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Основна информация: Изменение на климата, околна среда, здраве 

 

Панелът „Изменение на климата, околна среда/здраве“ е свързан с изменението на климата, 
екологичните въпроси и новите здравни предизвикателства за Европейския съюз. Тези теми са 
свързани и с целите и стратегиите на ЕС като селско стопанство, транспорт и мобилност, 
енергетика и преход към общества с ниски въглеродни емисии, научни изследвания, здравни 
системи, реагиране на здравни кризи, превенция и здравословен начин на живот. 

Настоящият документ Ви предоставя обща информация по различните теми от работата на 
панела. Особено важно е, че в него е очертано това, което ЕС вече прави в тези области, както и 
това, което потребителите на многоезичната цифрова платформа (https://futureu.europa.eu) са 
изразили като свои основни опасения и желания за бъдещето. И накрая, документът съдържа и 
препратки към повече информация по много от темите. 

Вашата задача 
 
В рамките на този панел ще Ви приканим да обсъдите и формулирате набор от препоръки 
към институциите на Съюза за последващи действия във връзка с бъдещето на Европа в 
областта на изменението на климата, околната среда и здравето. Например в препоръките 
може да се посочи каква обща насока да се следва или как да се реши конкретен проблем. 
 
В рамките на три сесии ще водите обсъждания и ще си сътрудничите пряко с други граждани 
от цяла Европа, като заедно ще изготвите препоръките. На третата и последна сесия ще 
гласувате колективно по препоръките, които ще бъдат представени и обсъдени с останалите 
участници на пленарното заседание на конференцията. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Изменение на климата и околна среда: проправяне на пътя към по-устойчиво 
бъдеще 

Борбата с изменението на климата и щетите върху околната среда е неотложен въпрос, който 
стои пред Европейския съюз и целия свят. За да направим света по-добър за всички нас, се 
нуждаем от стратегия, чрез която Европа да продължи да заема водеща роля в световен мащаб 
за постигането на устойчивост и неутралност по отношение на климата. 

 
 
Какво прави ЕС? 

Европейският зелен пакт е нашият план да направим икономиката на Европейския съюз 
устойчива, като превърнем климатичните и екологичните предизвикателства във възможности 
и постигнем справедлив и приобщаващ преход за всички. 

Зеленият пакт е новата стратегия за растеж, която има за цел да преобразува Европейския 
съюз в модерна, неутрална по отношение на климата и конкурентоспособна икономика с 
ефективно използване на ресурсите. Това включва: 

● нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. 
● икономически растеж, който не зависи от използването на ресурси 
● нито един човек или място да не бъдат изоставени в прехода към неутрално по 

отношение на климата и устойчиво общество 

 

Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 

От създаването на платформата темата „Изменение на климата и околна среда“ е генерирала 
общо 3 156 коментара, идеи и прояви (1 074 идеи, 1 798 коментара и 284 прояви). В основата на 
редица предложения стои концепцията за изменението на климата и осведомеността за 
последиците от него, като участниците подчертават многобройните екологични 
предизвикателства и призовават за конкретни действия за преодоляването им. Идеите в 
рамките на тази тема са най-различни и включват следните въпроси: 

 Замърсяване 
 Транспорт 
 Селско стопанство 
 Потребление 
 Субсидиране, данъчно облагане 
 Енергетика 
 Създаване на промяна в нагласите и поведението 

 

Замърсяване 

Участниците определят замърсяването като основен източник на натиск върху околната среда в 
световен мащаб. Те обсъждат екологичния преход, като предлагат различни решения за 
намаляване на замърсяването (вж. проявата). Например в една от най-подкрепяните идеи на 
платформата се предлага ЕС да осигури засилен и приобщаващ подход на управление, при който 
както работниците, така и профсъюзите да участват в разработването и прилагането на 
политиките за адаптация на всички равнища. Подчертава се, че стратегията на ЕС за справяне с 
изменението на климата следва да включва конкретни мерки на политиката, насочени към 
запазване на работните места и защита на здравето и безопасността на работниците, както и 
активни политики по заетостта, преквалификация и обучения с цел предотвратяване на загубата 
на работни места (вж. идеята). Обсъждат се няколко области на замърсяване в рамките на 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=bg&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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следните подтеми: емисии, обезлесяване, замърсяване на водите, светлинно замърсяване и 
използване на пластмаси. 

По отношение на емисиите един от най-обсъжданите въпроси се отнася до данъчното облагане 
на емисиите, по-специално с цел насърчаване на предприятията да намалят своите емисии на 
парникови газове, като изберат по-евтини възобновяеми източници на енергия, което на свой 
ред да доведе до вземане на по-устойчиви решения от потребителите (вж. примерната идея). 
Наред с това се отправя призив за разширяване на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). 
Друга подтема при идеите се отнася до обезлесяването, като се оправят призиви за инвестиране 
в повторното залесяване в Европа (вж. примерната идея) или в световен мащаб, за да се спасят 
белите дробове на планетата, а именно тропическите гори на Амазония и други тропически гори 
по света, с цел не само да се намали глобалното замърсяване с въглероден диоксид и да се 
спасят видове, но и да се намали миграционният натиск върху Европа (вж. примерната идея). 

При подтемата за замърсяването на водите се поставя силен акцент върху необходимостта да 
се гарантира бъдещата сигурност на ресурсите от питейна вода и чистите екосистеми (вж. 
проявата). Освен това са направени конкретни предложения за борба с покачването на 
равнището на океаните и замърсяването на реките (вж. примерната проява). В една от идеите 
се предлага да се създадат съоръжения за рециклиране на пластмаси от реките и океаните (вж. 
идеята). И накрая, в някои от идеите на платформата се иска ограничаване на светлинното 
замърсяване (вж. примерната идея). 

Транспорт 

Голяма група от идеи, попадащи в темата за транспорта, обръща внимание на връзката между 
транспорта и замърсяването. Някои от изброените по-долу предложения се отнасят до промяна 
на транспортната система с цел намаляване на замърсяването. Представените на платформата 
идеи за промяна на транспортната система изискват преди всичко забрана на полетите на къси 
разстояния в ЕС с цел намаляване на замърсяването (вж. примерната идея). Участниците 
подчертават, че пандемията вече е довела до свиване на авиационния сектор. 

Като цяло се наблюдава силна подкрепа за подобряване на системите за обществен транспорт 
в Европа (вж. примерната идея), като например по-екологични алтернативи на полетите на къси 
разстояния. По-конкретно, широко се обсъжда изграждането на обща европейска железопътна 
мрежа (вж. примерната идея). Един от участниците предлага търсачката Euro Trainscanner да 
спомогне за това пътуването с влак да стане  по-привлекателно (вж. идеята), а друг предлага да 
се въведе интегриран билет на ЕС, който да бъде безплатен в градовете (вж. идеята). 

Други идеи се отнасят до обща велосипедна мрежа, предлагаща например разширяване на 
велосипедните маршрути или създаване на общоевропейска велосипедна мрежа от възлови 
точки (вж. примерната идея). 

Друга група от идеи е съсредоточена върху иновациите и разработването на електрически 
превозни средства, като автомобили и велосипеди, и тяхното интегриране в сегашната среда, 
например чрез осигуряване на мрежа от станции за зареждане (вж. примерната идея). 

По въпроса за декарбонизацията на транспорта и по-екологичния транспорт участниците 
подчертават също значението на трансграничните проекти за насърчаване на морския и 
железопътния транспорт (вж. примерната идея). Отправен е и призив за разработване на 
програми за насърчаване на научноизследователската и развойната дейност и иновациите с цел 
произвеждане на транспортни средства – обществени и частни, индивидуални и колективни – 
които да не замърсяват околната среда и да са 100% енергийно самодостатъчни (вж. 
примерната идея). 
 

Селско стопанство 

В рамките на темата за селското стопанство участниците често подкрепят концепцията за 
екологично земеделие и повече малки земеделски стопанства (вж. примерната идея), като 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=bg&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=bg&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
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призовават за забрана на употребата на пестициди и на интензивното земеделие (вж. 
примерната идея). Някои участници отиват още по-далеч, като предлагат забраната да обхваща 
и личното ползване: докато земеделските стопани трябва да документират употребата на 
пестициди, подобно изискване не съществува за частните собственици на градини, които 
законно могат да закупят такива продукти и често не знаят за тяхното вредно въздействие (вж. 
примерната идея). 

В други идеи се предлага ЕС да полага повече усилия за насърчаване на начин на хранене с 
продукти от растителен произход с оглед на опазването на климата и околната среда. Някои 
участници добавят и етични съображения, за да мотивират подобни действия (вж. примерната 
идея). Тази идея се разглежда и в рамките на темата „Здравеопазване“. 

Участниците настоятелно изтъкват и необходимостта да се гарантира продоволствена 
независимост и сигурност чрез насърчаване на местното земеделие (вж. примерната идея). 
Местното земеделие би могло да се стимулира, например, чрез създаване на хранителни пояси 
около градовете, изискване за засаждане на овощни дървета в градските райони, подпомагане 
на придобиването на земя от производителите и земеделските стопани посредством 
ограничаване на цената на тази земя, изискване част от покривното пространство на 
обществените сгради да се използва за градско земеделие и намаляване на оказвания от 
жилищния пазар натиск върху земеделската земя (вж. идеята). 

Освен това участниците желаят да се насърчи биологичното разнообразие в Европа, например 
чрез конкретни мерки като създаването на зелени покриви (вж. примерната идея). И накрая, 
обсъждат се и доходите на земеделските стопани, като някои участници отправят призив 
земеделските стопани да получават гарантиран доход чрез справедливи цени вместо субсидии 
(вж. примерната идея). 

 

Потребление 

В рамките на темата за потреблението е отправен общ призив за промяна на настоящата 
система на масово потребление на стоки и услуги (вж. примерната идея). Някои участници 
отиват още по-далеч, като предлагат да се въведат квоти за максимално потребление и 
производство (вж. примерната идея). 

Редица участници в платформата посочват значителния обем на натрупани отпадъци и 
предлагат различни мерки за избягване и борба с такива отпадъци, например рециклиране (вж. 
примерната идея), избор на опаковки на продуктите с нулеви или ниски равнища на отпадъци, 
за да се намали отрицателното въздействие върху околната среда (вж. примерната идея). Освен 
това е отправен настойчив призив за спиране на вноса на продукти, които причиняват 
обезлесяване на тропическите гори (вж. примерната идея). 

Второто направление от идеи се застъпва за по-усъвършенствана система за етикетиране на 
продуктите (вж. примерната идея), която да описва подробно въздействието на производството 
върху околната среда или да посочва дали продуктите съдържат пластмасови микрочастици, 
като по този начин оказват отрицателно въздействие в дългосрочен план върху здравето на 
потребителите (вж. примерната идея). 

Третото направление е съсредоточено върху бързата мода в текстилната промишленост, като 
целта е тази тенденция да стане по-екологосъобразна; участниците подчертават огромното 
количество ресурси, които се използват за производството на дрехи, и че дрехите често са 
неподходящи за рециклиране (вж. примерната идея). 

Освен това участниците изтъкват необходимостта от насърчаване на екологосъобразен и 
устойчив туризъм вместо масов туризъм, тъй като се счита, че масовият туризъм оказва 
значително въздействие върху природните и културните ресурси (вж. примерната проява). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=bg&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=bg&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=bg&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=bg&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=bg
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=bg&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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В последната група коментари и идеи по тази тема се изразява загриженост относно отпадъците, 
генерирани от новите електронни уреди, и се призовава, наред с другото, за удължаване на 
задължителните гаранции за тях и осигуряване на възможност за поправка (вж. примерната 
идея). Някои участници искат също да се ограничи потреблението на енергия – особено като се 
има предвид, че електроенергията до голяма степен се произвежда от изкопаеми горива – чрез 
налагане на месечна квота за потребление на електроенергия, като надхвърлянето ѝ да се 
облага с данък (вж. примерната идея). 

 

Субсидиране, данъчно облагане 

В рамките на тази тема участниците призовават за спиране на субсидиите, оказващи 
неблагоприятно въздействие върху околната среда, например вредните субсидии за 
рибарството (вж. идеята) или субсидиите за изкопаеми горива (вж. идеята). По аналогичен 
начин предложенията се застъпват за увеличаване на субсидиите за проекти в областта на 
биологичното разнообразие и изменението на климата, които биха довели до положителна 
перспектива в дългосрочен план. 

Участниците предлагат да се въведе и данък за устойчивост (вж. примерната идея), който да 
направи неустойчивите продукти по-скъпи и така те да станат по-малко привлекателни както за 
потребителите, така и за производителите. Освен това се счита, че този данък би осигурил 
допълнителни приходи на ЕС, които да бъдат инвестирани в устойчивост. 

Енергетика 

Участниците в платформата предлагат да се насърчи използването на енергия от възобновяеми 
източници както в малък, така и в голям мащаб, и да се ограничи използването на ядрена 
енергия или, като алтернатива, да се разработи безопасна ядрена енергия, която да се използва 
в държави и на места, където не е възможно да се използват възобновяеми енергийни 
източници (вж. примерната идея). Освен това втората най-подкрепяна идея  в рамките на темата 
за изменението на климата от стартирането на платформата насам призовава за спиране на 
всички субсидии за изкопаеми горива (вж. примерната идея). 

Едновременно с това се отправя призив за проучване на алтернативни източници на енергия 
(вж. примерната проява) като термоядрен синтез, геотермална енергия или водород, които биха 
допринесли значително за енергийното многообразие (вж. примерната идея). Участниците 
обаче подчертават, че дори алтернативните източници като вятърната енергия следва да бъдат 
приемани от местното население и да се гарантира, че те оказват положително въздействие 
върху биологичното разнообразие, хората и ландшафта (вж. примерната идея). 

Създаване на промяна в нагласите и поведението 

Друг акцент е поставен върху образованието и повишаването на осведомеността сред 
европейците от всички поколения (вж. проявата). Въпреки че повечето от идеите са насочени 
към образованието на младите хора (вж. примерната идея), има и призив за ангажиране на по-
възрастните европейци с инициативи в областта на изменението на климата, особено поради 
нарастващото застаряване на населението в Европа (вж. примерната идея). Освен това някои 
участници подчертават необходимостта от насърчаване на екологично отговорната 
комуникация от страна на европейските институции. Например те предлагат да се разработят 
комуникационни пакети „Как да бъдем екологично отговорни европейци“ и да се укрепи 
образованието в областта на околната среда, за да се създадат квартали, ангажирани с 
опазването на околната среда (вж. идеята). 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=bg&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=bg&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=bg&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=bg&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=bg&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Научете повече по темата: 

 Европейски зелен пакт 
 Изменение на климата 
 Кръгова икономика и намаляване на отпадъците 
 Изменение на климата – какво прави ЕС 
 Биологично разнообразие – как ЕС опазва природата 
 Неутралност по отношение на климата – 5 факта за целта на ЕС за 

неутралност по отношение на климата 

 

Здравеопазване: бъдеще в по-добро здраве за европейците 
Здравеопазването, благосъстоянието и здравословният начин на живот са жизненоважни за 
всички нас. Пандемията от коронавирус открои необходимостта от съвместна работа за 
укрепване на здравните системи и опазване на физическото и психичното здраве на 
европейците. 

Макар че националните правителства носят основната отговорност за здравеопазването и 
медицинските услуги, здравните политики на Европейския съюз могат да подкрепят и засилват 
действията в тази област. Изразявайки своето мнение, надежди и опасения, можете да 
повлияете на начина на предоставяне на здравно обслужване в Европа. 

 
Какво прави ЕС? 

Чрез съвместни действия за борба с коронавируса и за опазване на здравето на хората ЕС вече 
показа колко повече можем да направим в областта на общественото здраве. Това включва 
осигуряване на ваксини, гарантиране на наличността на достъпни лекарства, лечения и 
медицинско оборудване и подпомагане на държавите да работят заедно с цел координиране 
на ответните им действия. 

Що се отнася до бъдещето, пандемията от коронавирус направи още по-необходимо 
изграждането на Европейски здравен съюз, засилена координация в рамките на Европа, по-
устойчиви здравни системи и по-добра подготвеност за евентуални бъдещи кризи. Нашата цел 
е да осигурим защита чрез висококачествени грижи в случай на криза и да предоставим 
необходимите инструменти за предотвратяване и управление на извънредни ситуации, 
свързани със здравето, които засягат целия континент. 

Наред с борбата с пандемията и водещата роля в реакцията  при извънредни ситуации, 
Европейският съюз продължава да предприема действия и в други области, свързани със 
здравеопазването, включително подобряването на профилактиката, лечението и последващите 
грижи  при сериозни  заболявания като рака. 

Принос от многоезичната цифрова платформа (19 април – 2 август 2021 г.) 

В рамките на темата „Здравеопазване“ участниците разглеждат широк спектър от въпроси. Те 
предлагат да се повиши хармонизацията и интеграцията на европейско равнище, което е 
повлияно и от опита с COVID-19 и неговото въздействие. Тази тема е генерирала 1 018 мнения: 
392 идеи, 576 коментара и 50 прояви. Основните въпроси, разглеждани по тази тема, са: 

 Интегриране на здравните системи на ЕС 

 Достъп до здравеопазване за всички 

 Остаряване в добро здраве 

 Здравословен начин на живот 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Отговор на COVID-19 

 Превенция вместо лечение 

 Здравеопазване в цифровизираната ера 

 Научни изследвания в здравеопазването 

 Сексуално и репродуктивно здраве 

 Други идеи 

 

Интегриране на здравните системи на ЕС 

Участниците в платформата се застъпват за по-тясно сътрудничество между държавите членки с 
цел укрепване на европейските здравни системи по различни начини. Идеите включват 
обединяване на знания и капацитет, например чрез предоставяне на възможност на 
реаниматорите да се движат свободно и да се грижат за критично болни пациенти в целия ЕС 
(вж. идеята), стандартизиране на доболничната спешна помощ (вж. идеята), признаване на 
квалификациите на полагащите грижи лица в целия ЕС (вж. идеята), създаване на европейска 
болница за редки заболявания (вж. идеята) и подобряване на правната уредба за 
трансплантациите с цел създаване на единна система за координиране на трансплантациите 
(вж. идеята). 

Във връзка с това при обсъжданията се подчертава необходимостта от предоставяне на повече 
компетенции и правомощия на ЕС при извънредни ситуации в областта на общественото здраве 
чрез преразглеждане на Лисабонския договор (вж. примерната идея). Тези предложения най-
често се правят по повод на начина, по който държавите членки се справят с пандемията от 
COVID-19 и свързания с нея недостиг на медицинско оборудване, предизвикателствата по 
отношение на разработването на ваксини и съвместното закупуване на ваксини. 

Достъп до здравеопазване за всички 

Представените идеи относно достъпа до здравеопазване подкрепят въвеждането на 
европейска схема за здравно осигуряване (вж. примерната идея и друга примерна идея). 
Предлага се и идея за деприватизиране на сектора на здравеопазването като начин, по който 
здравеопазването да стане достъпно за всички (вж. идеята). Наред с това е предложена и идея 
за практически по-достъпно здравеопазване за всички, която се състои в разширяване на 
мобилната здравна система под формата на здравни автобуси, които биха улеснили бързия и 
безпроблемен достъп до медицинските системи (вж. идеята). 

Остаряване в добро здраве и борба с остаряването 

В светлината на застаряването на населението в Европа гражданите подчертават значението на 
доброто здраве в „сребърната възраст“. Една силно подкрепена и коментирана идея насърчава 
изследванията и технологиите за основаващо се на науката дълголетие в добро здраве (вж. 
идеята), като например терапии за подмладяване и клинични изпитвания в тази област, както и 
осъществяване на ефективни правни, бюджетни, регулаторни и институционални ангажименти 
с цел увеличаване на продължителността на живота в добро здраве в Европейския съюз. 

Един гражданин изтъква потенциала на селските райони като иновационни центрове за 
стратегии за остаряване в добро здраве, тъй като тези „изпитващи затруднения райони“ като 
цяло са по-гъсто населени с по-възрастни хора и качеството на здравеопазването в тях не е 
толкова високо, колкото в градските райони, поради което са необходими иновативни решения 
(вж. идеята). Доразвивайки темата, друг гражданин се застъпва за криониката като възможност 
за забавяне на грижите чрез замразяване на неизлечимо болни хора до откриването на лечение 
(вж. идеята). 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Здравословен начин на живот 

Няколко идеи изтъкват значението на здравословното хранене, като много граждани 
предлагат ЕС да насърчава вегетарианския начин на хранене (вж. идеята) поради ползите от 
него за здравето и околната среда. В този контекст една от идеите е да се увеличат данъците 
върху месото, като същевременно се намали ДДС за здравословните храни (вж. идеята). Други 
участници призовават за проучване на въздействието на емулгаторите (вж. идеята), за забрана 
на изкуствените трансмазнини (вж. идеята) и за регулиране на селскостопанските техники, 
които оказват влияние върху храненето и здравето, например антибиотиците в интензивното 
земеделие (вж. идеята). Подобни идеи са предложени и в рамките на темата „Изменение на 
климата и околна среда“. 

Идеята за включване на природни лечебни средства в медицината е широко обсъждана на 
платформата (вж. примерната идея). По-конкретно, участниците изказват мнение, че 
нелекарствените интервенции могат да бъдат от явна полза за здравето и автономността на 
пациентите (вж. примерната идея). Един гражданин подчертава и ползите от северните 
дребни горски плодове с високо съдържание на антиоксиданти за подпомагане на лечението 
на ракови заболявания (вж. идеята). По подобен начин се предлагат алтернативни терапии, 
например терапия, използваща контакта с дървета за борба със стреса, професионалното 
изтощение, депресията и тревожността (вж. идеята). 
На платформата също така се предлагат подкрепа за насърчаване на здравната грамотност (вж. 
идеята) и въвеждане на здравни практики от ранна възраст като ключов фактор за 
здравословен начин на живот (вж. идеята). Например няколко граждани посочват, че е 
необходимо да не се насърчава потреблението на тютюневи изделия на европейско равнище 
чрез увеличаване на цената и ограничаване на местата за продажба само до аптеките (вж. 
примерната идея). 

Отговор на COVID-19 

Последиците от COVID-19 се обсъждат широко от участниците, които като цяло смятат, че е 
необходимо да се възстановят рационалната и научната надеждност и доверието в медицината 
и политиката по отношение на широкото разпространение на погрешни схващания и фалшиви 
новини по време на пандемията. При обсъждането на мерките във връзка с COVID-19 
гражданите, участващи в платформата, са съгласни, че всички подобни мерки в ЕС следва да се 
прилагат по основан на доказателства начин, за да се постигне възможно най-реалистичен 
анализ на съотношението между разходите и ползите (вж. идеята). 

Други идеи подчертават необходимостта от разработване на приобщаващи стратегии за 
справяне с бъдещи пандемии на равнище ЕС, като се защитават правата на хората с увреждания 
(вж. идеята). Едно от направените предложения е да се извърши проучване на въздействието 
на мерките, свързани с COVID-19, върху обитателите и персонала на домовете за възрастни хора 
в различните страни от ЕС, за да се получи информация от първа ръка за опита на възрастните 
хора с тези мерки (вж. идеята). 

Един участник засяга въпроса за процедурите, свързани със закупуването на ваксини на 
равнище ЕС, като призовава за по-голяма публичност и прозрачност по отношение на 
договорите с фармацевтичните дружества (вж. идеята). Освен това дебатите относно 
програмата за ваксинация разкриват коренно различни гледни точки, вариращи от идеята, че 
ваксинацията следва да бъде задължителна за всички (вж. идеята), до мнението, че гражданите 
трябва да бъдат свободни да избират (вж. идеята). Друг участник смята, че ваксините не би 
трябвало да са задължителни за младите хора и ЕС не следва да ги „изнудва“, като позволява 
„улеснено“ транснационално пътуване в замяна на ваксинация, и ако се изискват PCR тестове, 
те следва да се предоставят безплатно (вж. идеята). Предлага се също държавите – членки на 
ЕС, да се споразумеят да признават съответните стандарти на СЗО и националния документ, 
удостоверяващ нивото на антителата (или ваксина/бустерна доза) (вж. идеята). Зеленият 
пропуск също е широко обсъждан, от една страна от онези, които се опасяват от създаването на 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
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две класи граждани (вж. идеята) и които предлагат Европа да отстоява правото на избор на 
хората да не се ваксинират (вж. идеята), и от друга – от онези, които подкрепят такъв здравен 
пропуск и задължителната ваксинация като част от колективните усилия за победа над вируса и 
гарантиране на жизнеспособността на здравните системи (вж. примерната идея). 

Няколко граждани призовават за по-голяма солидарност и създаване на глобално партньорство 
и финансиране за борба с болестите и изкореняването им в световен мащаб и предлагат Европа 
да стане световен лидер в борбата и победата над пандемиите, раковите и сърдечните 
заболявания (вж. идеята). Един гражданин предлага Европейската комисия, в сътрудничество 
със Световната здравна организация, да насърчава сключването на международно 
споразумение, което да позволи производството и разпространението на лекарства в световен 
мащаб при пандемии (вж. идеята), а друг подчертава необходимостта от ваксиниране на хората 
от цял свят, за да се предотврати появата на нови щамове (вж. идеята). В същото време 
участниците предлагат да се вземат мерки за защита на патентите на дружествата, а 
Европейската комисия да играе важната роля на посредник и посланик (вж. идеята). 

Превенция вместо лечение 

Няколко идеи, представени от граждани, се отнасят до повишаването на осведомеността 
относно психичното здраве и проблемите, свързани с него, като професионално изтощение, 
стрес, депресия и тревожност, и призовават за европейски план за справяне с тези проблеми 
(вж. идеята), особено с оглед на въздействието на наложените поради COVID-19 ограничителни 
мерки. 

Като неотложен въпрос се поставя и влиянието на замърсяването на въздуха върху здравето на 
гражданите (вж. идеята), както и необходимостта от справяне с шумовото замърсяване чрез 
определяне на строги равнища на допустимите шумови емисии за автомобилните гуми (вж. 
идеята). Наред с това е отправен призив за намаляване на експозицията на вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство, включително перфлуороалкилирани и 
полифлуороалкилирани съединения (вж. идеята). 

Хоризонтална подтема на платформата е критиката на Договора за Евратом, за който се счита, 
че облагодетелства ядрената енергия в сравнение с други енергийни източници и не защитава 
в достатъчна степен европейските граждани от опасностите, свързани с ядрената енергия, като 
някои граждани се застъпват за премахването на този договор (вж. примерната идея). 
 

Здравеопазване в цифровизираната ера 

Група граждани обсъждат възможностите и заплахите, свързани с нарастващата цифровизация 
през последните десетилетия. Няколко идеи разглеждат цифровизацията, съвместимостта и 
интеграцията на европейските системи за електронно здравеопазване като начин за 
предоставяне на гражданите на оперативно съвместими здравни досиета в целия ЕС (вж. 
примерната идея). Някои участници обаче проявяват предпазливост и подчертават уязвимостта 
на тези чувствителни данни и необходимостта от ограничаване както на национално, така и на 
европейско равнище на обема на набора от здравни данни, например за 
научноизследователски цели, до определен брой досиета или пациенти (вж. идеята). Един 
гражданин призовава за забрана на националните геномни бази данни, които се използват за 
медицински изследвания, но до които могат да имат достъп и други субекти, например 
правителствени служби, които да ги използват за други цели, като по този начин се нарушава 
правото на неприкосновеност на личния живот (вж. идеята). 

Друга идея предлага да се даде приоритет на финансирането на научни изследвания, свързани 
с физическите упражнения, и във връзка с електронното здравеопазване насочва вниманието 
към цифрови решения, които да помагат на гражданите да продължат да бъдат физически 
активни, като по този начин се води борба с редица хронични заболявания, дължащи се на 
липсата на физическа активност (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
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Наред с това се обсъжда и цифровата зависимост и се предлага план за действие на ЕС срещу 
пристрастяването към цифровите технологии (вж. идеята), като някои участници предлагат да 
се въведе обучение в училищата, както и информационни кампании за възрастни с цел 
ограничаване на цифровото взаимодействие. 
 

Научни изследвания в здравеопазването 

Редица граждани подкрепят идеята за създаване на централизиран европейски институт за 
здравни изследвания, който да координира научните изследвания в областта на здравето 
между различните национални институти и да инвестира във фармацевтични изследвания (вж. 
примерната идея). Един гражданин подчертава, че е необходимо закупуването, производството 
и доставката на защитно облекло и на лекарства да са базирани в по-голяма степен в Европа 
(вж. идеята). Предложението за насърчаване на научните изследвания на патомеханизмите на 
миалгичния енцефаломиелит в рамките на „Хоризонт Европа“ (вж. идеята) е подкрепено от 
редица участници. Изтъква се и необходимостта Европа да обедини усилията си с 
университетите за провеждане на научни изследвания с цел разработване на нов антибиотик 
срещу свръхрезистентни бактерии (вж. примерната идея). Освен това някои граждани 
призовават за нормативен акт, който да задължава фармацевтичните дружества, които са 
разпространители на ваксини, да публикуват пълните данни от клиничните изпитвания на тези 
ваксини, за да се насърчи оценката на тяхната безопасност и ефективност (вж. идеята). Други 
идеи включват създаването на европейска лаборатория за инфекциозни болести (вж. идеята). 

Сексуално и репродуктивно здраве 

В една идея се предлага на обществени места да бъдат предоставяни безплатни менструални 
продукти, за да се води борба с т.нар. „менструална бедност“ (вж. идеята). Други предложения 
включват въвеждането на данъчни облекчения за дамските превръзки и пълното 
възстановяване на разходите за женски контрацептиви. Освен това се изтъква необходимостта 
от повече научни изследвания в областта на женското репродуктивно здраве и от 
разработване на по-неинвазивни женски и мъжки контрацептиви (вж. идеята). На платформата 
са отправени и призиви за забрана на мъжкото генитално осакатяване без получено съгласие и 
преди навършване на пълнолетие (вж. идеята). В едно предложение се предлага създаването 
на спонсорирани и популяризирани от ЕС клиники за сексуално здраве (вж. идеята). 

Други идеи 

Сред другите идеи е възнаграждаването на отговорното поведение като част от здравното 
осигуряване, например под формата на връщане на пари в брой, в случай че услугите не се 
използват през дадена година (вж. идеята). Една идея изтъква необходимостта от намиране на 
решение за изхвърлянето на опасни медицински отпадъци (като игли от инсулиновите диабетни 
комплекти) (вж. идеята). Няколко граждани призовават и за декриминализиране на канабиса от 
съображения, свързани с общественото здраве (вж. идеята и друга подобна идея), докато други 
се застъпват за по-последователна борба с наркотиците на равнище ЕС (вж. идеята). И накрая, в 
една широко обсъждана идея се предлага да се следва астрономическото време, вместо да се 
преминава към зимно и лятно часово време (вж. идеята). 

Научете повече по темата: 

 Обществено здравеопазване в ЕС 
 Действия във връзка с коронавируса 
 Здравна политика в ЕС 
 Отговорът на ЕС срещу коронавируса 
 Действия на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 
 Здравна политика в ЕС 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-health-policy/
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Научете повече за всички политики и дейности на ЕС: 

 Уебсайт на Европейския парламент 
 Уебсайт на Съвета на ЕС 
 Уебсайт на Европейската комисия 

 

Настоящият документ е изготвен от общия секретариат на Конференцията за 
бъдещето на Европа.  

Моля следете цифровата платформа на Конференцията за бъдещето на Европа 
(www.futureu.europa.eu), за да видите повече информация и да прочетете постовете 
на други граждани, които вече са публикували свои идеи и размисли. За да научите 
повече за представените досега идеи, вижте и първия междинен доклад на 
платформата.  

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/
https://ec.europa.eu/info/index_bg
http://www.futureu.europa.eu/
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