
Създаде ли Ковид кризата предпоставки 
за по-тясно сътрудничество в областта на 

здравеопазването между държавите 
членки в ЕС?

Ана Розованска, 

специалност „Европеистика“, СУ „Св. Кл. Охридски“  



Пандемията
от COVID-19
• проблеми от здравно, 

икономическо и социално 
естество в световен мащаб

• създава необходимост от 
повече централизирани 
действия в областта на 
здравеопазването



Здравната политика на 
ЕС преди COVID-19



Кризата, породена от 
пандемията Ковид-19, ще 
доведе до разширяване на 
компетенциите на ЕС в 
сферата на здравната 
политика и ще създаде по-
тясно сътрудничество 
между държавите членки в 
тази област.



Централизирани 
действия на ниво ЕС

• подобряване на някои от 
основните й агенции и 
центрове, подпомагащи 
здравните системи

• създаването на European 
Health Emergency Preparedness 
and Response Authority (HERA)

• увеличение на финансирането
до 8 млрд. евро за бюджетния
период 2021-2027 г. 



Стратегия на ЕС за 
ваксините

EU4HEALTH



защита на хората от 
трансгранични заплахи

подобряване на наличността на 
лекарства

укрепване на здравните системи

мерки за реакция срещу Ковид-19 
и заплахи от бъдещи кризи 

EU4HEALTH
Основни приоритети:



Взаимопомощ и 
солидарност



Примери за 
взаимопомощ 

между държавите 
членки



Примери за взаимопомощ между държавите 
членки

• Австрия приема пациенти 
от Италия и Франция за 
лечение в интензивни 
отделения на австрийски 
болници. 

• Германия приема за 
интензивно лечение около 
250 критично болни 
граждани от Франция и 
Италия.

• Два хеликоптера от 
Люксембург са 
интегрирани във 
френската служба за 
спешна медицинска 
помощ. 

• Унгария изпраща над 
1 520 000 маски до 
няколко страни. 



Предизвикателства пред 
Европейския здравен съюз

• Икономически, политически и 
морални рискове 

• Нужда от политически и правни 
гаранции

• GDPR и въпросът за чувствителните 
лични данни

• Отдаване на суверенитет в областта 
на здравеопазването от страна на 
държавите членки



Резултати и 
изводи

Централизираните действия на ЕК и 
взаимопомощта между държавите създават 
предпоставки за по-тясно сътрудничество в 
сферата на здравеопазването. 

Това поставя основата за започване на процес 
на сближаване на националните 
законодателства в сферата на здравеопазването 
и извършването на здравна реформа. 

Осъществяването на този здравен съюз и 
амбициозните му цели зависи изцяло от 
държавите членки, но предпоставките са 
налице.



Какво ще определи степента на 
успех на здравната политика на 
ЕС след COVID-19? 

Краткият отговор е държавите 
членки.


