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Конференция за бъдещето на Европа 

Доклад 

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

Сесия 3: 7—9 януари 2022 г., Варшава—Натолин, Полша 

Европейските граждански панели са организирани от Европейския парламент, Съвета на ЕС и 
Европейската комисия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. 

Настоящият документ1 е изготвен от групата за обсъждане, съставена от Missions Publiques, the 
Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok и Kantar Public, които отговарят за проектирането и 
изпълнението на панелите. Панел 3: „Изменение на климата и околна среда/Здраве“ Сесия 3 
беше ръководена от Missions Publiques съвместно с Danish Board of Technology. 
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● Приложение I: Как се изготвят препоръките? 

● Приложение ІI: Принос на експертите/проверителите на факти в подкрепа на процеса 

на проверка на фактите 

● Приложение III: Други препоръки, които бяха разгледани от панела и не бяха приети 

● Приложение IV: Групирани насоки 

 

1. Резюме на сесия 3 

На 7—9 януари 161 произволно избрани европейски граждани на различна възраст, с различен 

произход и идващи от целия Европейски съюз се срещнаха за трети път, за да обсъдят темите 

„Изменение на климата и околна среда/Здраве“, като продължиха дискусиите, които се 

проведоха по време на сесии 1 и 2. За тази последна сесия участниците в панел 3 бяха 

посрещнати в Колежа на Европа в Натолин и в Двореца на културата и науката, с подкрепата на 

град Варшава, с възможност за участие онлайн. С помощта на насоките, които разработиха по 

време на сесия 2 като основа за своята работа, гражданите изготвиха и одобриха 51 окончателни 

препоръки, които ще бъдат представени и обсъдени в пленарното заседание на конференцията. 

41 от 161 участници присъстваха и се включиха в работата дистанционно. 

Обсъжданията и колективната работа бяха проведени в три формата: 

● В подгрупи. Всяка от 15-те подгрупи се състоеше от около десет до тринадесет граждани. 

Във всяка подгрупа се използваха четири до пет езика, като всеки гражданин можеше да 

                                                
1 Отказ от правна отговорност: отговорност за изготвянето на настоящия доклад носят единствено авторите 
и той не отразява вижданията 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/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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говори на собствения си език или на език, с който няма затруднения. Във всяка подгрупа 

имаше специален професионален фасилитатор от групата за обсъждане или от други 

външни доставчици на услуги. В помощ на работата на фасилитаторите Колежът на 

Европа осигури по един стенограф на всяка подгрупа. 

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

основни модератори от групата за обсъждане с устен превод на 24-те официални езика 

на ЕС. Те се проведоха в Двореца на културата и науката във Варшава. 

С подкрепата на експерти и проверители на факти, въз основа на собствените си знания и опит и с 

обсъждания, гражданите започнаха да разглеждат всички насоки, съставени от панела по време на 

сесия 22, в среда на „отворен форум“. Освен с предоставения експертен опит, те бяха подкрепени и 

от фасилитаторите на подгрупи. Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет зелени за 

направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за направление 3, десет жълти за 

направление 4, десет оранжеви за направление 5) и пристъпи към даване на приоритет на най-

много десет насоки от направление. Черни стикери бяха дадени на гражданите в зависимост от броя 

на насоките в тяхното поднаправление, за да се даде приоритет на насоките, изготвени от тяхната 

собствена подгрупа. След като определянето на приоритети на равнището на панела приключи, 

гражданите бяха разпределени в същите подгрупи, в които са участвали по време на сесия 2, като 

колективно потвърдиха кои от насоките на тяхната група са били определени за приоритетни от 

останалата част от панела и от членовете на собствената им подгрупа.  

За изготвянето на препоръки за всяка подгрупа беше определен ориентировъчен брой от една 

до три препоръки и най-много пет препоръки. За да дадат приоритет на насоките на равнището 

на подгрупата, гражданите използваха система за класиране, с която започнаха работа по 

насоката от своето поднаправление с най-висока подкрепа от панела. На второ място, 

разгледаха насоката с най-висока подкрепа от собствената си подгрупа и т.н. 

След това работата на подгрупите беше посветена на превръщането на насоките в препоръки. 

За целта гражданите използваха шаблон за препоръки:  

 Описание Ограничение на знаците на 
английски 

Окончателна 
препоръка 

Ние препоръчваме… 1000 

Окончателна 
обосновка 

Препоръчваме това, тъй като…  300 

Елементите/въпросите, които групата трябваше да разгледа (не строго задължение, но 
все пак настойчива препоръка) при формулиране на обосновките за препоръките бяха:   
 

1. Защо тази препоръка е важна и подходяща за темите на панела? 
2. Защо е важно да се предприеме действие на равнището на ЕС? 
3. Какви са нежеланите ефекти/компромисите от тази препоръка и защо въпреки 

това смятаме, че е важно да я направим? 
 

                                                
2 Докладът от сесия 2 на панел 3 е наличен на: Панел 3 — Сесия 2 — Доклад 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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По време на работата в подгрупите бяха проведени четири сесии за обратна връзка между 

подгрупите от около 30 минути всяка, за да могат участниците да добият представа за работата, 

извършена в другите подгрупи, и да обогатят своите препоръки. При всяка сесия за обратна 

връзка един участник от всяка подгрупа отива в друга стая. Този участник представя 

проектопрепоръките, изготвени от подгрупата му до момента, и взема под внимание 

коментарите на своите колеги. Стенографът въведе обратната информация в онлайн електронна 

таблица за подгрупата, която е автор на проектопрепоръките, за да може тя да прави справка в 

нея, освен устния доклад от техния представител. 

След това в неделя, 9 януари, препоръките от всяка подгрупа бяха гласувани от панела. Преди 

гласуването всички участници получиха документ с всички проектопрепоръки, генерирани 

предния ден, за да могат да ги прочетат на собствения си език (машинен превод от английски). 

Гласуването се проведе посредством онлайн формуляр. Процесът на гласуване беше разделен 

на пет слота, съответстващи на петте направления на панела. Препоръките бяха представени по 

направления — за тази цел за всяко направление бяха дадени 30 минути — като един 

гражданин от всяка подгрупа даде информация за работата, свършена през уикенда. Основният 

фасилитатор изчита всяка една от препоръките на направлението на английски, за да могат 

гражданите едновременно да чуят устния превод. Препоръките се гласуват една по една от 

всички участници. Всички устни преводачи са получили предварително писмените 

проектопрепоръки на английски език, за да осигурят възможно най-качествения устен превод 

към момента на гласуването. 

След резултата от окончателното гласуване препоръките бяха класифицирани, както следва:  

- Препоръките, достигнали прага от 70 или повече процента от подадените гласове, бяха 
приети от панела.  

- Препоръките, които не са успели да преминат прага, се счита, че не са утвърдени от 
панела и се включват в приложение III към настоящия доклад. 

Видеозаписите от пленарните заседания на панела могат да бъдат намерени тук: 

● Пленарна сесия на панела на 7 януари 

● Пленарна сесия на панела на 9 януари 

 

2. Контекст на сесия 3 в процеса на европейския граждански панел 

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 около 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип от 

27-те държави членки; 

● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и градски/селски 

произход), пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование; 

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

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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● 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. 

Всеки панел заседава три пъти между септември 2021 г. и февруари 2022 г. Сесия 1 се проведе 

в Европейския парламент в Страсбург. Сесия 2 се проведе онлайн с помощта на Interactio: 

онлайн инструмент, който прави възможно провеждането на многоезични срещи със 

симултанен превод на 24 езика. Сесия 3 се провежда в четири различни държави членки: Панел 

1 в Института по международни и европейски въпроси в Дъблин и в Дъблинския замък, панел 2 

в Европейския университетски институт във Флоренция, панел 3 в Колежа на Европа в Натолин 

и в Двореца на културата и науката във Варшава, а панел 4 в Европейския институт по публична 

администрация в Маастрихт, в Икономическия университет в Маастрихт и в Маастрихтския 

изложбен и конферентен център. 

Докато сесия 1 беше встъпителна сесия, насочена към изграждане на визия, определяне на 

дневен ред и даване на приоритет на темите, върху които гражданите искат да се фокусират, а 

сесия 2 имаше за цел да разгледа подробно тези теми и да изготви насоки, сесия 3 беше 

посветена на предоставянето на принос към пленарното заседание на конференцията чрез 

формулиране на набор от препоръки, които институциите на Съюза да следват. 

 

3. Основни резултати от сесията: Препоръки, приети от панела (предстои да бъдат 

разгледани на пленарно 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 
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метеорологични условия, които се срещат все по-често в резултат на изменението на климата, 
и дава възможност за по-къси вериги на доставките.  
 
 
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.  
 
 
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.  
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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. 
 
 
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. 
 
 
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 
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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 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-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.   
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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 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 
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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 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. 
 
 
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 
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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 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 
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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  
 
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 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. 
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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. 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 налице замърсяване с CO2. 
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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. 
 
 
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. 
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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 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. 
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Направление 5: Грижа за всички 
 
Поднаправление 5.1 Подсилване на здравеопазването  
 
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 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. 
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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. 
 
 
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 
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държави членки, Европейският съюз трябва да положи усилия за хармонизирането им. 
 
  
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 
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 
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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. 
 
 
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 I: Как се изготвят препоръките? 

A. Обзор на сесия 3  

 

· Приветстване за добре дошли и представяне 
на дневния ред 

· Принос от платформата 

· Обяснение на целите и на процеса 

· Превръщане на насоките в 

препоръки 

· Работа по ключовите послания 

за пленарното заседание на 

Конференцията 

· Гражданите четат и определят приоритета на 

насоките 

· Експертите и проверителите на факти 

са на разположение за въпроси и отговори 

· Обратна информация от другите 
групи 

и финализиране на препоръките 

· Препоръки за гласуването 

· Заключителни думи 

· Финализиране на ключовите 
послания 

· Гражданите започват да превръщат 
насоките в препоръки 

ПЛЕНАРНО 
ЗАСЕДАНИЕ 

ОТКРИТ ФОРУМ 

ФОРУМ 

СЕСИЯ НА 
ПОДГРУПИТЕ 

- Повторно установяване на контакт и подготовка 

- Определяне на приоритет на насоките 

- Начало на превръщането на насоките 

в препоръки 

- Превръщане на насоките в 

препоръки 

- Финализиране на препоръките 

- Работа по ключовите послания 

за пленарното заседание на 
Конференцията 

- Препоръки за гласуването 

   

 

  

 

СЕСИЯ 3 
 

                ДЕН 1                                 ДЕН 2                                  ДЕН 3 
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Б. Схема за изготвяне на препоръки  

 

 

 

 

 

 

  

СТЪПКА 1 — НАСОКИ 
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СТЪПКА 2 — ГРУПИРАНЕ 

СТЪПКА 4 — ПРЕПОРЪКИ СТЪПКА 3 — ДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТ НА 5 
ГРУПИ 
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В. Подробен процес на изготвяне на препоръките 

Петък, 7.1.2022 г. 

Пленарно заседание 1 

Цел: Повторно събиране като панел и подготовка за сесия 3 

Приветствие; Даване на думата на гражданите; Актуална информация за платформата; Дневен 
ред за уикенда; Въведение в методиката на сесията 

Открит форум 1 

Цел: Определяне на приоритет на насоките 

Прочитане на насоките и неформална дискусия в стаите (без осигурен превод); определяне на 
приоритет на насоките със стикери; Всеки гражданин получи петдесет стикера (десет зелени за 
направление 1, десет червени за направление 2, десет сини за направление 3, десет жълти за 
направление 4, десет оранжеви за направление 5) и пристъпи към даване на приоритет на най-
много десет насоки от направление. Черни стикери бяха разпределени на гражданите според 
броя на насоките в тяхното поднаправление, за да се даде приоритет на насоките, изготвени от 
тяхната собствена подгрупа.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Направление 5 
Грижа за 
всички 

 
Поднаправлен
ие 5.3 Равен 
достъп до 
здравеопазван
е за всички 

Направление 3 
Пренасочване 
на нашата 
икономика и 
нашето 
потребление 

 
Поднаправлен
ие 3.2 
Намаляване на 
отпадъците 

Направление 1 
По-добър 
начин на живот 
 
Поднаправлен
ие 1.1 
Здравословен 
начин на живот 

Направление 4 
Към устойчиво 
общество 

 
Поднаправлен
ие 4.1 
Енергията от 
възобновяеми 
източници в 
момента 

Направление 2 
Опазване на 
околната 
среда и на 
нашето здраве 

 
Поднаправле
ние 2.3 
Безопасна и 
здравословна 
храна 



 

Панел 2, сесия 3 — 24 

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

 

 

 

 

 

 

  



 

Панел 2, сесия 3 — 25 

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

 

Работа на подгрупа 1 

Цел: Начало на превръщането на насоките в препоръки 

Събота, 8.1.2022 г. 

Работа на подгрупа 2 

Цел 1: Превръщане на насоките в препоръки 

Следва се същата методика, както при работата на подгрупа 1. 

Цел 2: Предоставяне/получаване на обратна информация на другите подгрупи от същото 
направление. 

Цел 3: Предоставяне/получаване на обратна информация от другите подгрупи от различни 
направления. 

Продължава същата методика, както досега. 

Цел 4: Финализиране на препоръките 

В тази последна фаза беше направен опит за интегриране на обратната информация от другите 
подгрупи и от проверката на фактите. Подгрупите финализираха своите препоръки. 

Неделя, 9.1.2022 г. 

Открит форум 2 

Цел: Работа по ключовите послания за пленарното заседание на конференцията 

Групата от 20 представители от панела на пленарното заседание на конференцията работеха и 
между сесиите, за да изготвят ключовите послания. За да постигнат това, те проведоха 
интервюта с другите участници, за да се опитат да прихванат тези послания и да могат да 
комуникират констатациите на панела по прост начин. Ключовите послания следва да отразяват 
препоръките и техните обосновки. 

Пленарно заседание 2 

Цел: Препоръки за гласуването 

Инструкции, дадени на участниците: 

 

1. Натиснете бутон на таблета 

 

2. Сканирайте QR код, за да 

получите достъп до връзката 
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на формуляра с препоръките 

от направлението 

3. Проверете личния си 

идентификационен номер 

(ПИН), който е зад таблета 

 

4. Въведете ПИН-а във 

формуляра 

 

 

5. Гласувайте с палец нагоре 

или надолу за всяка от 

препоръките във всяко 

направление и изпратете 

 
 
 
 
 
 
6. Препоръките със 70 % или 
повече палец нагоре от 
подадените гласове се 
приемат. 
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Приложение ІI: Принос на експертите и проверителите на факти в подкрепа на процеса на 

проверка на фактите 

Приносът на експертите и проверителите на факти беше координиран от така наречения 
Knowledge and Information Corner – KICK (Център за знания и информация), съставен от членове 
на Общия секретариат и групата за обсъждане, с подкрепата на постдокторанти от Колежа на 
Европа. Всеки път, когато участниците, фасилитаторите, наблюдателите или присъстващите 
експерти установяваха необходимост от изясняване на фактите, това се съобщаваше на KICK, 
който пренасочваше въпроса към съответния експерт и/или проверител на факти. 

Редица експерти на място и онлайн проследиха обсъжданията на подгрупите, за да могат да 
задействат проверка на фактите. Освен това експерти от трите институции бяха на повикване, за 
да отговорят на въпроси за проверка на фактите в съответните им области на експертиза, по-
специално по отношение на вече съществуващите регулаторни и други инструменти на 
политиката.  

Експертите и проверителите на факти бяха помолени да отговорят с много кратко забавяне, като 
върнат възможно най-ясен текст, който можеше да бъде предаден от фасилитатора на 
участниците след одобрение от KICK. 

Списък на експерти на място и онлайн: 

Експерти за направление 1 — По-добър начин на живот 

 

● Jeppe Læssøe, почетен професор в Danish School of Education 

● Норберт Щайнхаус, старши ръководител на проекта TeRRIFICA в Wissenschaftsladen Bonn 

и член на борда на директорите на Bonn Science Shop 

Експерти за направление 2 — Опазване на околната среда и на нашето здраве 

 

● Сергей Мороз, служител по политиката за водите и биоразнообразието, Европейско 

бюро за околна среда 

● Мари Стенсеке, заместник-декан на Факултета по бизнес, икономика и право, редовен 

професор 

по човешка география в Университета в Гьотеборг 

● Ивар Вогсхолм, професор, ръководител на катедрата по биомедицински науки и 

ветеринарно обществено 

здраве, Шведски университет по селскостопански науки 

Николай Пушкарев, координатор на политиката за хранителната система и превенцията 

на НДД, Европейски алианс за обществено здраве 

 

Експерти за направление 3 — Пренасочване на нашата икономика и нашето потребление 

 

● Ярослав Пиетрас, професор в Колежа на Европа (Натолин), бивш генерален директор на 

ГД “Транспорт, енергетика, околна среда и образование” в Генералния секретариат на 

Съвета на Европейския съюз 

● Алмут Райхел, ръководител на проект „Устойчиво използване на ресурсите и 

промишленост“, Европейска агенция по околна среда  

● Игор Диздаревич, лектор в Европейския институт по публична администрация — EIPA, 

Люксембург 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Експерти за направление 4 — Към устойчиво общество 

 

● Тома Пелрен-Карлен, директор на Енергийния център Жак Делор, старши научен 

сътрудник, Европейска енергийна политика 

● Ига Лис, адвокат с близо 20-годишен опит в областта на енергията от възобновяеми 

източници, Университет Лазарски, Полша  

● Кристиан Егенхофер, старши научен сътрудник, Училище за транснационално 

управление, Европейски университетски институт, Флоренция, и асоцииран старши 

научен сътрудник, CEPS, Брюксел, и Колежa на Европа (Натолин) 

● Пантелис Капрос, професор, Факултет по електротехника и информатика на 

Националния технически университет в Атина (NTUA) 

 

Експерти за направление 5 — Грижа за всички 

 

● Алескандър Дзакула, професор в Медицинския факултет на Загребския университет 

● Франсиско Хосе Ейроа Ороса, изследовател на Ramón y Cajal, секция „Личност, оценка и 

психологическо лечение“, Университет на Барселона 

● Клаудия Маринети, директор, Европа за психично здраве  

● Каролайн Костонгс, директор, EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/


 

Панел 2, сесия 3 — 29 

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

 

Приложение III: 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. 
 
 
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. 
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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 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.). 
 
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. 
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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. 
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 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 
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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. 
Приложение IV: Групирани насоки3 

 

Направление 1 — По-добър начин на живот 

Поднаправление 1.1 — Здравословен начин на живот 

1. Групиране на 6 насоки 

1.1.1.1 насока: Откриване на училища по готварство в държавите членки и 
популяризирането им със субсидии и реклама (безплатни курсове за тийнейджъри и деца), 
включително курсове за обучение по здравословно хранене, предлагани още в ранна 
детска възраст (предучилищна възраст и начално училище), получаване на най-добрите 
практики / най-добрите рецепти от цяла Европа и включването им в курсовете по готварство 
(прибягване до богатото разнообразие от европейски хранителни навици), пример в 
Италия: Безплатно професионално обучение в държавните училища, в което се учи 
приготвяне на здравословна храна. 
1.1.3.3 насока: Въвеждане на уроци по готварство в училищната система, напр. класове по 
готварство. 
1.1.8.4 насока: Популяризиране на полезни курсове и информация за училища и детски 
градини чрез европейски програми.  
1.1.16.1 насока: Отказване от продукти от преработени суровини и насърчаване на 
здравословната кухня, основата на храни, във възможно най-голяма степен. Официалните 

                                                
3  В процеса на групиране три насоки не бяха включени в списъка по погрешка: 5.3.1.1 насока: Насърчаване 
на образованието в областта на участието (на равнище ЕС). 1.2.2.4 насока: ЕС трябва да помогне за преосмисляне на 
концепциите за мъжествеността и женствеността. 1.2.2.1 насока: Културна битка, признаване и разбиране на 
привилегията да бъдеш „мъж“, така че да се повиши осведомеността относно последиците от това да си жена. 
Гражданите бяха информирани за това.  
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образователни системи трябва да включват класове по хранене.  
1.2.3.3 насока: Повишаване на осведомеността в училищата по тези теми и преподаване на 
това как да се приготвя храна и да се обработва храна, без да се създават много отпадъци. 
Трябва да е свързано с емоционалния аспект.  
5.3.2.2 насока: Училищни програми за здравословно хранене. Разграничаване на това, 
което е здравословно, от това, което не е. 

 
2. Групиране на 2 насоки 

1.1.1.2 насока: Рекламни клипове по телевизията, на различни платформи и в 
сътрудничество с инфлуенсъри (напр. YouTube), програми за младежи и статистическа 
информация, по този начин директно достигане на целевата група, давайки информация за 
здравословното хранене, здравословното готвене и здравословната храна. 
1.1.8.3 насока: Необходимо е по-силно регулиране на дезинформацията в рекламите, както 
и забрана на рекламите на много нездравословни храни. 

 
3. 1.1.1.3 насока: Цялостен подход: спорт, здраве и хранене, напр. внимание и към 

заболяванията, които могат да възникнат при неправилно хранене (напр. сърдечносъдови 
проблеми). 
 

4. Групиране на 10 насоки  

1.1.4.2 насока: Повече ходене пеша — повишаване на осведомеността за неговото значение 
за здравето по телевизията, радиото, социалните медии, във вестниците и списанията. 
1.1.8.1 насока: Повече информация и кампания за здравословен начин на живот с 
конкретни примери. Информацията трябва да е лесно разбираема и достъпна. Използване 
на различни информационни канали за различните целеви групи. 
1.1.8.2 насока: Нуждаем се от добри модели за подражание, които да присъстват в 
медиите. 
1.1.8.5 насока: Насърчаване на положителното поведение чрез системи за 
възнаграждаване и стимулиране. 
1.2.1.3 насока: Инвестиране в обществено излъчвани събития и репортажи по канали в цяла 
Европа. Използване на интернет и социалните мрежи за насочване към по-младите хора. 
1.1.17.1 насока: Информационните кампании трябва да бъдат структурирани върху добре 
дефинирани целеви групи, като за всяка от тях трябва да се изберат подходящи средства за 
комуникация. Лекарите трябва да комуникират — при всяка възможност — необходимостта 
от здравословен начин на живот. 
1.2.3.2 насока: Координирани образователни кампании в целия ЕС с помощта на 
инфлуенсъри, социални медии и др. Развиване на сътрудничество с големи рекламни 
агенции за създаване на клипове, които се разпространяват вирусно и се отразяват. 
Адаптирани за всяка държава и съвместно с известни актьори или инфлуенсъри. Нещо, 
което влиза в умовете и сърцата на хората и се запомня 
3.3.1.4 насока: Насърчаване на по-добро регулаторно управление на рекламните кампании, 
свързани с гражданите. По-голяма видимост за производителите на устойчиви продукти 
чрез излъчване на техните рекламни кампании по телевизионните канали. 
5.2.1.1 насока: Информиране и образоване на хората за предимствата на физическата 
активност и здравословното хранене чрез телевизионни и интернет кампании (напр. 
подкастове за здравето).  
5.2.1.3 насока: Да има седмица на здравето, а училищата, фирмите, институциите биха 
могли да насърчават дейности, свързани със здравето — превенция, информация. Да се 
използват радиото, телевизията и интернет.  

 
5. 1.1.1.4 насока: Включване в уроците на теми като сексуално образование и обучение в 

областта на пътното движение. 
 

6. Групиране на 2 насоки  
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1.1.1.5 насока: Училищните столове трябва да предлагат по-здравословна храна, напр. 
също да увеличат избора (вегетариански, зеленчукови гарнитури, плодове и зеленчуци 
според сезона) и балансирано хранене, високо качество, напр. продукти от биологично 
производство. 
1.1.12.1 насока: Възможности за училищата и другите доставчици на образователни услуги 
да предлагат здравословни и устойчиви училищни ястия, напр. чрез финансова подкрепа 
(по-високи бюджети), достъп до добри доставчици и информация за тях. 

 
7. Групиране на 2 насоки 

1.1.2.1 насока: Раздаване на брошури на училищата за насърчаване на образователни НПО 
(неправителствени организации) и следучилищни програми и т.н., напр. за хора, които 
познават храненето и спорта, за да се обучават децата по тези теми. 
1.1.7.1 насока: По-голямо насърчаване на НПО, работещи в областта на здравословното 
хранене. 

 
8. 1.1.2.2 насока: Ограничаване на рекламата на алкохол и тютюневи изделия, особено когато 

става въпрос за младежка аудитория, напр. по време на спортни събития. 
 

9. 1.1.2.3 насока: Във фирмите: напр. включване на време за отдих през обедните почивки и 
фитнес зони, насърчаване на физическата активност в компаниите, така че служителите да 
контактуват с колегите си, докато спортуват, изграждане на спортни площадки, напр. за 
футбол. Дори през работно време: предоставяне на възможности за физическа активност на 
служителите, напр. гимнастически топки, ставане по време на работа, правене на упражнения 
близо до бюрото, промяна на стойката. 
 

10. 1.1.3.1 насока: Създаване на малки градини в училищата, създаване на градски градини и 
евентуално дори субсидирането им. 
 

11. 1.1.3.4 насока: Популяризиране на добри рецепти за вегетарианска храна. 
 

12. Групиране на 8 насоки  

1.1.3.5 насока: По-голяма подкрепа за по-малките ферми, които произвеждат и продават 
на регионално ниво, и по-голяма подкрепа на биологичните ферми, така че да имат 
възможност да произвеждат по-евтини храни (вместо да се субсидира по райони, да се 
вземе предвид устойчивостта).  
1.1.3.2 насока: Коригиране на цените: продуктите от биологично производство трябва да са 
по-евтини. 
1.1.9.1 насока: Предоставяне на субсидии и програми за премии на малки и устойчиви 
производители, които да произвеждат устойчиви и здравословни храни. Намаляване на 
субсидиите за останалите. 
1.2.1.2 насока: Практикуване/популяризиране на устойчиво и регенеративно селско 
стопанство 
2.2.6.3 насока: Насърчаване на неинтензивни стопанства, микроферми, които осигуряват 
поддържането на стари породи животни. 
2.2.7.2 насока: Насърчаване за малки стопанства да използват местни сортове растения, 
включително наследствени, които изискват по-малко пестициди. 
2.3.1.3 насока: Късите вериги за доставка на храни да станат по-евтини и достъпни. 
3.1.3.3 насока: Трябва да насърчаваме производството на по-устойчиви продукти чрез 
финансови стимули. 

 
13. Групиране на 2 насоки 

1.1.3.6 насока: Вертикално земеделие: отглеждане на зеленчуци, подредени във височина 
в големи складове. Не е необходимо да се използват пестициди, тъй като няма вредители. 
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Необходими са големи инвестиции в автоматизацията, тъй като тя позволява рентабилност 
и достъпност.  
1.1.6.1 насока: Проследяване на начина, по който се разпределят средствата на ЕС, и 
инвестиране на повече средства за иновации в селското стопанство, напр. вертикално 
земеделие. 

 
14. 1.1.4.1 насока: Увеличаване на субсидиите за местните клубове, така че децата да имат 

възможност да спортуват извън училище (да изпробват различни спортове в клубовете). 
 

15. 1.1.4.3 насока: Организиране на европейски младежки шампионати: младежи от цяла Европа 
се събират и участват в състезания по различни спортове. 
 

16. Групиране на 3 насоки 

1.1.5.1 насока: Бележки върху опаковката: Какво е здравословно / какво е нездравословно 
(напр. етикети тип „светофар“, схема за оценяване на хранителните качества Nutri-score). 
1.1.11.1 насока: Създаване на общ стандарт за по-добра и разбираема информация относно 
храните в ЕС.  
5.2.5.2 насока: Етикетирането е важно и държавите членки биха могли да споделят своите 
системи (Германия напр. има трицветна система, която изглежда привлекателно) 
[нездравословна храна]. 

 
17. 1.1.7.2 насока: Масивни кампании за повишаване на осведомеността от страна на ЕС, че 

ваксините с иРНК са безопасни и какво означава ваксинирането с тези препарати.  
 

18. Групиране на 4 насоки 

1.1.9.2 насока: Необходимо е по-силно регулиране, за да се ограничи производството на 
нездравословни храни.  
1.1.10.1 насока: Политиците трябва да вземат предвид и да насърчат възможности за 
намаляване на потреблението [нездравословна храна].  
1.1.10.2 насока: Повече възможности и пространство за седмични пазари и за директен 
маркетинг, предлагащи здравословни и регионални храни, популяризиране и споделяне на 
информация. 
1.1.6.3 насока: Намаляване на консумацията на месо. 

 
19. Групиране на 2 насоки 

1.1.12.2 насока: Насърчаване на колоезденето чрез разширяване на велосипедните 
маршрути, възможности за колоездене и обучения в училищата. 
4.3.4.1 насока: ЕС да насърчава използването на велосипеди, особено в градските райони, 
като подобрява инфраструктурата и велосипедните алеи. По отношение на селските райони 
ситуацията в Европа е многообразна, има райони, в които биха били необходими по-големи 
инвестиции в инфраструктурата, а в други тези разходи не са необходими. Важно е също 
така в центровете на градовете да има пешеходни зони, като броят на пешеходните зони да 
се увеличи.  

 
20. 1.1.13.1 насока: Разработване на нови технологии, които да доведат до по-качествени и по-

здравословни продукти. 
 

21. 1.1.15.1 насока: Промяна на медицинската система, за да бъде по-ефективна в прилагането 
на непрекъснатата превенция, включително задължителни профилактични прегледи. 
 

22. Групиране на 2 насоки 

1.1.18.1 насока: Ролята на общопрактикуващите лекари трябва да е по-важна; те трябва да 
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бъдат проактивни, а не само да предприемат последващи действия в своята работа. 
Кабинетите на семейните лекари трябва да бъдат по-добре оборудвани. 
5.3.5.2 насока: Отдаване на по-голямо значение на семейния лекар, особено в селските 
райони. 

 

23. Групиране на 2 насоки 

1.1.19.1 насока: Здравните проблеми, които имат глобално въздействие, на ниво общество, 
трябва да се съобщават по прозрачен начин и само от безпристрастни и професионално 
признати специалисти. Съобщаваната информация следва да бъде подкрепена с 
достоверни данни, достъпни за широката общественост. 
1.2.1.1 насока: Предоставяне на повече статистически данни, факти и цифри, за да се 
информира за тези проблеми и тяхното въздействие. 

 

Поднаправление 1.2 — Екологично образование 

24. Групиране на 3 насоки 

1.2.2.1 насока: Осъществяване на по-близък контакт на децата, живеещи в градските 
райони, с природата: Оформление на уроци на открито; програми за финансиране на 
училищни градини, напр. цветна градина, горска детска градина, повишаване на 
осведомеността от градинари 
1.2.7.2 насока: Използване на екскурзиите сред природата и действията за опазване на 
околната среда (напр. събиране на отпадъци) за насърчаване на любовта към природата. 
1.2.14.2 насока: Децата да бъдат насърчавани да прекарват възможно повече време сред 
природата - чрез училищни програми, а семействата да бъдат насърчавани да прекарват 
повече време с тях в контакт с природата. 

 
25. 1.2.2.2 насока: Градовете да станат по-зелени, напр. повече дървета в града. 

 
26. Групиране на 16 насоки 

1.2.3.1 насока: Широкомащабни програми за обучение, основани на екологичното 
образование, които са предназначени както за родителите, така и за децата. 
1.2.4.1 насока: Повече информация по екологични теми в училищата: не само теоретична 
информация, но и примери, като например прилагане на практически знания.  
1.2.4.2 насока: Въвеждане на задължителния предмет „околна среда“ в училище. 
Увеличаване на екологичните дни в училище (напр. събиране на отпадъци). 
1.2.4.7 насока: ЕС да представя предложения, съвети и препоръки на училищата относно 
екологичните уроци.  
1.2.5.1 насока: Инфлуенсърите и социалните медии като цяло трябва да бъдат включени в 
по-голяма степен в кампаниите за повишаване на осведомеността относно екологичното 
образование.  
1.2.5.4 насока: Освен рекламата или обучението по социални медии, на децата трябва да 
се предоставят и информационни брошури, устно посредничество и обучение. 
1.2.6.1 насока: Образоваността по темата за климата и опазването на околната среда трябва 
да бъде тема и цел номер 1.  
1.2.7.1 насока: Насърчаване на извънкласни образователни програми като клубове, НПО и 
инициативи. Също така, че те да подпомагат училищата. Всички клубове (както напр. 
спортните клубове) и всички образователни програми спомагат за популяризирането на 
темата за екологичното образование.  
1.2.8.1 насока: Популяризиране и разпространяване на цифрови образователни 
предложения (напр. ЕС може по-добре да приложи съществуващи предложения).  
1.2.11.1 насока: Обща европейска харта за екологично образование за всички държави 
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членки, предоставена на всички образователни институции и училища. 
1.2.12.1 насока: ЕС да насърчава държавите членки да включат екологичното образование 
като предмет в училищната програма. Преподавателите могат да са външни лица (напр. от 
НПО/изследователски организации) и да бъдат добре платени.  
1.2.13.1 насока: Реформиране на образователните системи чрез повишаване на видимостта 
и информираността за ролята, която околната среда играе в нашия живот.  
1.2.15.1 насока: Включване в училищната програма на часове, посветени на околната среда 
и нейното опазване, включително подробности относно законодателството за опазване на 
природата (от първата година на гимназията). Часовете трябва да се провеждат в естествена 
среда и без записки.  
2.2.8.1 насока: Образование за повишаване на осведомеността по отношение на 
разнообразието на живота и за насърчаване на по-смирена перспектива като хора. 
3.2.2.3 насока: Рекламите да имат образователни цели, напр. да обясняват ползите за 
хората от консумацията на даден продукт, като поставят акцент върху екологичните 
продукти. 
4.2.2.2 насока: Информиране на децата чрез образование от най-ранна възраст и 
повишаване на осведомеността за околната среда. 

 
27. 1.2.10.1 насока: Осигуряване на образователни програми за възрастни и родители и 

интегрирането им в мерките за деца. 
 

28. 1.2.3.4 насока: Извършване на независими и добри научни изследвания по темата за климата, 
храната и храненето. 
 

29. Групиране на 4 насоки 

1.2.3.5 насока: Също така повишаване на осведомеността / предоставяне на информация 
по важни екологични теми, свързани с местния транспорт (автобус, метро, трамвай). 
2.1.2.1 насока: Намаляване на индивидуалния транспорт, разчитане на колективен — 
обществен транспорт. Обществен транспорт, ориентиран към нуждите на обществото, а не 
към печалбите.  
4.2.2.4 насока: Достъпност на обществения транспорт на национално или градско ниво за 
напредване към забрана на автомобилите. В комбинация с безопасна инфраструктура. 
4.3.3.1 насока: Държавите членки да увеличат финансирането на железопътния транспорт. 
Държавите членки да инвестират в подобряване на железопътната инфраструктура и броя 
на връзките. Железопътният транспорт да бъде приоритет. Бихме имали нужда от 
европейско дружество, което да контролира влаковите връзки, за да се подобри пътуването 
с влак. Да се увеличат точките на прехвърляне от влакове към други видове транспорт.  

 
30. 1.2.4.3 насока: Популяризиране на нови производствени процеси, при които не възникват 

остатъци/отпадъци, напр. за пекарни. Да се покаже на хората как да пазаруват разумно, така 
че да възникват по-малко отпадъци. 
 

31. 1.2.4.4 насока: Подпомагане на компании, които произвеждат детски играчки. Запознаване 
на децата с тези теми чрез игра и да им се обясни в какво се състои опазването на околната 
среда. Производство на играчки, които учат децата за тези теми. Те трябва да бъдат на 
достъпни цени. Следователно трябва да се работи в тясно сътрудничество с производителите 
на играчки. 
 

32. 1.2.4.6 насока: Културен обмен между държавите: Съвместни проекти и обмен между 
държавите – членки на ЕС – и между различни училища в държавите: Какво правят училищата 
в други държави членки по отношение на околната среда. 
 

33. 1.2.14.1 насока: Формалното и неформалното образование и обучение по въпросите на 
околната среда и последиците от нашите действия да се извършва системно и редовно. Важен 
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акцент да се постави върху промяната на нагласата, с дългосрочен ефект за запазване на 
неоценимата стойност на околната среда. 
 

34. 1.2.16.1 насока: Увеличаване на бюджета, отделян за образование и комуникация - както 
публични, така и частни средства. 
 

35. 1.2.5.2 насока: Трябва да се инвестира повече в обществени и независими медии. 
 
 

36. Групиране на 2 насоки 

1.2.5.3 насока: Да се създаде платформа на ЕС, на която да могат да се задават въпроси по 
екологични въпроси и да се споделя съгласувана информация за всички държави – членки 
на ЕС. С възможност за обмен с учени.  
1.2.9.1 насока: Осигуряване на широк достъп до цялата налична информация на всички 
езици. Информацията и материалите трябва да са научно обосновани. Трябва да се поиска 
от обществените медии да ги разпространяват. Трябва да се използват социалните медии. 

 
37. Групиране на 2 насоки 

1.2.17.1 насока: Бъдещите информационни кампании да демонстрират по-висока степен на 
съгласуваност и да имат много ясна периодичност. Информационните канали да бъдат 
максимално разнообразни, за да може информацията да е максимално достъпна за всички. 
1.2.16.2 насока: Необходимо е да се координират кампаниите на ЕС за популяризиране на 
екологичните проблеми на местно и регионално ниво, чрез добро сътрудничество между 
фактори на местно, регионално, национално и европейско равнище. Тяхната ефективност 
да се оценява периодично. 

 

Направление 2: Опазване на околната среда и на нашето здраве 

Поднаправление 2.1 — Здравословна природна среда 

38. Групиране на 2 насоки 

2.1.1.1 насока: Подходящи ограничения на замърсяването на водите за големите 
производствени компании и промишлените ферми. Ограничения и за гражданите, промяна 
на начина им на живот и прилагане на разбиране за това какво представлява кръговратът 
на водата и какво влияние оказваме върху него.  
2.2.1.1 насока: Контрол на замърсяването чрез наблюдение на всички крайречни компании, 
а не само на тези, за които е известно, че изпускат отпадъци в реките. 

 
39. 2.1.1.2 насока: Намаляване на разхищението на вода, особено в регионите, застрашени от 

недостиг на вода. Повишаване на цената на водата — създаване на таблици за 
ценообразуване, както при електроенергията. 
 

40. 2.1.1.3 насока: Изследователите трябва да определят отново какво точно означава „чиста 
вода“. Да се актуализират стандартите. 
 

41. 2.1.2.2 насока: По-голямо съфинансиране на национално и местно равнище за ускоряване на 
трансформирането и реконструирането на инфраструктурата. Повече време за разумно 
използване на средствата. 
 

42. Групиране на 4 насоки 

2.1.2.3 насока: Нужда от екологичен етикет. Единен етикет, който да обозначава дали нещо 
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е „зелено“ (превозно средство, сграда, продукт). Етикетиране с подходящи цветове, ясна 
скала. Единни действия на глобално ниво, сътрудничество със Световната здравна 
организация и ООН. 
2.3.4.1 насока: Качествените продукти биха могли да се отличат с етикет, който подчертава 
добрите производствени методи. 
3.1.1.1 насока: Трябва да въведем потребителски етикет, който ясно да показва дали даден 
продукт е устойчив или не (евентуално може да се използват цветове, така че да е лесен за 
разчитане от всички). Трябва да разработим добра и надеждна система за оценяване, която 
да отчита емисиите на CO2, опаковките, транспорта и използването на химикали, които 
вредят на околната среда. Произведено ли е „справедливо“? Това би могло да се отрази в 
цената на продуктите: продуктите с добри оценки (зелени) да получават субсидии, а след 
това да се слагат по-високи данъци на продуктите с по-лоши оценки.  
3.1.1.2 насока: Наред с етикета да е възможно да се получи и подробна информация за 
даден продукт чрез „сертификат“. Върху продуктите да има QR код, който потребителите да 
могат да сканират и да намерят подробна информация. Етикетът и QR-кодът да се 
комбинират, за да предоставят най-високо ниво на информация. Осъществяване на обратна 
връзка: тези QR-кодове да бъдат върху всички продукти, а в магазините да има четци на QR-
кодове за хората, които не използват смартфон. 

 
43. 2.1.3.1 насока: Намаляване на енергийните нужди. Регулиране на потреблението на енергия. 

 
44. Групиране на 2 насоки 

2.1.3.2 насока: Отпускане на повече средства за научни изследвания относно това дали 
ядрената енергия действително е най-доброто решение в момента, как да се съхраняват 
ядрените отпадъци (сега и в бъдеще) и как да се използват повторно за производство на 
нова енергия. 
2.1.3.3 насока: Отпускане на повече финансови средства за изследвания относно това, 
какво може да замени ядрената енергия. 

 

Поднаправление 2.2 — Опазване на нашето биологично разнообразие 

45. 2.2.1.2 насока: Подкрепа за въвеждането на пречиствателни станции за отпадъчни води. 
 

46. 2.2.2.1 насока: Широко внедряване на технологии за намаляване на разпространението на 
храна от аквакултури в околната среда. 
 

47. Групиране на 3 насоки 

2.2.3.1 насока: Пренасочване на субсидиите за земеделие към земеделие, което подпомага 
екосистемите.2.3.1.1 насока: Предлагаме да използваме финансовия инструмент и да 
преосмислим разпределянето на субсидиите от ЕС, за да постигнем целите си: да 
субсидираме екологично чисти производства и да не субсидираме компаниите, които 
свръхпроизвеждат (или да ги облагаме с данъци). 
3.1.4.1 насока: Лицата, които изготвят политиките в ЕС, да наложат данъци върху 
продуктите, които не са екологични, и да субсидират екологичните продукти. 

 
48. 2.2.3.2 насока: Осигуряване на лоялна конкуренция за селскостопански продукти, щадящи 

околната среда. 
 

49. Групиране на 6 насоки 

2.2.3.3 насока: Насърчаване на използването на естествени торове — термична обработка 
на семена.  
2.2.7.1 насока: Развиване на райони с биологично земеделие без пестициди. 
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2.2.7.4 насока: Алтернативни методи за растителна защита (пример — термична 
обработка на семената).  
2.3.7.1 насока: Необходимо е да образоваме земеделските стопани относно 
прекомерната употреба на пестициди, така че да разберат, че има и други начини за 
управление на техните стопанства. 
2.3.7.2 насока: Трябва да инвестираме повече в научни изследвания, ако искаме да 
успеем да се отървем от пестицидите. 
2.3.7.3 насока: Може да се насърчи използването на по-естествени пестициди и 
алтернативни техники, напр. използване на други насекоми, които се хранят с вредители. 
Земеделските стопани, които използват тези по-естествени методи, може да се 
подпомагат с премии, за да популяризират тези методи, или пестицидите да се облагат с 
данък, така че използването им да е по-скъпо от тези естествени методи.  

 
50. 2.2.4.1 насока: Ограничаване на минните дейности, които засягат горите. 

 
51. 2.2.4.2 насока: Максимално използване на съществуващите площи за лесовъди. 

 
52. Групиране на 3 насоки 

2.2.4.3 насока: Възпрепятстване на създаването на горски насаждения за дърва за огрев.  
2.2.4.4 насока: Програми за възстановяване на горите, съчетани с контролирана сеч на 
дървета.  
2.2.4.5 насока: Интензивно залесяване за райони с деградирала почва. 

 
 

53. Групиране на 2 насоки 

2.2.5.1 насока: Превенция и ранно идентифициране на нови инвазивни видове с помощта 
на гражданите. 
2.2.5.2 насока: Анализи на въздействието, свързани с новите видове (от експерти). 

 
54. Групиране на 2 насоки 

2.2.6.1 насока: Мониторинг на местните видове, застрашени от изчезване, включително на 
наследствени животни.  
2.2.6.2 насока: Програми за опазване на застрашените видове, включително програми за 
размножаване в плен и мониторинг на възстановяването им. 

 
55. 2.2.7.3 насока: Намаляване на монопола върху семената. 

Поднаправление 2.3 — Безопасна и здравословна храна (подгрупа 8) 

56. Групиране на 2 насоки  

2.3.1.2 насока: Предлагаме да намалим производството и употребата на пластмаса и да 
засилим нейното рециклиране, за да намалим количеството на изхвърлената в природата 
пластмаса, която ще окаже влияние върху нашата храна. Предлагаме също така да се 
разработят изследвания за алтернативни опаковки с пластмаса или с използване на 
напълно рециклирани пластмаси.  
3.1.2.2 насока: Производителите да променят начина, по който опаковат продуктите. Да се 
използват устойчиви материали за опаковане, напр. биоразградими продукти. Да вземем 
предвид технологичния напредък по отношение на опаковките. Производителите да не 
опаковат артикулите поотделно, когато става въпрос за поръчка в големи количества. 

 
57. 2.3.1.4 насока: Реалното използване на субсидиите да се оценява по-редовно, а целите да се 

смятат за постигнати, ако са постигнати резултати по отношение на подобряването на храните. 
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Предлагаме инструмент за оценка (публични политики, създадени нови регламенти, планове 
за действие...).  
 

58. 2.3.2.1 насока: Предлагаме да се подпомогне преобразуването на видовете животновъдство 
на територията на Европа. Необходимо е постепенно (малко по малко) да се преустанови 
интензивният начин на отглеждане.  
 

59. Групиране на 3 насоки 

1.1.6.2 насока: Забрана за използването на превантивни антибиотици като фуражни 
добавки за животни.  
2.3.3.1 насока: Предлагаме да се преразгледат съществуващите европейски политики, за 
да се спре употребата на антибиотици. Трябва да си представим селско стопанство, което 
вече не трябва да използва антибиотици. Ако вече няма интензивно отглеждане, тогава 
антибиотиците няма да са необходими. Това трябва да стане постепенно. Следователно е 
необходимо да се подпомогне постепенното преминаване към селско стопанство без 
антибиотици.  
2.3.3.2 насока: Предлагаме да се намали употребата на антибиотици. За тези, които все 
още се налага да използваме, предлагаме да се насърчават иновациите за подобряване на 
качеството им. Необходимо е да се субсидират и подпомагат научните изследвания. 

 
60. Групиране на 4 насоки 

1.1.12.3 насока: Данък върху захарта (по-висок данък върху захарта). 
1.1.14.1 насока: По-висок ДДС (данък върху добавената стойност) за нездравословни 
продукти; Популяризиране на нови хранителни продукти и намаляване на ДДС за 
здравословни храни. 
2.3.5.1 насока: Можем да създадем регулиране на цените с цел да дадем предимство на 
„здравословните храни“.  
5.2.5.2 насока: Увеличаване на достъпа до по-здравословна храна чрез облагане на 
вредните храни и насърчаване на здравословното хранене. 

 
61. 2.3.4.2 насока: Бихме могли да повишим осведомеността и да образоваме по въпросите за 

храните и свързаните с храненето заболявания: за целта са необходими допълнителни научни 
изследвания в тази област, за да се проучи този проблем в дълбочина.  
 

62. 2.3.4.3 насока: Предлагаме да се промени структурата на „хранителната среда“, която ни 
заобикаля: трябва да се променят маркетинговите и търговските методи, които ще 
направляват нашия индивидуален потребителски избор. 
 

63. 2.3.5.2 насока: Предлагаме да се насърчават и подпомагат общините и кварталите за 
създаване на колективни градини, за да имат сезонни и здравословни продукти. 
 

64. 2.3.6.1 насока: Необходимо е производителите да се насърчават за възприемане на техники, 

които да гарантират благосъстоянието на животните. 

65. 2.3.8.1 насока: Бихме искали да разполагаме с повече информация за животинските продукти, 

в които се използват хормони или вещества, нарушаващи функциите на ендокринната 

система. 

 

66. 2.3.8.2 насока: Трябва да спрем да използваме ГМО. 

 

67. 2.3.8.3 насока: Трябва да има добре калибрирана данъчна политика по отношение на 
разликата между разходите за отглеждане на крави по начин, ориентиран към 
благосъстоянието, без използване на хормони, и отглеждането им по начин, който не е 
ориентиран към благосъстоянието.  
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Направление 3: Пренасочване на нашата икономика и нашето 
потребление (подгрупи 3—11—12) 

Поднаправление 3.1 — Регулиране на свръхпроизводството и свръхпотреблението (подгрупа 3) 

68. Групиране на 2 насоки 

3.1.1.3 насока: Потребителите да използват продуктите си по-дълго време. Информацията 
за продължителността на живота на продуктите да се рекламира върху продуктите или в 
магазините. 
3.1.2.3 насока: Необходима е промяна в поведението и очакванията на потребителите. 
Потребителите да използват по-малко като цяло. Потребителите да използват продуктите 
за по-дълъг период от време. Потребителите да ремонтират продуктите. Потребителите да 
рециклират правилно продуктите. Да се използва и прилага пирамидата за рециклиране. 
Не е необходимо всичко да е на разположение по всяко време. 

 
69. 3.1.2.1 насока: Производителите трябва да адаптират производството си, така че 

количествата, които произвеждат, да се основават на търсенето от страна на потребителите. 
Това не бива да се случва по отношение на продуктите от първа необходимост, тъй 
катопродуктите от първа необходимост трябва винаги да са лесно достъпни. Производителите 
да прекратят планираното остаряване на продуктите. 
 

70. 3.1.2.4 насока: Въвеждане на схема за връщане на депозит, така че бутилките да се използват 
отново и отново. Трябва да използваме повторно и пластмасата, която вече сме произвели. 
 

71. 3.1.3.1 насока: Трябва да въведем мерки на равнището на ЕС и на национално равнище, за да 
ограничим маркетинга на продукти, които вредят на околната среда. Същите изисквания да 
се прилагат и за вносните продукти. 
 

72. 3.1.3.2 насока: Трябва да произвеждаме собствени продукти, да имаме автономен начин на 
производство в Европа. Всеки регион/държава в Европа да се специализира в своята най-
добра област, за да подкрепяме местното производство и да използваме полезните 
взаимодействия. По този начин ще можем да проверяваме по-добре дали производителите 
спазват стандартите за устойчивост. Това би намалило емисиите, причинени от транспорта и 
доставките, които обикновено възникват при внос от цял свят. 
 

73. Групиране на 4 насоки 

3.1.4.2 насока: Хомогенни стандарти за екологично производство в Европа, така че ВСИЧКИ 
производители да трябва да се придържат към тези правила. Устойчиви норми, екологични 
норми на пазара => тестване на продуктите, за да се провери дали отговарят на тези норми. 
Не трябва да внасяме и продукти, които не отговарят на нормите. 
3.2.3.1 насока: Трябва да се подобрят мониторингът и строгият контрол, като се предвидят 
санкции за производителите, които не спазват европейското и националното 
законодателство. Ролята на местните власти е важна за наблюдението на прилагането на 
европейските и националните екологични стандарти за промишлеността. 
3.3.1.6 насока: ЕС трябва да приеме законодателство, за да определи по-добре какво е 
необходим, съществен и устойчив продукт, и какво не е. 
4.2.2.3 насока: Промяна на поведението на компаниите и нарушаване на производствените 
модели чрез адаптирано законодателство. 

 
74. 3.1.4.3 насока: Намаляване на времето за транспортиране: Продуктът трябва да бъде 

доставен от производителя до потребителя по най-бързия възможен начин. Така ще избегнем 
и допълнителното опаковане. 
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Поднаправление 3.2 — Намаляване на отпадъците 

75. 3.2.1.1 насока: Всеки трябва да плаща за отпадъците, които генерира. Производителите също 
трябва да бъдат насърчавани да използват по-малко опаковки, за да не прехвърлят цялата 
тежест върху крайния потребител. 
 

76. 3.2.1.2 насока: Обработката и рециклирането на отпадъци да се насърчават като дейности, 
които могат да генерират приходи за компаниите. 
 

77. 3.2.2.1 насока: Този проблем да се разглежда като възможност за хората, които са загубили 
работата си, да намерят по-добра работа чрез мерки за преквалификация. Кръговата 
икономика е добро решение за компаниите, засегнати от намаляването на производството. 
 

78. 3.2.2.2 насока: Следва да се въведат регламенти на равнището на ЕС и на национално 
равнище, за да се насърчи използването на по-малки и безопасни за околната среда опаковки. 
Опаковките да съдържат информация за начините, по които отпадъците могат да бъдат 
третирани след използване на продукта и по начин, който не замърсява околната среда. 

Поднаправление 3.3 — Продукти, произведени по справедлив начин, равен достъп и 

справедливо потребление 

79. 3.3.1.1 насока: Насърчаване и популяризиране на преместването на промишлените 
предприятия, за да предлагат качествени продукти. 
 

80. 3.3.1.2 насока: Увеличаване на данъците върху вносните и евтините модни продукти, за да се 
избегнат отпадъците. 
 

81. 3.3.1.3 насока: Забрана за продажба на продукти, които замърсяват твърде много околната 
среда (напр. пластмасови продукти). 
 

82. 3.3.1.5 насока: Популяризиране и предпочитане на местни продукти. 
 

83. 3.3.2.1 насока: ЕС трябва да насърчава финансирането на научните изследвания и иновациите, 
за да се даде възможност за пускане на пазара на по-устойчиви продукти. Затова трябва да 
насърчаваме сътрудничеството. 
 

84. 3.3.2.2 насока: Европейският съюз трябва да организира консултации с гражданите по темата 
за научните изследвания и иновациите. 
 

85. 3.3.3.1 насока: Насърчаване на информационните кампании и процесите на участие за 
бизнесите и за устойчивите продукти. 

 

Направление 4: Към устойчиво бъдеще 

Поднаправление 4.1. — Енергията от възобновяеми източници в момента 

86. Групиране на 3 насоки 

4.1.1.1 насока: ЕС трябва да намери нови начини за производство на електроенергия, за да 
задоволи нуждите ни в бъдеще.   
4.1.4.1 насока: ЕС да спре производството на електроенергия от въглища. 
4.1.2.1 насока: ЕС да намали използването на нефт, газ и въглища. 

 
87. 4.1.1.3 насока: ЕС да увеличи използването на "добрата зелена енергия", която вече 
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произвеждаме, напр. вятърна енергия. 
 

88. 4.1.2.2 насока: ЕС също така да предприеме действия за намаляване на емисиите на 
парникови газове като метан, озон и др. 
 

89. Групиране на 3 насоки  

1.2.4.5 насока: Популяризиране на безплатни предложения за обучение на възрастни по 
въпросите на енергоспестяването, изменението на климата и др. - Ако не са публични, то 
да се популяризират НПО, които предлагат такива безплатни курсове. 
4.1.1.2 насока: ЕС да оказва по-голяма подкрепа по отношение на образованието и новите 
трудови функции на хората в традиционните производства на енергия. 
4.1.3.1 насока: ЕС да инвестира повече в промяна на навиците и нагласите на европейските 
граждани по отношение на частното потребление на енергия. 

 
90. Групиране на 2 насоки  

4.1.5.1 насока: Едно от решенията би могло да бъде разработването на енергия от водород. 
4.1.6.1 насока: Водородът като алтернатива би могъл да се изследва, инвестира и прилага 
повече като ново енергийно решение. 

 
91. 4.1.6.2 насока: Инвестирането в множество по-малки проекти би могло да реши мащабния 

енергиен проблем. Инвестиции както в промишлеността, така и в частните домове. 

Поднаправление 4.2 — Подкрепа за промяната 

92. 4.2.1.1 насока: ЕС трябва да направи така, че участниците да могат да се събират редовно и 
действително да се изслушват взаимно, за да разберат различните си нужди, когато става 
въпрос за изменението на климата. Ако е необходимо, трябва да се предприемат меки и/или 
твърди мерки за оказване на натиск върху континентите, така че те действително да започнат 
диалог и да се опитат да постигнат съгласие за обща визия за климата. 
 

93. 4.2.1.2 насока: Трябва да намалим вноса на стоки от Китай и САЩ, като същевременно 
въведем по-високи стандарти за качество, за да помогнем на тези държави. 
 

94. 4.2.2.1 насока: Принуда и възнаграждение: големите замърсители трябва да получават 
големи глоби и субсидии да се дават при последователна политика в областта на климата. 
Суровините могат да се предоставят безплатно (като субсидия) за компании, които работят по 
устойчив начин и имат правилно морално отношение към устойчивостта. 
 

95. Групиране на 2 насоки 

4.2.3.1 насока: Информацията (за климата, околната среда, земята) трябва да бъде 
прозрачна и проверена за гражданите. Всички в Европа трябва да са информирани по един 
и същ начин, без цензура от страна на политиката. 
4.2.3.2 насока: Така се достига до възможно най-голям брой хора и те се мотивират. Трябва 
да се използват разнообразни канали, за да се достигне до възможно най-много граждани 
и да се информират и сензибилизират. Това може да стане чрез нецензурирани социални 
медии, реклама в цялата държава, но също така и чрез религиозни канали или всякакви 
други всеобхватни организации за гражданите. 

 

Поднаправление 4.3 — Екологосъобразен транспорт 

96. Групиране на 2 насоки 

4.3.1.1 насока: ЕС трябва да засили и оптимизира използването на обществения транспорт 
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в селските райони, като инвестира в инфраструктура и подобри свързаността на селските 
райони с градските (за да могат работниците да стигат до работа). Да има субсидии за 
необходимата инфраструктура и за пътниците (за да стане транспортът по-евтин, особено 
за хората в най-неравностойно положение). Необходим е и бюджет, който да разпределя 
справедливо ресурсите между селските и градските райони. 
4.3.1.3 насока: ЕС трябва да подобри интернет свързаността в селските райони, за да се 
намали необходимостта от транспорт, за да не се налага на хората, живеещи в тези райони, 
да пътуват всеки ден до града за работа или училище.  

 
97. 4.3.1.2 насока: Преди да се изграждат нови транспортни инфраструктури, старите 

инфраструктури, които не се използват, трябва да се адаптират и да се използват по нов начин 
(напр. да се даде нов живот на старите железопътни линии). За да се създадат нови 
комуникационни и транспортни инфраструктури за селските райони, е много важно да се 
вземат предвид защитените територии (защитените природни пространства). Новите 
инфраструктури не трябва да вредят на тези защитени зони. 
 

98. 4.3.1.4 насока: ЕС да насърчава създаването на центрове за споделена работа (co-workings) за 
селските райони, където хората могат да ходят на работа близо до домовете си и да имат 
добра интернет връзка. 
 

99. 4.3.2.1 насока: ЕС да насърчава закупуването на електрически превозни средства чрез 
стимули и подобряване на електрическата инфраструктура. Жизненият цикъл на тези нови 
превозни средства (електрически, водородни...) да бъде дълъг, за да се оптимизира 
използването на ресурсите и да се избегнат твърде много отпадъци при смяната на старите 
превозни средства с нови. Трябва да се насърчава научноизследователската и развойна 
дейност в тези дълги жизнени цикли на продуктите. Трябва също така да насърчаваме 
използването на стари превозни средства с нови синтетични горива, които са по-малко 
замърсяващи (тъй като електрическите автомобили не винаги са най-екологичният вариант). 
Да се насърчава рециклирането на старите превозни средства и да се ремонтират и 
модернизират нови, по-екологични превозни средства.  
 

100. Групиране на 3 насоки 

4.3.2.2 насока: ЕС да замени автомобилния транспорт с други видове транспорт (по-широко 
използване на влакове, на лодки по реките и на морския транспорт на къси разстояния и на 
други средства, като например дронове).  
4.3.5.1 насока: ЕС трябва да промени законите, които контролират използването на 
самолети, а също и използването на круизни кораби. 
 4.3.2.3 насока: ЕС трябва да промени енергийните източници на круизните кораби с по-
малко замърсяващи (без използване на изкопаеми горива). 

 
101.  4.3.2.4 насока: ЕС да засили съвместните подходи, като напр. споделянето на частни превозни 

средства, например чрез използване на социални мрежи. 
 

102. 4.3.4.2 насока: ЕС да подобри електрификацията на обществения транспорт в градовете (напр. 
чрез насърчаване на трамвайния транспорт). 

 

Направление 5: Грижа за всички 

Поднаправление 5.1 — Подсилване на здравеопазването 

103. 5.1.1.1 насока: ЕС да изразходва по-голяма част от общия си бюджет за съвместни проекти за 
научноизследователска и развойна дейност в областта на здравеопазването, особено по 
отношение на превантивната медицина. 
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104.  5.1.1.2 насока: Необходимо е да синхронизираме научноизследователските дейности на ЕС 

и да предоставим нашите резултати и продукти на разположение на другите държави – 
членки на ЕС (отворен достъп в целия ЕС). 
 

105.  5.1.2.1 насока: Трябва да се увеличи квотата на медицинския персонал. Същевременно 
заплатите на медицинския персонал да бъдат увеличени (постепенно, в зависимост от опита 
и т.н.) и работното време да се намали. 
 

106. Групиране на 4 насоки 

5.1.2.2 насока: Да се улесни работата в други държави – членки на ЕС – квалификацията да 
се разглежда като еднаква (признаване на квалификацията) за целия персонал, работещ в 
здравеопазването, а не само за лекарите. Необходими са синхронизация и най-добри 
практики в методите на обучение.  
5.1.3.1 насока: Всички медицински училища да имат еднакви учебни планове/програми на 
обучение.  
5.1.2.3 насока: Трябва да се уверим, че завършилите медицинските факултети в ЕС не 
заминават за САЩ поради разликите в заплащането и условията на труд. 
5.2.2.2 насока: Има нужда от оценяване (по-добри условия на труд, кариерно развитие, 
социално признание) на здравните специалисти. Еднакви правила на европейско равнище 
(напр. за работното време). 

 
107. 5.1.3.2 насока: Необходимо е да има еднакво качество на лечението в целия ЕС, а лекарствата 

да струват еднакво. 
 

108. 5.1.4.1 насока: ЕС да разполага с повече компетенции в посока на обща система за 
здравеопазване, така че да е по-ефективно, по-евтино и по-лесно да се намират решения. 
 

109. 5.1.5.1 насока: Медицинските досиета на гражданите на ЕС да бъдат достъпни за 
медицинския персонал в други държави – членки на ЕС – в спешен случай. Здравната карта на 
ЕС да бъде обща. 
 

110. 5.1.6.1 насока: ЕС да даде приоритет на инвестициите в общественото здравеопазване и да 
осигури допълнителни стимули за тези, които вече работят в частния сектор, така че основното 
здравеопазване също да бъде конкурентоспособно. 
 

111. 5.1.7.1 насока: Трябва редовно да се организират специализирани обучения за различни 
медицински специалисти, за да се гарантира, че медицинският персонал е в крак с времето. 
 

112. 5.1.8.1 насока: По този въпрос да има по-голямо сътрудничество и съгласие между държавите 
– членки на ЕС. (система за плащане) 

Поднаправление 5.2 — По-широко разбиране за здравето 

113. 5.2.1.2 насока: Хората с проблеми, свързани с физическото здраве, да имат повече 
възможности да разговарят със специалисти по темата. 
 

114. Групиране на 5 насоки  

5.2.1.4 насока: Да има повече знания и информираност на компаниите за тяхната роля в 
областта на психичното здраве. Компаниите да бъдат насърчавани и подкрепяни да се 
отнасят по-сериозно към този въпрос. Например, Седмица на здравето (от предишната 
ориентация 5.2.1.3).  
5.2.3.1 насока: Обучение, повишаване на чувствителността, информиране на обществото с 
цел намаляване на табутата. 
5.2.3.2 насока: Чрез образование да се разясни, че проблемите с психичното здраве са като 
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други здравословни проблеми. 
5.2.6.1 насока: Задълбочаване на познанията за психичното здраве за всички, които се 
занимават с пациенти и работят в общността (училища, полицейски органи, персонал в 
здравния сектор, компании, общини). 
5.3.2.1 насока: Нормализиране на психологическото лечение (напр. психологическите 
патологии и необходимостта от лечение не се обсъждат открито). Важно е да се разбере, че 
посещението при психолог е необходимост за всички хора. Преподаване на философия, 
логическо и критично мислене в училищата. Това ще доведе до подобряване на психичното 
здраве на хората. 

 
115.  5.2.2.1 насока: Предоставяне на средства на институциите, които подпомагат хората със 

здравословни проблеми. 
 

116.  Групиране на 2 насоки  

5.2.4.1 насока: Намаляване на данъците за женските хигиенни продукти.  
5.3.3.1 насока: Премахване на ДДС върху продуктите за женска хигиена. 

 
117. 5.2.4.2 насока: Повишаване на осведомеността на младите хора и децата относно 

биологичното, психичното и сексуалното здраве. 
 

118. 5.2.4.3 насока: Добрите идеи/решения/практики да бъдат адаптирани в други държави 
членки. Трябва да се проучи как да се осъществи такова споделяне. (дискриминация в 
областта на сексуалното, репродуктивното и женското здраве)  
 

119. Групиране на 2 насоки  

5.2.5.1 насока: Активно насърчаване на спортните дейности чрез държавни стимули. 
5.3.2.4 насока: Увеличаване на времето за физическо възпитание в училищата, за да станат 
хората по-активни (напр. насърчаване на по-доброто психично здраве, намаляване 
назатлъстяването и т.н.). Насърчаване на родителите да излизат по-често навън с децата си. 
Насърчаването на физическа активност може да се стимулира и чрез програми за устойчива 
мобилност (напр. в Португалия съществуват стимули за по-устойчива мобилност, които 
насърчават използването на велосипеди и ходенето пеша). 

 
120. 5.2.7.1 насока: Създаване на европейски конкурс, представящ най-добрите национални 

практики по отношение на психичното здраве (които да се представят от министри или 
членове на парламента). 

Поднаправление 5.3 — Равен достъп до здравеопазване за всички 

121. Групиране на 3 насоки 

5.3.1.1 насока: Разширяване на обхвата на обществената система за орално здраве (напр. в 
Испания общественото здравеопазване е много ограничено в областта на оралното здраве). 
5.3.1.2 насока: Създаване на финансови помощи за достъп до орално здравеопазване и 
намаляване на разходите за здравеопазване. Насърчаване на субсидиите на европейско 
равнище, за да се гарантира доброто стоматологично здравеопазване, особено до 18-
годишна възраст (например в Австрия ортодонтията се финансира за хора до 18-годишна 
възраст). 
5.3.1.3 насока: Подобряване на политиките за превенция в областта на стоматологичното 
здраве. Установяване на минимални стандарти в областта на стоматологичното здраве в 
целия ЕС. Профилактичните стоматологични грижи в училищата да бъдат безплатни. (В 
Германия например съществуват програми за превенция: 1) зъболекар посещава 
училищата и 2) се насърчава посещението при зъболекар веднъж годишно. Това посещение 
при зъболекаря обаче струва 80 евро и затова има семейства, които не могат да си го 
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позволят. ) 

 
122. 5.3.2.3 насока: Обясняване на проблемите, свързани със самолечението, в училищата и на 

възрастните. 
 

123. 5.3.2.5 насока: Обучаване на възрастни и ученици в оказване на първа помощ и сърдечно-
белодробна реанимация. В допълнение към обучението е важно на обществени места да има 
дефибрилатори. 
 

124. 5.3.3.2 насока: Политиките в областта на здравеопазването трябва да признават, че жените и 
мъжете, поради биологичните си различия и ролите на пола, имат различни нужди, пречки и 
възможности за достъп до здравни грижи. Необходимо е също така да се обърне внимание 
на нуждите на колектива LGTBIQ (особено на младия LGTBIQ колектив, тъй като той е в процес 
на изграждане на своята идентичност и се нуждае от повече подкрепа). Насърчаване на 
специални закони за LGTBIQ (напр. закона в Арагон за транссексуалните лица: създадено е 
звено за грижи за половата идентичност, което оказва психологическа помощ и подкрепа през 
целия процес на преход; в Арагон има също закон за LGTBIQ. И двете могат да бъдат отправна 
точка за други региони). 

 
125. 5.3.4.1 насока: Подобряване на обучението и предоставяне на повече ресурси на структурите 

от третия сектор и социалните служби, които имат контакт с хора с по-малко ресурси (напр. 
има хора с много лоши хигиенни или хранителни навици, защото нямат информация или 
ресурси за подобряването им). Бездомните хора нямат достъп до медицински грижи, много 
от тях се срамуват да отидат на лекар. НПО могат да достигнат до тези бездомни хора и да 
осигурят медицински посещения за уязвимите групи.  
 

126. 5.3.4.2 насока: Включване на семействата в образователните планове на училищата, така че 
семействата също да бъдат част от навиците за здравословно образование, насърчавани в 
училищата. 
 

127. 5.3.5.1 насока: Разработване на инструменти, които ни позволят да помогнем на медицинския 
персонал да подобри работата си (напр. гласови приложения: можеш да говориш на 
приложението и казаното от теб отива в система, чрез която медицинският персонал получава 
писмената консултация и не му се налага да пише). 
 

128. Групиране на 2 насоки  

5.3.6.1 насока: ЕС трябва да въведе основни обществени здравни грижи (функционални, а 
не естетически аспекти) във всички държави от ЕС. Достъп трябва да имат не само жителите 
на съответната държава, но и имигрантите или хората от други страни. 
5.3.7.1 насока: Осигуряване на медицински грижи за бездомните и имигрантите (напр. има 
някои НПО, които предоставят частни грижи, и такива инициативи следва да се насърчават). 

 
129. 5.3.7.2 насока: Включване на здравето, човешкото достойнство и правото на 

неприкосновеност в член 3 на Договора за Европейския съюз. Човешкото достойнство е част 
от здравето на хората (Например, член 15 от Конституцията на Испания включва „правото на 
живот и на физическа и морална неприкосновеност, без в никакъв случай да бъде подлагано 
на изтезания или нечовешко или унизително наказание или отношение“). 
 

130. 5.3.8.1 насока: Анализ на предимствата и недостатъците на частната система на 
здравеопазване (напр. за да видите до каква степен насърчаването на частна система води до 
намаляване на инвестициите в обществени услуги, да видите до каква степен тя е 
дискриминационна и т.н.) (напр. в Германия има частно застраховане и обществено 
здравеопазване. Частното здравеопазване невинаги е по-добро. Ако сте частен пациент, 
трябва да плащате за прегледи, от които всъщност нямате нужда).  
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