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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група „Здравеопазване“, председателствана от г-н Марош Шефчович, заместник-

председател на Европейската комисия 

22 октомври 2021 г., петък, от 14.00 ч. до 16.00 ч. 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Това първо заседание на работната група се проведе в хибриден формат. Председателят, г-н Марош 

Шефчович, приветства членовете и направи встъпителни бележки, като подчерта ролята на 

работната група за подготовката на работата на пленарната сесия на конференцията. Той 

информира членовете за идеите, споделени до момента на многоезичната цифрова платформа по 

темата за здравеопазването, както и за приоритетните теми, определени по време на първата сесия 

на Европейския граждански панел 3 в областта на здравеопазването, както и за неотдавнашните 

инициативи на ЕС в областта на здравеопазването. Той подчерта, че заседанието има две цели – 

обсъждане на дискусиите, които се провеждат на платформата и в Европейския граждански панел 

по въпросите а здравеопазването (вж. стрийминга) и да се запознаят участниците. След това 

членовете на работната група бяха поканени да вземат думата. 

 

2. Обсъждане  

 
Ораторите подчертаха, че е важно в групата да се създаде добро сътрудничество и да се дават идеи, 
особено от гражданите. Беше подчертано и значението на обвързването на работата на свързани 
пленарни работни групи, например работните групи за климата и за здравето. Обсъжданията се 
съсредоточиха върху следните теми:  

 

 Бяха отправени някои призиви за по-тясно сътрудничество и координация на равнище ЕС, 
трансгранична оперативна съвместимост на здравните системи и по-добра подготвеност на ЕС 
за бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването. Някои участници заявиха, че 
настоящото сътрудничество в ЕС във връзка с ваксините срещу COVID-19 и сертификатите за 
COVID-19 е безпрецедентно, но че по-нататъшната координация на националните политики 
следва да бъде обсъдена и засилена. 
 

 Други участници подчертаха необходимостта да се вземе предвид глобалното измерение на 
здравеопазването.  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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 Беше изтъкната и необходимостта от увеличаване на инвестициите в сектора на 
здравеопазването. Някои оратори подчертаха, че са ключови инвестициите преди настъпването 
на извънредни ситуации, свързани със здравето, и че тези инвестиции са се доказали като 
недостатъчно ефективни по време на пандемията от Covid-19. Някои споменаха 
взаимовръзките между икономиката и здравето. 
 

 Част от ораторите заявиха, че европейският план за борба с рака може да се използва като 
модел за други заболявания и подчертаха значението на равното третиране и споделянето на 
знания. Някои подчертаха също ролята на BECA (Специалната комисия на ЕП за борба с рака).  
 

 Други членове посочиха значението на инвестициите в научни изследвания и развитие и 
призоваха за по-голям обмен на данни в сектора на здравеопазването. Беше предложено ЕС да 
се превърне в дигитален лидер в областта на здравеопазването. Някои добавиха, че 
телемедицинските услуги следва да бъдат доразвити.  
 

 Бяха подчертани и предизвикателствата на остаряването в добро здраве и нарастващите 
потребности от здравни грижи за възрастните хора. 
 

 Някои посочиха необходимостта от план за действие за хроничните и редките заболявания, 
както и за сърдечносъдовите и неврологичните заболявания.  
 

 Други членове подчертаха, че здравето е основна причина за загриженост сред гражданите и 
необходимостта от приближаване на ЕС до хората. Някои оратори призоваха за по-устойчиви 
здравни услуги, модерни здравни системи и общи инструменти и механизми на равнището на 
ЕС. Една част изтъкнаха също нуждата от подобряване на достъпа до лекарства и здравни услуги 
за всички, въвеждане на минимални стандарти за качество на здравните услуги в целия ЕС и от 
по-добра реакция при бъдещи кризи. Други посочиха различията между държавите членки по 
отношение на достъпа до здравно обслужване. 
 

 Някои говориха за зависимостта на ЕС от трети държави в областта на здравеопазването, 
например по отношение на суровините, медицинските изделия и лекарствените продукти, по-
специално по време на пандемията от Covid-19, и подчертаха необходимостта от гарантиране 
на стратегическа автономност/„здравен суверенитет на ЕС“, за да се избегне недостиг и да се 
гарантират веригите на доставки. 
 

 Устойчивостта на националните здравни системи, разпокъсаността на здравните системи в 
рамките на единния пазар, достъпът до качествена медицина, Фармацевтичната стратегия са 
други въпроси, споменати от участниците.  
 

 Една от изразените идеи беше да се учреди фонд на ЕС за създаване на болници и за подкрепа 
на научните изследвания. Друга идея е да се създаде здравен паспорт на ЕС, който да позволи 
на гражданите на ЕС да получават подходящо здравно обслужване във всички държави – членки 
на ЕС.  
 

 Някои оратори заявиха, че следва да се прецени къде ЕС осигурява добавена стойност и къде 
компетентностите следва да бъдат прехвърлени на равнището на ЕС. Други участници считат, 
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че ролята на ЕС следва да бъде изяснена. Някои делегати смятат, че компетентността на 
държавите членки следва да бъде запазена.  
 

 В областта на здравната профилактика едни участници подчертаха, че здравната грамотност и 
образование следва да започват от ранна детска възраст. Повишаването на осведомеността 
относно значението на здравословния начин на живот би могло да предотврати много 
заболявания и да намали разходите. Някои членове на групата добавиха, че сексуалното 
образование, контрацепцията и контролът на раждаемостта също изискват повече внимание. 
 

 Част от ораторите са на мнение, че психичното здраве е приоритетен въпрос, който трябва да 
бъде разгледан, като се позоваха по-специално на отрицателното въздействие на пандемията 
от Covid-19 върху психичното здраве.   

 

3. Заключителни бележки на председателя 

 

В края на заседанието председателят благодари на всички членове за техния принос и обобщи 

изказванията и направените предложения. Той подчерта, че те отразяват настоящите 

предизвикателства в областта на здравеопазването и взаимната зависимост между здравето и 

здравословната природна среда, безопасната и здравословна храна, икономиката и изменението 

на климата. В заключение той припомни, че ролята на работната група ще бъде да даде принос за 

подготовката на дебатите и предложенията на пленарното заседание на конференцията, като 

обсъди препоръките на националните и европейските граждански панели, както и идеите от 

многоезичната цифрова платформа, посветена на здравеопазването.  

________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на Работната група „Здравеопазване“  

Работна група „Здравеопазване“ на пленарната сесия 
на Конференцията за бъдещето на Европа (48) 

  

     

Председател:  
Марош 
ШЕФЧОВИЧ  

(Европейска комисия)   

     

Обръщение Собствено име Фамилно име Организация 

        

Г-н Паскал АРИМОН Европейски парламент 

Г-жа Алина БАРГАОАНУ 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа  Катерина БАТХОВА Съвет 

Г-жа Линете Елени БЛАНКЕНЩАЙНЕР  Европейски граждански панели 

Г-жа Клодет  БУТИГИХ Национални парламенти 

Г-жа Анда  ЧАКША Национални парламенти 

Г-жа Сузана ЧЕКАРДИ Европейски парламент 

Г-н  Роберто ЧИАМБЕТИ Комитет на регионите 



 

4 
 

Г-н Ален  КОЙОР  
Европейски икономически и 

социален комитет 

Г-жа Натали КОЛЕН-ЙОСТЕРЛЕ Европейски парламент 

Г-жа Маргарита ДЕ ЛА ПИСА КАРИОН Европейски парламент 

Г-жа Изабел  ДИАС АЮСО  Комитет на регионите 

Г-жа Инес ГАСМИ  Европейски граждански панели 

Г-жа Камий ЖИРАР  Европейски граждански панели 

Г-жа  Анна  ГОЛАВСКА Съвет 

Г-н 
Илениа 
Кармела 

ГРЕКО  Европейски граждански панели 

Г-н Себастиан ГИЙЕН  Европейски граждански панели 

Г-жа Кинга ЙО 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Филипа  КАРСЕРА Съвет 

Г-жа Будра 
МАГНИА ЛИНДА 
(МУСТАКИМ)  

Европейски граждански панели 

Г-жа  Юлия МАТЕЙ Съвет 

Г-жа Радка МАКСОВА Европейски парламент 

Г-жа Рута  МИЛЮТЕ Национални парламенти 

Г-н Алин Кристиан МИТУЦА Европейски парламент 

Г-жа Дулорс МОНСЕРАТ Европейски парламент 

Г-н Никола МОРАВЕК  Европейски граждански панели 

Г-н Рено   МЮЗЕЛИЕ Местен/регионален представител 

Г-жа Риа  ОМЕН-РЮЙТЕН Национални парламенти 

Г-н Димитриос ПАПАДИМУЛИС Европейски парламент 

Г-жа Троел дьо Леон ПЕТЕРСЕН  Европейски граждански панели 

Г-н Марк ПЛЕШКО 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-н Жан-Франсоа  РАПАН Национални парламенти 

Г-н Иво РАЗО  Европейски граждански панели 

Г-жа Мишел РИВАЗИ Европейски парламент 

Г-жа  Валерия РОНЦИТИ Социални партньори 

Г-жа Криста  ШВЕНГ  
Европейски икономически и 

социален комитет 

Г-н Марош ШЕФЧОВИЧ Европейска комисия 

Г-жа  Елисавета СИМЕОНОВА Съвет 

Г-жа Ниам  СМИТ Национални парламенти 

Г-жа Паола  ТАВЕРНА Национални парламенти 

Г-н  Хесус ТЕРУЕЛ  Европейски граждански панели 

Г-н Золтан  ТЕСЕЛИ Национални парламенти 

Г-жа Патриция ТОЯ Европейски парламент 

Г-жа Катлен ВАН БРЕМПТ Европейски парламент 

Г-н Йоанис  ВАРДАКАСТАНИС Гражданско общество 

Г-жа  Анна  ВИКСТРЬОМ Национални парламенти 



 

5 
 

Г-н Клод  ВИЗЕЛЕР Национални парламенти 

Г-н  Стефан ЗРИНЗО АЗОПАРДИ Съвет 

 

 


