената 

енергетика и въгледобива) (група 1, място 2) 
- Енергиен преход: преминаване към енергия от възобновяеми източници 

възможно най-бързо. Скъсяване на процедурите за одобрение на вятърните 
турбини, фотоволтаичните паркове, сегашните пътища и наземните кабели. 
Трябва да преминем към водородна технология, за да заменим първичната 
енергия (газ, въглища и др.). Не всички хора искат вятърни турбинни паркове в 
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своя регион с оглед и на защитата на околната среда (за да се опазят птиците). 
Важно е хората да говорят за това помежду си, защото въпросът не търпи 
отлагане (група 4, място 2) 

- Ефективно използване на временния излишък от енергия от възобновяеми 
източници (напр. производството на водород) (група 15, място 3) 

Подкрепа за промяната 

- Глобална климатична ангажираност: Как можем да убедим Китай и САЩ, 
например, да се борят срещу глобалното затопляне? Диалогът е важен: Европа 
трябва да води разговори с Китай и САЩ по тази тема. Моделът за действие на 
Европа е добър, но недостатъчен. Опазването на климата трябва като цяло да 
заинтересува САЩ и Китай, затова е необходимо да се изтъкнат ползите и 
печалбите от това (група 4, място 1) 

- Мерките за опазване на околната среда трябва да бъдат под формата на стимули 
(група 3, място 3) 

- Проучване и промяна на модела на управление. Сегашният начин на управление 
е твърде вертикален и не позволява добри отношения между гражданите и 
вземащите решения. Нуждаем се от по-хоризонтален модел на управление 
(група 7, място 5) 

Екологосъобразен транспорт 

- Устойчив транспорт: Разширяване на устойчивия обществен транспорт и в 
селските райони и повече железопътни линии, особено в същите тези райони. 
Излезлите от употреба железопътни линии следва да бъдат върнати в 
експлоатация. Товарният транспорт трябва да бъде пренасочен от автомобилния 
към железопътния. Насърчаване на електрическата мобилност, особено 
електрическите велосипеди. В градовете и в селските райони велосипедните 
маршрути подобряват и насърчават споделеното използване на велосипеди и 
други алтернативи на автомобилите. Използването на велосипеди трябва да 
бъде насърчавано на всички равнища. Разбиране в обществото за по-
продължителното време за транспорт (група 4, място 3) 

- Дългосрочни решения, позволяващи устойчива мобилност и транспорт за всички 
региони (група 1, място 1) 

- Зелена транспортна инфраструктура (като велосипеди или дори ходене пеша) 
(група 15, място 1) 

- Мобилност: Иновации, технологични изследвания и развитие в транспорта 
(автомобилен, корабен, въздушен...) + разработване на инфраструктури за по-
голямо използване на велосипеди (с цел постигане на целите за намаляване на 
емисиите на CO2 и за здраве) (група 5, място 1) 

- По-чист и по-екологичен транспорт, който не оказва неблагоприятно 
въздействие върху природата (електрически велосипеди и др.). Възнаграждение 
за потребителите, които използват тези алтернативни видове транспорт. Ролята 
на Европа е да улеснява инфраструктурата за алтернативен транспорт. Нуждаем 
се и от безплатен обществен транспорт на местно равнище (група 7, място 4) 
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Направление 5: Грижа за всички 

Укрепване на системата на здравеопазването 

- Стабилизирана здравна система, която е привлекателно място за работа в 
сектора на здравеопазването. По-добро заплащане и по-добри условия на труд 
за здравните специалисти и по-нататъшно развитие в областта на самотестването 
и самолечението от страна на пациентите (група 9, място 4) 

- Съюзът следва да инвестира повече в научни изследвания в областта на 
здравеопазването (група 12, място 5) 

- Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал 
няма достатъчно свобода, тъй като всички процедури стават все по-стриктни. 
Медиците се превръщат в роботи и често губят човешката връзка с пациентите. 
Налице е недостиг на медицински персонал. Много медици биват уволнявани, 
тъй като не са ваксинирани. Това е нарушение на човешките права както на 
медиците, така и до известна степен на пациентите. В много държави от ЕС има 
лоши условия на труд в медицинския сектор, което стана очевидно по време на 
пандемията от Covid-19. Не следва да се прекъсва отпускането на средства за 
държавните и недържавните болници (група 8, място 4) 

- Единна система в целия ЕС за извършване на операции в различните държави 
(група 9, място 5) 

- Засилване на сътрудничеството между европейските държави в областта на 
здравеопазването (например чрез създаването на здравен център на европейско 
равнище за проблеми като редките заболявания, цифровизация) (група 10, 
място 4) 

- Здравното осигуряване е многоетапен процес; от превенция до осигуряване на 
система за спешна медицинска помощ. Всеки от етапите е важен и изисква 
подкрепа за неговото разработване и изпълнение (група 14, място 4) 

- Европейска система за здравеопазване (стандарти, еднакво качество на 
медицинските грижи, например в някои държави не са осигурени правилните 
грижи, болниците проявяват по-голям интерес към икономическите аспекти, в 
действителност болниците се регистрират като търговски дружества) (група 11, 
място 3) 

По-широко разбиране за здравето 

- Увреждането на психичното здраве се дължи и на влошаването на физическото 
здраве (група 14, място 5) 

- Необходимо е да се увеличат както разходите за психичното здраве, така и 
вниманието към него (група 12, място 4) 

- Психично здраве (премахване на табутата, нормализиране на психичните 
заболявания, лечение, как замърсяването засяга психичното здраве, недостиг на 
подкрепа по отношение на психичните заболявания...) (група 11, място 2) 

- Сексуално и репродуктивно здраве с равен и справедлив достъп. Важно е 
заболяванията на женската репродуктивна система да се разглеждат като 
истински медицински предизвикателства. Хигиенните продукти за жени са 
необходими от биологична гледна точка, те не са луксозни продукти. По-добра 
информация за ефектите и нежеланите реакции на контрацепцията. Повече 
сексуално образование за децата и младите хора както за биологичното, така и 
за психичното сексуално здраве (група 9, място 3) 

- Трябва да гарантираме, че хората водят достатъчно здравословен начин на 
живот, така че достъпът до здравни грижи да е възможно най-рядък и това да 
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води до възможно най-ниски разходи. Здравните услуги, насочени към 
психичното здраве, трябва да бъдат едни от най-добрите. Трябва да премахнем 
редица пречки, свързани с психичното здраве, особено във връзка с достъпа до 
специализирани услуги (група 14, място 2) 

- Подобряване на системата за психично здраве (достъпна за всички, с 
емоционално образование и др.) (група 10, място 5) 

- Специално внимание към социалния и психологическия контекст на хората 
(освен физическия) (група 11, място 5) 

Равен достъп до здравеопазване за всички 

- Равен достъп до здравеопазване и стоматологични грижи като право на всички 
граждани на ЕС както в градовете, така и в селските райони (група 9, място 1) 

- По-добро образование за децата и младите хора в училищата по въпросите на 
психичното, физическото и сексуалното здраве, храненето, тютюнопушенето и 
даването на първа помощ (също и психологическа първа помощ) (група 9, 
място 2) 

- Отчитане на равния достъп до медицински услуги за всички хора, независимо от 
пола. Отчитане на биологичните разлики, без фокусиране на вниманието върху 
мъжете (група 13, място 3) 

- Осигуряване на финансови ресурси за лечение и достъп до медицински грижи за 
всички (група 13, място 1) 

- Достъп до здравната система (неравен е на различните места, например в някои 
държави има селско население, което е далеч от здравните центрове; 
неравенство в достъпа в зависимост от наличните ресурси; връзка на наличните 
ресурси с навиците на живот и здраве...) (група 11, място 1) 

- Всеобщ достъп до санитарни услуги (група 10, място 3) 
- Основните здравни грижи, управлявани от държавата, следва да бъдат 

подобрени и еднакви за всички (група 12, място 1) 
- Европейският съюз следва да обмисли приватизация на здравеопазването за 

желаещите да плащат допълнително (група 12, място 3) 
- Подобряване на грижите за пациентите, независимо от социално-

икономическия им статус (група 8, място 5) 
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Приложение IV 

Пълен списък на приноса от подгрупите на оригиналния език на бележката 

NB: Бележки на модераторите, в които се описват темите. Всеки модератор е водил бележки на собствения си език. 

Тематичен блок I: „Изменение на климата и околна среда“ 

Език на оригинала 

Група 1 
(немски) 

1. Nachhaltige Mobilität und Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen Lösungen ermöglichen. 
2. Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohleausstieg und Atomkraft). 
3. Tierhaltung und daraus hergestellten Lebensmitteln muss nachhaltiger sein (zum Beispiel weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhalten 

suchen. 
4. Wasserverbrauch, Wassermanagement und Trinkwasser 
5. Verbraucherschutz und Aufklärung fördern über nachhaltigen Konsum und gefährliche Stoffe 
6. Positive Entwicklung in ländlichen Regionen fördern durch zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Schulen 
7. Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, in der Modebranche. Weniger Verbrauch und 

weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige Herstellung und Verbrauch, Förderung von der Möglichkeit zu Reparaturen von Gebrauchsgegenständen 
und Recycling. 

8. Tabakkonsum langfristig auf Null zu reduzieren. Schnupftabak als Alternativ?? 
9. Trinkwasser (in hoher Qualität und ohne Nitrat) als Menschenrecht 
10. Nitratverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren. Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement, besonders für kleinere ländliche Betriebe fördern. 
11. Verbraucherinformation: eine Ampel für die Kritierien Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Standards und Höhe an Emission für Produkte 

entwickeln (Lieferkettengesetz) 
12. Assistenzsysteme für LKW zur Erhöhung von Sicherheit sollen verpflichtend genutzt werden und dürfen nicht manipuliert werden. 

Група 2 
(немски) 

1. Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große Wirtschaftsakteure) 
2. Investition in Bildung und Maßnahmen.lle mehr in die Pflicht nehmen. 
3. Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die übertriebenen Konsum ermutigen.Allgemeine 

Änderungen des Lebensstils. 
4. Infrastruktur & Verkehr 
5. Emission von CO2 reduzieren 
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6. Migration 
7. Umweltkatastrophen (Waldbrände, Überflutungen, etc.) 
8. ökologische Bauindustrie 
9. Resilienz 
10. Konsumproblem (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer, etc.) 
11. Veränderungen der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzverluste und Armut vorbeugen) 

Група 3 
(испански) 

1. Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con 
la Naturaleza. 

2. Crear puentes entre el medio ambiente y la salud para promover la eliminación de aditivos nocivos y los OGM. 
3. Promover el cultivo sostenible y el consumo local. 
4. Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección de la capa freática. 
5. Cómo regular la sobreproducción de las empresas. 
6. Incrementar la transparencia y la honestidad al informar sobre los costes de las medidas contra el cambio climático. 
7. Cambiar las prácticas publicitarias con el fin de cambiar el modo de consumo. 
8. Añadir valor a los productos y fomentar la reutilización de éstos. 
9. Crear impuestos europeos destinados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático. 
10. Promover una vida más vegetariana para reducir la emisión del metano, tomar conciencia del consumo animal y aumentar el consumo de proteínas 

vegetales. 
11. Cambiar la longevidad, la durabilidad y la reutilización de las baterías. 
12. Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. 
13. Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de incentivos. 
14. Aumentar y consolidar la red de ferrocarriles en Europa 
15. Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. 

Група 4 
(немски) 

1. Umsetzung von EU-Maßnahmen: Vollständige Umsetzung durch Staaten von bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz. 
Frage: Wie können wir die Staaten davon überzeugen? Lösungsvorschlag: EU-Subventionen sollten an die Umsetzung von EU-
Umweltschutzgesetzen gebunden werden. Die Richtlinien sollten vor dem Europäischen Gerichtshof rechtlich bindend sein. 

2. nachhaltige Marktwirschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirschaft, das heißt einen nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die 
Wirtschaft, ähnlich wie der soziale Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2 Steuer und Zölle auf CO2 intensive Waren aus 
dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere 
Maßnahmen wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten aufklären und Informationen darüber 
müssen bereit gestellt werden. Idee: CO2- Score ähnlich wie Nutri-Score für Waren einführen. 

3. Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist 
wichtig: Europa muss mit China und den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut aber nicht 
genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und China sein, deswegen sollte man die Vorteile und Gewinn durch 
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den Klimaschutz hervorheben. 
4. Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, 

Stromtrassen und Erdkabel. Wir müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu ersetzen. Nicht alle 
Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus Umweltschutzgründen (z.B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. 

5. Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. 
stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Förderung von Elektromobilität, besonders Elektroräder. In Städten und auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert werden und 
Bike-Sharing und wir müssen Alternativen zu Autos fördern. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert werden. Dazu gehört auch ein 
Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 

6. Eine nachhaltige Landwirtschaft: Pestizide (unter anderem Glyphosat) verbieten und eine bessere Kontrolle der Güllemengen. Wir brauchen eine 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstatt nur auf Gewinn. Die Eu sollte die Nutzung von Gentechnik verbieten. EU sollte gesundheitsschädliche 
Produkte besser überprüfen und begrenzen. Frage: Wie können wir Landwirte von den Maßnahmen überzeugen, damit sie sie umsetzen? Lösung: 
faire Preise und garantiertes Einkommen. Ausbildung der Landwirte zur nachhaltigen Landwirtschaft. Nutzung von bereits vorhandenen 
produzierten Ressourcen. Gesetze gegen die Nutzung von krummen Gemüse abschaffen. Verbot der Massentierhaltung, um die Methan 
Emissionen zu verringern. 

7. Recycling und Mülltrennung besser ausbauen. Finanzielle Förderung durch die EU von innovativen Ideen, wie zum Beispiel den Prozess aus 
Kleidung Kunstoff zu erzeugen. Geordnete Müllentsorgung in der gesamten EU einführen für alles von Hausmüll bis zu Elektromüll. 

8. Akzeptanz des Klimaschutzes in der Gesellschaft: Wie können wir die Bürger von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugen? Wie können 
wir sicherstellen, dass Bürger die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren? Lösung: mehr Transparenz über Entscheidungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen. Positives Marketing von nachhaltigen Maßnahmen. Mehr Bildung über die Schäden von CO2 und darüber, wie viel CO2 
die Herstellung von Produkten auslöst. 

9. Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Das erfordert 
auch ein Umdenken in der Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des Konsums. Das betrifft auch den Kauf 
von Lebensmitteln, denn wir müssen Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte Nur Werbung für Produkte, die nicht der Umwelt schaden, 
geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten werden. Fleischkonsum und Milchkonsum müssen verringert werden, um CO2 
und Methan Emissionen zu verringern. 

Група 5 
(френски) 

1. Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des ressources. Envisager les innovations technologiques possibles 
sur les emballages. 

2. La surconsommation de produits par les citoyens européens. 
3. Sensibiliser les enfants et les adultes à leurs impacts environnementaux et aux rôles qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. 
4. La mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE à l'échelle locale (régions, villes,...) 
5. Les impacts de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature (biodiversité, qualité des sols, air, eau...) 
6. L'économie circulaire : réparer les produits (et ne pas seulement les recycler) 
7. Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de l'environnement et des conditions sociales dans les échanges 
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internationaux (à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) 
8. La mobilité : Innovation, recherche technologique et développement dans le domaine des transports (automobile, bateau, avion...) + Développer 

les infrastructures permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de santé) 
9. Consommation de viande et bien-être animal 

Група 6 
(португалски) 

1. Quais são os impactes futuros em termos ambientais das soluções de hoje 
2. Discutir a Fusão nuclear como alternativa às energias renováveis e de combustíveis fósseis 
3. Discutir as diversas soluções energéticas e não apenas uma única solução 
4. Como podemos investir na resiliencia. Em menos consumo energéticos 
5. Mobilidade urbana e planeamento territorial 
6. Reduzir as desigualdade de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, mobilidade, energia) 
7. Quais ou quem são os obstáculos à implementação de soluções que parece que já se sabem 
8. A importância da mitigação versus adaptação 
9. A necessidade de criar um organismo da União Europeia que financie produtos inovadores e sustentáveis já desenvolvidos. Estes produtos podem 

não ser economicamente viáveis numa primeira fase e devem ser financiados. 
10. A comunicação e disseminação são fundamentais, mas não chega a todos 
11. Como desenvolver a educação ambiental como um valor fundamental da União Europeia? 
12. Pensar num sistema económico que seja compatível com a sustentabilidade 

Група 7 
(френски) 

1. Le changement de mode de consommation. Sommes-nous prêt à changer notre mode de consommation et à ralentir la surconsommation ? Il y a 
un réel enjeu de sensibilisation pour expliquer et éduquer les populations sur tous les modes de consommation ( dans ce qu'on mange, dans notre 
manière de se déplacer, dans notre culture agricole). L’enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation ! 

2. Le changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis à vis de l'environnement. Il faut un changement d'approche à 
l'égard de la nature. Exemple : sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut responsabiliser le 
comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut d'encourager les changement de consommation polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais 
aussi les entreprises) 

3. Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur la nature (vélos électriques etc.). Il faut pouvoir 
récompenser les usagers qui utilisent ces transports alternatifs. C'est justement le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour les 
transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau local 

4. Éviter la pollution (transports / entreprises). Les entreprises polluent beaucoup, il faut donc les réguler. 
5. Une Énergie plus propre.Utiliser davantage des substances naturelles pour faire fonctionner la technologie. Il faut développer les sources 

d'énergie d'avenir en payant des chercheurs pour qu'il trouvent des alternatives d'énergie propre (eau, vent). Il faut que l’Europe élabore un 
cahier des charges plus abouti pour permettre une Europe plus verte. 

6. La mise en place d’une sécurité sociale au niveau européen. Les protections sociales devraient être les mêmes dans tous les pays européens 
7. Vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Commentaires : il faut prendre conscience de la complexité de la nouvelle agriculture. 
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Il n' y a pas assez de terrains exploitables, il faut donc développer les zones selon leur spécificités (zones chaudes /zones humides). Il faut un 
contrôle de l'élevage intensif (Une meilleure régulation des produits chimiques utilisés par les agricultures dans leur production agricoles 
(pesticides)) 

8. Interroger et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre 
les citoyens et les décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal ! 

9. Amener une vigilance citoyenne (pour plus de transparence) commentaire : C'est lié avec la question de la gouvernance mais ce n'est pas le même 
thème) : il faut inventer un système pour mettre en place des système de vérification et de contrôle des élus dans leur prise de décision 

10. Les répercussions du changement climatique sur la santé. Les répercussions sur l’environnement de ce qu'on mange. Idée de proposition : taxer 
les produits qui ne respecte pas cet engagement) 

11. Donner des aides aux citoyens pour une meilleur transition (aider et encourager fortement la transition) 
12. Le droit à la réparation des technologies ( au niveau local pouvoir réparer soi même pour éviter le gaspillage / Il existe plein de choses de 

réparable ) Commentaire : L'europe doit imposer aux grands groupes de faciliter le droit à la réparation 
13. Rendre possible le télétravail. L'UE doit encourager le développement du télétravail) 
14. Un logement plus vert : isolations plus modernisés 
15. Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le public auquel l'Europe s'adresse ! (de la part de l'UE mais la 

désinformation est accentué par les médias) 
16. Une protection de la biodiversité (des animaux en voie de disparition ou affecté par les pesticides 

Група 15 
(румънски) 

1. Infrastructura verde pentru transport (precum biciclete sau chiar mersul pe jos) 
2. Legislatia privind poluarea (exemplu - vehicole cu diesel) 
3. Sustinerea productiei locale si a intreprinderilor mici 
4. Suprapopularea planetei 
5. Reducerea deseurilor (industriale, alimentare si bunuri de consum) 
6. Invatarea direct in natura (ceea ce ar duce intelegerea valorii naturii) 
7. Transparenta nivelului de poluare in produse (amprenta poluarii); Preturile produselor ar trebui sa reflecte gradul de poluare si resursele 

consumate, inclusiv la produsele de import 
8. Educatie pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor (dincolo de simpla informare) 
9. Responsabilitatea magazinelor si distribuitorilor in promovarea produselor 
10. Utilizarea eficienta a excesului temporar de energie din resurse regenerabile (de exemplu pentru producerea hidrogenului) 
11. Adaptarea oamenilor si oraselor la schimbarile climatice 
12. Utilizarea hidrogenului in mobilitate 
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Тематичен блок II: „Здраве” 

Език на оригинала 

Група 8 
(български) 

1. Въз основа на Нюрнбергския договор и имайки предвид съответните права на консенсус как да защитим тези права, имайки предвид, че 
има тотален контрол над здравеопазването на всеки гражданин. 

2. Да поставим акцента върху храненето, да се сложи край на добавките. Да има възстановяване на медицинските грижи при контрацепция 
при жените и мъжете. Всички данни, свързани с ваксините, трябва да са публични и прозрачни, за да се избегнат анти-вакс движения. 

3. Подобряване на грижите за пациентите независимо от социално-икономическия статус на пациента. 
4. Създаване на Институт за фундаментални научни изследвания, свързани с клинични изследвания. Да се централизират всички резултати 

от тези изследвания, които могат да се ползват от всички държави членки. Прозрачност на научните изследвания, свързани с 
разработването на нови ваксини. Например в момента няма достатъчно информация, конкретно свързана с КОВИД-19 ваксините. 

5. В пиковите периоди на КОВИД-19 много държави страдаха от недостиг на маски и на медицински персонал. Зависими сме от китайско и 
американско производство. Необходимо е създаването на Европейски кризисен щаб, който да се занимава с управлението на 
пандемията. 

6. Медицинските професии - възможно ли е да има управление на медицинския персонал на равнище ЕС, за да търсим специалисти в 
рамките на ЕС и да изпращаме специалисти към страни, които са най-много засегнати в периоди на пандемична криза. Условията на труд 
на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства 
за държавни болници и болнични заведения. 

7. Фокус върху превенция и предоставяне на достатъчно информация и яснота. Да се фокусираме върху качеството на предоставените 
услуги, да смекчим разликите в нивото на качеството. Проследяване на нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните 
продукти. Пластмасовите изделия, които замърсяват природата, навлизат и в хранителната верига. Определено трябва да обърнем 
внимание на качеството на храните и хранителните продукти. 

8. Превенция и ранна диагностика на заболяванията позволяват по-добро лечение. На гражданите трябва да бъде предоставяна качествена 
информация, за да правят редовно профилактични прегледи и здравното осигуряване трябва да покрива голяма част от разходите за тези 
прегледи. 

9. Здравните старт-ъп компании - как да им помогнем, за да продължат развитието си? 
10. Изследвания в областта на здравеопазването и фармацията, свързани не само с пандемията, а на една по-широка основа. Например 

доброто здраве в една по-напреднала възраст също е свързано с научни изследвания. 
11. Храненето - да се храним здравословно, да търсим причините в корените на проблемите. Да решим този проблем от ранна детска 

възраст, да се въведат обучителни програми, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. Трябва да развием образованието, свързано 
със здравословния начин на живот. Това образование трябва да започне от най-ранна детска възраст, но трябва да обхване и по-големите 
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възрастови групи. Подобряване на образованието относно климатичните промени и пагубното влияние върху обществената среда и 
природа. По отношение на човешкото здраве, образованието също е важно. Да се знае повече за превенцията - какво се прави в 
училищната система, да има часове за здравословно хранене, така че да има познания в това отношение. 

12. Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал се затруднява, защото всички процедури стават все по-
строги. Медиците се превръщат в роботи, и често пъти губят човешката връзка с пациентите. Има недостиг на медицински персонал. 
Много медици бяха уволнени заради това, че не са се ваксинирали. Това е нарушение на човешките права както на самите медици, така и 
в известна степен и на пациентите. Условията на труд на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на 
КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства за държавни болници и болнични заведения. 

13. Ние имаме стресови фактори, които имат негативно влияние върху нашето здраве - справянето със стреса е тема, която заслужава 
внимание. 

Група 9 
(датски) 

1. Mere støtte til vegetarisk kost (men hvordan løser vi udfordringer hos den eksisterende kødindustri?) 
2. 5. Et ensaratet system i hele EU med drift på tværs af landene. 
3. 1.Lige adgang til sundhedspleje og tandpleje, som en ret til alle EU borgere, både i byer og på landet. 
4. Forebyggelse er fundamentalt for sundheden. 
5. 3. Seksuel og reproduktiv sundhed med lige og fair adgang. Det er vigtigt at sygdomme i det kvindelige reproduktive system er håndteret som 

reelle medicinske udfordringer. Hygiejneprodukter til kvinder er biologisk nødvendige og ikke luksusprodukter. Bedre information omkring 
virkninger og bivirkninger af prævention. Mere seksual undervisning til børn og unge, om både biologisk og mental seksuel sundhed. 

6. 4. En stabil sundhedspleje, hvor det er mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren. Bedre løn og arbejdsforhold for sundhedsprofessionelle og 
mere udvikling af selvtest og selvbehandling hos patienter. 

7. 2. Bedre uddannelse af børn og unge i skolerne omkring: mental og fysisk sundhed, seksuel sundhed, ernæring, tobak samt førstehjælp (også 
mental førstehjælp). 

8. Digital afhængighed og afhængighed af teknologi. Især hos unge. 
9. CBD (fra cannabis) skal promoveres mere som medicinsk hjælpemiddel. 
10. Mere støtte til sund mad og muligheder for træning. Og mere skat på usund mad og junk food. 

Група 10 
(испански) 

1. Acceso a servicios sanitarios de forma universal 
2. Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación emocional, etc...) 
3. Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, disminución de combustibles fósiles, uso de energías 

limpias, etc.) 
4. Reducción de la obesidad y los problemas relacionados 
5. Reforzar la cooperación de los países Europeos en la salud (por ejemplo con la creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas 

cuestiones como enfermedades raras, digitalización) 
6. Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad (promover la actividad física, etc.) 
7. Promover la lucha contra las fake news y asegurar la veracidad de la información relacionada con la salud 
8. Digitalización e integración de los servicios sanitarios (para la mejora de la recogida de información y para su uso en cuestiones de salud) 
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9. Fomento de la Educación Sanitaria en torno a diversos temas: educación sexual, alimentación saludable, etc 
10. Promoción del envejecimiento saludable 
11. Reducción de la burocracia relacionada con el sistema sanitario 
12. Educación digital (y legislación) en relación con el bienestar mental y emocional 
13. Aumento del personal sanitario (hay escasez de profesionales de la salud en la actualidad) 

Група 11 
(испански) 

1. Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la 
salud mental, mejorar el apoyo a las enfermedades mentales..., ) 

2. Disponibilidad de medicinas (la disponibilidad de medicinas no es igual en todos los países y regiones de Europa; es necesario un sistema universal 
de provisión de medicamentos -por ejemplo. en Croacia las medicinas son muy caras en relación a los ingresos- ; es necesario garantizar la 
seguridad de las medicinas) 

3. Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros 
sanitarios; desigualdad de acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos disponibles con los hábitos de vida 
y la salud...) 

4. Actividad física como forma de salud 
5. Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico) 
6. Productos de higiene femenina (revisar precios -son muy caros-, investigación) 
7. Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el 

cuidado correcto, los hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho los hospitales se registran como entidades comerciales-) 
8. Atención a la gente mayor (especialmente en ámbito rural) 
9. Corrupción en el sistema sanitario (p.ej. médicos del sistema público que derivan al privado) 
10. Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos 

especialmente público infantil,...formar a la población en primeros auxilios) 
11. Preparación para afrontar enfermedades graves (preparación de los sistemas sanitarios, preparación de la persona que sufre la enfermedad y 

preparación del entorno cercano) 

Група 12 
(полски) 

1. Unia powinna więcej inwestować w badania dotyczący zdrowia 
2. Współpraca krajów członkowskich – zwłaszcza w zakresie pandemii 
3. Unia Europejska powinna ujednolicić opiekę zdrowotną i włączyć się w jej finansowanie 
4. Zwiększenie nakładów na działania prewencyjne 
5. Unia Europejska powinna skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy 
6. Unia Europejska powinna skupić się na bezpieczeństwie żywnościowym 
7. UE powinna zadbać o organizację badań przesiewowych we wszystkich krajach członkowskich 
8. Europejska legislacja dotycząca zdrowia powinna być nadrzędna nad legislacją krajową 
9. Unia Europejska powinna zastanowić się nad prywatyzacją ochrony zdrowia dla chętnych 
10. Państwa członkowskie powinny skupić się na właściwej edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia 
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11. Podstawowa opieka zdrowotna zarządzana przez państwo powinna być ulepszona i taka sama dla wszystkich 
12. Istnieje potrzeba zwiększenia zarówno nakładów, jak i uwagi na zdrowie psychiczne 

Група 13 
(полски) 

1. Zdrowe środowisko naturalne jako kluczowa kwestia dla zdrowia człowieka. "Nasza przyroda to nasza odporność". Strategie urbanistyczne. 
Transformacja obszarów zurbanizowanych (istniejących) jako miejsca dobre do życia. Mądre budowanie nowych miejsc do życia. Zlikwidowanie 
zanieczyszczenia światłem, emisją gazów, hałasem, 

2. Opieka medyczna dla osób starszych. Opieka w przypadku chorób demencyjnych. 
3. Uwzględnienie równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich osób bez względu na płeć. Uwzględnienie odmienności biologicznej i nie 

koncentrowanie się na mężczyznach. 
4. Uwzględnienie znaczenia sportu dla zdrowia. Uwzględnienie zdrowej przestrzeni do uprawiania sportu w naturze. 
5. Uregulowanie kwestii związanych z medyczną marihuaną. 
6. Jakość produkowanego jedzenia. Regulacje w zakresie jego modyfikacji. 
7. Skupienie uwagi na leczeniu uzależnień, a nie kryminalizacji stosowania substancji psychoaktywnych. 
8. Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat. 
9. Zrezygnowanie z wojny z narkotykami (twardymi) i przeniesienie środków finansowych na opiekę nad zdrowiem psychicznym. 
10. Więcej uwagi dla zdrowia psychicznego obywateli. 
11. Zapewnienie zasobów finansowych na leczenie i dostępu do opieki medycznej dla wszystkich. 
12. Większa uwaga dla osób chorych paliatywnie. Większe wsparcie dla osób opiekujących się osobami chorymi. 
13. Regulacje w zakresie modyfikowania genomu ludzkiego. 

Група 14 
(румънски) 

1. Aer, apa, alimentatie - toate aceste trei elemente ne afecteaza sanatatea. De asemenea, atentie trebuie acordata aditivilor alimentari care pot 
avea efecte nocive asupra starii de sanatate. Este necesara o informare completa, corecta si bazata pe dovezi stiintifice care sa sustina deciziile 
factorilor de raspundere din domeniul sanatatii. Trebuie implementate programe educationale legate de legatura dintre alimentatie si sanatate, 
un factor important in sanatatea copiilor in mod special. Educatie legata de optiunile alimentare - santatea alimentara a copiilor..Alimentatia 
sanatoasa - sa fie perceputa ca o investitie pentru viitor. 

2. Sanatatea sexuala si importanta protejarii familei. Educatia sexuala - o necesitate pentru o viata sanatoasa si echilibrata. 
3. Trebuie sa ne asigurăm ca oamenii duc o viata suficient de buna sanatoasa, astfel incat sa accesul la sistemul de sanatate sa fie cat mai rar, iar 

rezulte in cheltuielile aferente cat mai mici. Serviciile medical focalizate pe Sanatatea mentala trebuie sa fie una unele cat mai buna. Trebuie sa 
eliminam o serie de obstacole legate de santatea mentala, in special legate de accesul la servicii specializate. 

4. Sanatatea celor in varsta este neglijata de catre sistem. 
5. Prea putine cunostinte referitoare la antibiotice si utilizarea lor rationala; este nevoie de o educatie continua, inclusiv pentru antibioticele noi 

aparute. Politica ne-uniforma referitoare la prescrierea antibioticelor. Utilizarea in exces a antibioticelor pentru animale, cu impact asupra 
alimentelor procesate de catre oameni. Ferme ecologice, in care sa fie utilizate cat mai putine antibiotice 

6. Accesul la sistemul de sanatate sa fie mult mai bine reglementat, la nivelul practic si nu doar principial. Problemele trebuie discutate si rezolvate 
printr-o actiune comuna si nu separat. Cuvantul cheie este "NOI" 

7. Accesul la serviciile de sanatate mentala 
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8. Asigurarea sanatatii este un proces cu etape multiple; de la preventie la asigurarea unui sistem de medicina de urgenta. Fiecare dintre etape este 
importanta si necesita sprijin pentru dezvoltare si implementare 

9. Degradarea sanatatii mentale este generata si de degradarea sanatatii fizice, 

 

 


