
 
Как ЕС работи за подобряване на здравето на
европейците
 
Европейският съюз допринася в здравната област с финансиране и налагане на
правила по теми като безопасност на храните, чистота на въздуха и борба с
болести.
 

Ролята на ЕС в здравеопазването 
 
Основната отговорност за предоставянето на здравни грижи и организирането на
системата на здравеопазване е на правителствата във всяка отделна страна в ЕС.
Европейският съюз има допълваща роля - той подкрепя усилията на страните членки за
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подобряване на здравето на европейците и премахване на неравенствата при достъпа
до лечение. Всичко това води към изграждането на по-социална Европа.
 
 
Свободното движение на хората и стоките в единния пазар на ЕС предполага
координация по проблеми, свързани със здравето. Европейският съюз помага на
страните членки да обединят ресурси и да работят заедно по предизвикателства като
устойчивостта на бактерии на антибиотици и предотвратяването на хронични
заболявания.
 

Законодателството на ЕС гарантира правата на пациентите при лечение в друга страна
членка и налага стандарти за продукти като лекарствата и медицинските изделия.
 
Кризата с коронавируса 
По време на кризата с коронавируса ЕС работеше в сътрудничество с държавите
членки за укрепване на националните системи на здравеопазване и ограничаване на
разпространението на вируса. ЕС мобилизира ресурси, подпомогна доставките на лично
защитно облекло и медицински апарати, финансира изследванията за ефективно
лечение, координира изискванията за безопасно пътуване и проследи процеса на
ваксинация.
 
 
Запознайте се с хронологията на мерките на ЕС срещу коронавируса. Пандемията
накара много хора да работят от вкъщи, което увеличи предизвикателствата, свързани
с организиране на работното време и намирането на баланс между личен и
професионален живот. Проучване по поръчка на парламентарната комисия по права на
жените показа засилване на психологическото напрежение, особено сред жените.
 
 

"  При  разработването  и  изпълнението  на
всички  политики  и  дейности  на  Съюза  се
осигурява  високо  равнище  на  закрила  на
човешкото  здраве.  "
Член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20170616STO77648
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/49/public-health
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/49/public-health
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E168&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20220120STO21427/krizata-s-covid-19-khronologhiia-na-merkite-na-es-prez-2022-gh
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696164/EPRS_BRI(2021)696164_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/den-na-zhenata-2022-gh/20220303STO24641/zhenite-po-vreme-na-covid-19-rabota-ot-vkshchi-ghrizhi-i-psikhichesko-zdrave


•
•
•

Нова здравна програма на ЕС 
Здравните политики на ЕС са финансирани чрез Здравната програма на ЕС, която
насърчава сътрудничеството, популяризира здравословния начин на живот и подпомага
оказването на висококачествени здравни грижи.
 
 
Пандемията от коронавируса показа нуждата от засилване на сътрудничеството и
координацията в момент на криза. В резолюция за плана за икономическо
възстановяване депутатите настояха за създаването на самостоятелна програма на ЕС
за здравеопазване.
 
 
В отговор Комисията предложи нова програма на име "ЕС в подкрепа на здравето" за
2021-2027 г. Тя цели да поправи пропуските, разкрити по време на пандемията, да
подобри възможностите за реагиране при кризи и да насърчи иновациите и
инвестициите в здравния сектор. Програмата с бюджет 5,1 млрд. евро бе приета от
Европейския парламент през март 2021 г.
 
 
Новата програма се фокусира върху три приоритета:
 

Защита на европейците от сериозни трансгранични заплахи за здравето 
Осигуряване на лекарства и медицински апарати на приемливи цени 
Укрепване на системите на здравеопазване
 

Други фондове, които предоставят средства в здравната област, са програмата за
изследвания "Хоризонт Европа", Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+),
политиките на ЕС за сближаване и регионално развитие и Европейският фонд за
стратегически инвестиции.
 
Лекарства и медицински изделия 
 
Лекарствените продукти в ЕС подлежат на одобрение и класификация чрез
Европейската регулаторна рамка за лекарствата, в която си сътрудничат
Европейската агенция за лекарствата, националните регулаторни органи и
Европейската комисия. След като даден продукт бъде пуснат на пазара, той
продължава да бъде обект на наблюдение.
 
 
 
През януари 2022 г. Парламентът одобри увеличаване на правомощията на
Европейската агенция за лекарствата. Целта е да се подобри подготвеността за
бъдещи кризи и да се вземат ефективни мерки за преодоляване на недостига на
лекарства и медицински изделия.
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https://ec.europa.eu/health/funding/programme_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200604STO80507/zaplakhi-za-zdraveto-nova-proghrama-zasilva-podghotvenostta-na-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0405
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20181129STO20519/evropeyskiiat-sotsialen-fond-investitsii-v-sotsialnoto-izmerenie-na-es
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/50/medicines-and-medical-devices
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/european-medicines-regulatory-network
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220114IPR21015/zdraven-siuz-poveche-pravomoshchiia-za-evropeyskata-aghentsiia-po-lekarstvata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220114IPR21015/zdraven-siuz-poveche-pravomoshchiia-za-evropeyskata-aghentsiia-po-lekarstvata


Съществуват специални правила за лекарствата за деца, за редки болести, за модерна
терапия и за клиничните изпитания. Освен това се вземат мерки за контрол върху
търговията с лекарства и срещу фалшифицирането на лекарствени продукти.
 
 
 
Парламентът направи през ноември 2021 г. препоръки за актуализиране на
законодателството относно лекарствата. Депутатите искат по-достъпни и по-евтини
лекарства и конкурентоспособна индустрия, опазваща околната среда.
 
 
През 2017 г. бяха приети норми за медицинските изделия и за имплантите, които целят
да подобрят безопасността им и да осигурят по-голяма прозрачност.
 
 
Депутатите също така призоваха през 2019 г. за уеднаквяване на подхода към
медицинската употреба на канабис
 
 и за финансирането на изследвания по темата.
 
Координация в борбата с болести 
 
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията помага на страните
членки в борбата с инфекциозните болести в ЕС. През октомври 2022 г. Парламентът
прие разширяване на неговия мандат.
 
 
В същото време депутатите одобриха и нова правна рамка за сериозните трансгранични
заплахи за здравето, което ще позволи на ЕС да бъде по-добре подготвен за бъдещи
здравни кризи. Тези мерки са част от първите стъпки към изграждане на съюз в
областта на здравеопазването в Европа, основан на уроците от пандемията от COVID-
19.
 

Европейска здравна карта
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211118IPR17619/zdraven-siuz-lekarstvata-triabva-da-bdat-po-dostpni-i-po-evtini
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211118IPR17619/zdraven-siuz-lekarstvata-triabva-da-bdat-po-dostpni-i-po-evtini
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20211118STO17608/es-triabva-da-raboti-sreshchu-lipsite-i-poskpvaneto-na-lekarstva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20211118STO17608/es-triabva-da-raboti-sreshchu-lipsite-i-poskpvaneto-na-lekarstva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20190207STO25316/kanabis-za-meditsinski-nuzhdi-parlamentt-prizovava-za-poveche-izsledvaniia
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-extended-mandate-endorsed-today-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220930IPR41927/zdravniiat-siuz-po-dobr-otghovor-na-es-pri-izvnredni-sanitarni-situatsii
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220930IPR41927/zdravniiat-siuz-po-dobr-otghovor-na-es-pri-izvnredni-sanitarni-situatsii
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad


Здравеопазване в чужбина 
Европейските правила гарантират, че всеки гражданин на ЕС, който разполага с
Европейска здравноосигурителна карта, има възможност да получи лечение при нужда
в държавно учреждение по време на временен престой (за командировка, ваканция или
учебен стаж) в друга страна от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и
Швейцария. 
 
 
Лечението трябва да бъде предоставено при същите условия и на същата цена като на
хората, които се осигуряват в съответната страна.
 
Борба с болести 
Борба с рака 
 
Борбата с рака е важна тема за Европейския съюз, който инвестира средства в
изследователски проекти и програми за обучение, приема законодателство и допълва
мерките на страните членки за обмен на информация и добри практики. Европейската
комисия представи план за действия за борба с рака през февруари 2021 г.
 
 
 
Цигари и тютюн 
 
Потреблението на цигари и други тютюневи продукти е отговорно за смъртта на близо
700 000 души всяка година в ЕС. Затова ЕС приема законодателни мерки в областта на
тютюнопушенето. 
 
 
През 2016 г. бяха одобрени изменения в директивата за тютюневите продукти, които
целят да ги направят по-малко привлекателни за младите хора. Препоръка на Съвета
от 2009 г. насърчава страните членки да защитят гражданите от излагането на тютюнев
дим на работа и на обществени места.
 
 
 
Редки заболявания 
 
Около 30 милиона европейци страдат от различни редки заболявания - за такива се
смятат болести, които засягат по-малко от 5 на всеки 10 000 души. За да помогне за
диагностицирането и терапията, ЕС създаде през 2017 г. мрежи от специалисти от
различни страни, които работят заедно по конкретен проблем - например, безопасност
на пациентите или предотвратяване на антимикробна резистентност.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20170705STO79036/evropeyska-zdravna-karta-za-po-bezopasno-ptuvane
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20200131STO71517/svetoven-den-za-borba-s-raka-kakvo-pravi-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021DC0044
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_bg
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/tiutiun-i-svrzani-produkti/20130719STO17437/diriektivata-za-tiutiunievitie-produkti-pushienieto-triabva-da-ie-po-malko-privliekatielno
https://ec.europa.eu/health/ern_bg


Антибиотици 
 
Прекаленото използване на антибиотици и неправилната употреба на лекарства води
до развитието на резистентност у някои бактерии, което означава, че съвременната
медицина е безпомощна спрямо тях. Тази антимикробна резистентност води до смъртта
на приблизително 33 000 души годишно в ЕС. 
 
 
През 2017 г. ЕС прие план за действия, който цели да информира хората за проблема,
да насърчи по-добрата хигиена и изследванията. Година по-късно бе одобрен нов
регламент за ветеринарните медицински продукти, който ограничава използването на
антибиотици в селското стопанство.
 
 
 
Ваксини 
 
В някои страни от ЕС избухват епидемии на болести като дребната шарка (морбили)
поради това, че не всички деца се ваксинират. В резолюция от 2018 г. депутатите
призоваха за по-добро хармонизиране на имунизационния календар на страните в ЕС,
по-голяма прозрачност относно условията на производство на ваксини и съвместни
покупки за постигане на по-ниски цени.
 
 
 
Психично здраве 
 
Европейският парламент от дълго време подчертава значението на доброто психично
състояние. През юли 2020 г. Парламентът заяви, че психичното здраве е основно
човешко право и призова за план на ЕС в тази област. Депутатите поискаха през 2021 г.
да се регламентира правото на откъсване от работните задължения в извънработно
време. 
 
 
В обръщението си за състоянието на ЕС през 2022 г. председателят на Комисията
Урсула фон дер Лайен обеща нова стратегия на ЕС за психичното здраве.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180615STO05929/ustoychivost-km-antibiotitsi-parlamentt-iska-merki-za-namaliavane-na-riskovete
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20181018STO16580/ustoychivost-km-antibiotitsi-novi-pravila-reghlamentirat-lechenieto-na-zhivotni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180316STO99921/zdrave-parlamentt-izraziava-trevogha-ot-spada-na-vaksinatsiite/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180316STO99921/zdrave-parlamentt-izraziava-trevogha-ot-spada-na-vaksinatsiite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220624STO33809/parlamentt-iska-merki-za-zashchita-na-psikhicheskoto-zdrave
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220624STO33809/parlamentt-iska-merki-za-zashchita-na-psikhicheskoto-zdrave


По-чист въздух и по-чисти води 
 
Лошото качество на въздуха скъсява продължителността на живота на много хора в
Европа. От над 40 години Европейският съюз налага ограничения върху емисиите на
вредни вещества във въздуха. Нова директива от 2016 г. определя по-строги лимити за
емисиите на ключови замърсители като азотните оксиди. 
 
 
Рамковата директива за водите пък защитава чистотата на различни видове води на
повърхността и под земята. 
 
 
Водите за къпане подлежат на наблюдение за наличието на бактерии съгласно друг акт
на ЕС. Предстоят и промени в директивата за питейните води, които целят да подобрят
качеството и да насърчат консумацията за сметка на генериращите отпадъци
бутилирани напитки.
 
Безопасни храни 
 
Европейският съюз е приел норми, гарантиращи висока степен на безопасност на
всички етапи от процеса на производство и дистрибуция на храни. Промени от 2017 г.
допълнително затегнаха правилата за инспекции на храните
 
.
 
 
Съществуват специфични правила за храните от животински произход, за
максималните нива на замърсяване с нитрати, тежки метали, диоксини и други, за
новите храни (например, произведени от микроорганизми или с променена молекулярна
структура) и за материите, които влизат в достъп с храните (например, опаковките).
 
 

Антимикробна резистентност
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/fighting-drug-resistant-infections
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20161118STO51775/cleaner-air-meps-vote-on-tougher-emission-limits-for-key-air-pollutants
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20170705STO79030/visoko-kachestvo-na-vodite-v-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20181011STO15887/piteynata-voda-v-es-po-dobro-kachestvo-i-dostp
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/51/food-safety
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20170310STO66150/sreshchu-izmamite-s-khrani-parlamentt-odobri-zasilvane-na-proverkite-v-es


В ЕС има строга правна рамка за отглеждането и продажбата на генетично
модифицирани храни. Европейският парламент обръща особено внимание на
потенциалните здравни рискове и е възразявал срещу одобряването на нови
растителни култури (като соеви сортове). 
 
 
През 2019 г. депутатите одобриха доклад с препоръки за използването на по-устойчиви
видове пестициди и направиха предложения за по-прозрачни процедури за одобрение
на пестициди. 
 
 
Парламентът също така одобри промени в правилата за био храните, за да гарантира
по-строги проверки на този разрастващ се пазар и да намали риска от замърсявания.
 
 
През май 2020 г. Европейската комисия предложи нова стратегия за устойчиви
хранителни вериги, която си поставя за задача осигуряването на безопасни, полезни и
здравословни храни.
 

Здравословни условия на работа 
Европейското законодателство определя минимални изисквания за безопасност и
здравословни условия на работа, като в същото време страните членки са свободни да
приемат по-строги правила. 
 
 
 
За да се намали рискът от сериозни заболявания на работещите, депутатите приеха
през февруари 2022 г. промени в изискванията на ЕС за ограничаване на вредните
вещества на работното място. Новите правила разширяват кръга на контролираните
субстанции и включват такива, които могат да засегнат репродуктивното здраве.
 

Достъпни  продукти и услуги
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190117STO23722/pestitsidi-v-khranite-kak-evropeyskiiat-parlament-se-bori-s-problema
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190117STO23722/pestitsidi-v-khranite-kak-evropeyskiiat-parlament-se-bori-s-problema
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180404STO00909/infoghrafika-biokhranite-v-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220210IPR23021/opasni-veshchestva-na-rabotnoto-miasto-sporazumenie-za-po-stroghi-pravila-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220210IPR23021/opasni-veshchestva-na-rabotnoto-miasto-sporazumenie-za-po-stroghi-pravila-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20171023STO86602/veshchestva-prichiniavashchi-rak-ep-priema-merki-za-po-bezopasni-rabotni-mesta
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20171023STO86602/veshchestva-prichiniavashchi-rak-ep-priema-merki-za-po-bezopasni-rabotni-mesta


Нарастващата средна възраст на работната сила в Европа поставя нови
предизвикателства в сферата на здравето като например реинтеграцията на хора,
претърпели сериозни заболявания или наранявания. През 2018 г. Парламентът
предложи мерки като осигуряването на по-гъвкави условия на труд, развитието на
програми за придобиване на нови умения и осигуряването на достъп на работниците до
психолог или терапевт.
 
По-голяма достъпност на услуги и продукти за
хората с увреждания 
През 2019 г. Парламентът одобри нови изисквания за достъпност на продуктите и
услугите, които целят да улеснят живота на възрастните хора и хората с увреждания и
да допринесат за пълноценното им участие в обществото. Правилата правят по-лесно
използването на предмети от ежедневието като телефони, компютри, банкомати,
машини за продажби на билети и др.
 
В резолюция от юни 2020 г. Парламентът призова за нова всеобхватна стратегия за
хората с увреждания след 2020 г., която следва да работи за осигуряването на
равноправен достъп до здравни грижи, образование, заетост, обществен транспорт и
настаняване. През март 2021 г. Комисията прие стратегия за подобряване на правата
на хората с увреждания до 2030 г.
 
 Научете повече за социалната политика на ЕС: •    Как ЕС работи за подобряване на
правата на работниците и условията на труд •    Какви мерки се вземат на европейско
ниво срещу безработицата •    Как ЕС се опитва да насърчи младежката заетост. •    Как
ЕС работи за равенство на половете
 
 
Допълнителна информация
Какво прави Европа за мен: повече информация за приноса на ЕС в здравната област
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180830STO11344/sled-dlgho-zaboliavane-kak-da-pomoghnem-na-khorata-da-se-vrnat-na-rabota-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20180830STO11344/sled-dlgho-zaboliavane-kak-da-pomoghnem-na-khorata-da-se-vrnat-na-rabota-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20190227STO28989/es-podobriava-dostpa-na-khora-s-uvrezhdaniia-do-produkti-i-uslughi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es/20190227STO28989/es-podobriava-dostpa-na-khora-s-uvrezhdaniia-do-produkti-i-uslughi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200604STO80506/khora-s-uvrezhdaniia-parlamentt-prizovava-za-ambitsiozna-strateghiia-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200604STO80506/khora-s-uvrezhdaniia-parlamentt-prizovava-za-ambitsiozna-strateghiia-na-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/2/0?area=C&txt=%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5

