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На 18 февруари 2010 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, 
параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена инициатива относно 

„Към световна среща на върха за устойчивото развитие през 2012 г.“ 

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да 
подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 31 август 2010 г. 

На 365-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 септември 2010 г. (заседание от 15 септември), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 116 гласа „за“, 1 глас 
„против“ и 7 гласа „въздържал се“. 

1. Резюме и препоръки 

1.1 В ролята си на глас на организираното гражданско 
общество в Европа, ЕИСК препоръчва Европейският съюз да 
играе водеща роля в подготовката на новата среща на върха на 
Обединените нации за устойчивото развитие, която ще се 
проведе през 2012 г. в Рио де Жанейро. 

1.2 ЕС следва да бъде силен застъпник за един амбициозен 
дневен ред на срещата на върха, който да вдъхне нов живот и да 
даде отново тласък на програмата за устойчиво развитие в целия 
свят, както сред правителствата, така и сред гражданското 
общество като цяло. 

1.3 Срещата на върха следва да даде нова сила на духа от Рио 
и да съживи принципите от Рио и „Дневен ред 21“ като 
инструменти за ангажиране на всички заинтересовани страни и 
за насочване на света по по-устойчив път. 

1.4 Срещата на върха следва да бъде преломен етап и да 
определи срок за договаряне и ангажиране с последващи 
стъпки в рамките на продължаващите преговори за изменението 
на климата и биологичното разнообразие, за приключване на 
текущите преговори относно живака и за започване на нови 
преговори за включване на устойчивостта в корпоративното 
управление и в мандата на регионалните и местните власти. 

1.5 Срещата на върха следва да признае и подкрепи „Хартата 
на Земята“ като средство, вдъхновяващо ангажимента и 
действията на отделни личности и организации в целия свят. 

1.6 ЕС следва да използва срещата на върха, за да вдъхне нов 
живот на собствените си процеси и структури за постигане на 
напредък в областта на устойчивото развитие, като едновременно 
с това призовава за подобно съживяване на действията, насочени 
към постигане на устойчивост в целия свят. По-специално, 
Комитетът призовава Европейския съюз: 

— да определи и приложи различни аспекти на зелената 
икономика в Европа и да създаде и финансира нови 
канали за финансово подпомагане и трансфер на технологии 
и ноу-хау, за да помогне на развиващите се страни да 
извършат преход към устойчиво развитие; 

— да засили различните аспекти на свързаното с устойчивото 
развитие управление в Европа; 

— да ангажира гражданското общество в Европа да допринесе 
за процеса от Рио и да подеме отново визията от Рио и 
политическата и обществената подкрепа за нея. 

1.7 За да се постигне напредък при изграждането на зелена 
икономика, през следващите 12 месеца ЕС следва: 

— да преразгледа и засили Стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие (СУР), като включи основните ѝ цели в прилагането 
на стратегията „Европа 2020“, и успоредно с това да 
разработи предложения, предназначени за преговорите на 
срещата на върха и насочени към за създаване на по-силна 
международна рамка за насърчаване и координиране на 
националните стратегии за устойчивост; 

— да завърши сегашната дейност, свързана с осигуряването на 
по-ефективни показатели за измерване на напредъка в 
областта на устойчивостта, да ги включи изрично в 
основната рамка за наблюдение на „Европа 2020“ и да 
разработи успоредно с това предложения за преговорите на 
срещата на върха за създаване и поддържане на по-послед 
ователен и систематичен международен набор от данни за 
измерване и наблюдение на напредъка в областта на устой 
чивото развитие;
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— да завърши дългосрочните си проучвания относно устой 
чивото потребление и производство, като ги интегрира в 
главната водеща програма за ефективно използване на 
ресурсите в рамките на „Европа 2020“, и успоредно с това 
да разработи предложения, които да бъдат включени в 
преговорите на срещата на върха; 

— да обедини европейския опит във връзка със зелените данъци 
и фискални инструменти (включително ценообразуването и 
търговията с въглеродни емисии), да го включи в нова евро 
пейска инициатива за зелени фискални инструменти и 
успоредно с това да отправи предложения за насоки или 
рамки на ООН в тази област; 

— да обедини европейския опит във връзка със социалното 
измерение на устойчивото развитие, включително възмож 
ностите за откриване на нови зелени работни места, които 
да заменят някои от изгубените в икономическия спад, както 
и по отношение на средствата за намаляване на социалното 
неравенство, и да го включи в дискусиите на срещата на 
върха по въпросите на социалния аспект на зелената 
икономика; 

— да създаде ефективен механизъм за насърчаване на устой 
чивото развитие в развиващите се страни и да оказва 
достатъчна финансова и техническа подкрепа. 

1.8 За да укрепи управлението в духа на устойчивото 
развитие, ЕС следва: 

— да подпомогне укрепването на Програмата на ООН за 
околната среда (UNEP) и на Комисията на ООН за 
устойчиво развитие (CSD); 

— да се застъпи за интегриране на устойчивото развитие в 
мандата на Световната банка, МВФ, СТО и другите 
свързани с тази област международни организации; 

— да насърчи укрепването на националните стратегии за 
устойчиво развитие и на националните системи за тяхното 
изготвяне, прилагане и наблюдение, както и на механизми 
като Стратегията на ЕС за устойчиво развитие, с цел 
засилване и хармонизиране на тази дейност на надна 
ционално равнище както в ЕС, така и в рамките на между 
народните преговори; 

— да насърчи укрепването на регионалните и местните 
стратегии за устойчиво развитие и на механизмите за прила 
гането им както в ЕС, така и в рамките на международните 
преговори; 

— да насърчи включването на устойчивото развитие в правилата 
и насоките за корпоративно управление в бизнес сектора 
както в ЕС, така и в рамките на международните преговори. 

1.9 За да се гарантира пълна ангажираност и участие на 
гражданското общество, ЕС следва: 

— да се застъпва за цялостно участие на заинтересованите 
страни в процеса на ООН; 

— да работи с ЕИСК и други представители на организираното 
гражданското общество, за да гарантира цялостния анга 
жимент на гражданското общество в процеса на подготовка 
в ЕС и неговите държави-членки; 

— да подкрепи независимия процес на подготовка сред 
определени сектори на гражданското общество, включително 
бизнеса, профсъюзите, НПО, научната и образователната 
общност, земеделските стопани, женските асоциации и 
младежта – както в ЕС, така и в рамките на международните 
преговори. 

2. Въведение и контекст 

2.1 На 24 декември 2009 г. Общото събрание на ООН прие 
резолюция относно провеждането на Конференция на ООН за 
устойчивото развитие (UNCSD) през 2012 г. Тя ще се проведе в 
Рио де Жанейро, 40 години след Конференцията на Обединените 
нации за жизнената среда на човека в Стокхолм, 20 години след 
Конференцията на Обединените нации за околната среда и 
развитието (UNCED) в Рио де Жанейро и 10 години след 
Световната среща на върха за устойчивото развитие (WSSD) в 
Йоханесбург. 

2.2 Съгласно резолюцията на Общото събрание на ООН, 
конференцията ще има три цели: 

— осигуряване на подновен политически ангажимент в полза на 
устойчивото развитие; 

— оценка на постигнатия досега напредък и на оставащите 
празноти по отношение на прилагането на резултатите от 
основните срещи на върха за устойчивото развитие; 

— справяне с нови и нововъзникващи предизвикателства; 

и ще бъде посветена на две специфични теми: 

— зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и 
премахването на бедността; 

— институционалната рамка за устойчиво развитие. 

2.3 ЕИСК приветства тази инициатива. Очевидно е, че през 
последните няколко години в световен план е намаляла дина 
миката на устойчивото развитие и че е необходим тласък за 
вдъхване на нов живот на програмата за устойчиво развитие. 
Устойчивото развитие в Европа продължава да отбелязва 
известен напредък в качеството си на цялостна рамка за 
развитие на политиките, но през последните години то бе 
засенчено в твърде голяма степен от въздействието на икономи 
ческата криза и необходимостта от поставяне на акцент върху 
икономическото възстановяване. Новата среща на върха в Рио де 
Жанейро би предоставила възможност устойчивото развитие 
отново да заеме подобаващото си място на основна движеща 
сила за Европейския съюз и неговите държави-членки.
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2.4 Предвидени са три заседания на Подготвителния комитет. 
Първото се проведе от 17 до 19 май 2010 г. Другите две ще се 
проведат през 2011 и 2012 г. 

На първото заседание на Подготвителния комитет бяха изготвени 
процедури, процеси и график за конференцията, а също беше 
проведено предварително обсъждане на посочените по-горе 
основни теми. Беше договорено секретариатът на ООН да 
търси принос от държавите-членки, съответните международни 
институции и основните групи по ограничен брой конкретни 
въпроси. 

2.5 Гражданското общество беше представено в Подготви 
телния комитет от 9-те основни групи, признати от ООН. Към 
тях беше отправено искане да извършат своята работа по подго 
товката и да допринесат за по-нататъшните етапи на процеса на 
подготовка и самата конференция. Някои от основните групи 
посочиха ясно, че желаят да се възползват от възможността, 
предложена от процеса на подготовка за световната среща на 
върха през 2012 г., за да направят собствена оценка на 
напредъка по отношение на устойчивото развитие в областите 
им на дейност. На срещата в Рио де Жанейро те желаят да 
изтъкнат постиженията, възможностите и предизвикателствата и 
да търсят допълнително признание и подкрепа от правителствата 
в рамките на този процес, както и да отправят препоръки към 
правителствата относно формата и целите на официалните 
преговори. 

2.6 Европейският съюз участва активно в първото заседание 
на Подготвителния комитет, като спомогна за определянето на 
положителен и реалистичен дневен ред за провеждането на 
срещата на върха, и продължава да следва собствен активен 
процес на подготовка в сътрудничество с държавите-членки. 
ЕИСК изрази задоволство от участието си от името на организи 
раното гражданско общество като член на делегацията на ЕС в 
първото заседание на Подготвителния комитет и възнамерява да 
продължи да играе активна роля, най-напред чрез изготвянето на 
настоящото първоначално становище, а след това чрез по- 
нататъшна дейност в хода на засилването на темпото на 
подготовка (вж. параграф 7.2). 

3. Визия и амбиции 

3.1 Срещата на върха в Рио де Жанейро през 1992 г. бе 
свързана с високи амбиции и постижения и беше ефективна с 
оглед на мобилизирането на подкрепа и действия в полза на 
устойчивото развитие в целия свят. Тя постигна това, като 
обедини един значителен и конкретен дневен ред в рамките на 
убедителна и вдъхновяваща визия, стимулираща обществената 
подкрепа и политическата воля. 

3.2 Както винаги предизвикателството, свързано с устойчи 
востта, запазва своя неотложен характер, а в много отношения 
става и все по-належащо. Но равнището на енергията и 
амбицията сред правителствата на първото заседание на Подгот 
вителния комитет беше разочароващо. Някои от тях изглеждаха 
по-склонни да не окуражават прекомерни очаквания, отколкото 
да създават решителност за положителни промени. 

3.3 Гражданското общество е по-амбициозно. На първото 
заседание на Подготвителния комитет участваха много 

различни заинтересовани страни, които призоваха официалните 
делегати да бъдат изготвени конкретни предложения и разра 
ботиха свои собствени паралелни инициативи в хода на подго 
товката на конференцията. ЕИСК счита, че в Европа различните 
заинтересовани страни имат желание и капацитет за засилване на 
присъствието и за оказване на натиск за постигане на поло 
жителни резултати от процеса на подготовка за 2012 г. 
Комитетът призовава ЕС и неговите държави-членки да 
използват в пълна степен този потенциал и да създадат открит 
и амбициозен процес, обхващащ множество заинтересовани 
страни на всички равнища, с цел да извлекат цялостна полза 
от опита на различните заинтересовани страни. 

3.4 Ако преговорите по въпросите на изменението на климата 
и биологичното разнообразие могат да получат навреме цел и 
срок за сключване на споразумения по същество, които да бъдат 
приети от световните лидери в Рио де Жанейро през 2012 г., 
това би било от полза и за двата процеса. Тази комбинация от 
цели беше много ефективна, като стимулира напредъка през 
двете години преди конференцията в Рио през 1992 г. Конфе 
ренцията през 2012 г. би могла да определи краен срок за 
довеждане на текущите преговори по въпросите на изменението 
на климата и биологичното разнообразие до следващия им 
преломен етап. 

3.5 Срещата на върха през 2012 г. може да се използва и 
като възможност за ускоряване на вземането на решения относно 
текущите международни преговори за живака и преговорите във 
връзка с процеса REDD (намаляване на емисиите от обезлесяване 
и деградация на горите). Тя може също така да се превърне в 
повод за започване на нови преговори относно включването на 
устойчивостта в корпоративното управление (вж. параграф 6.8 
по-долу) и относно действията на местно равнище в областта 
на устойчивото развитие (параграф 6.9). 

3.6 Срещата на върха през 1992 г. създаде нова и вдъхно 
вяваща визия за хармонично бъдеще за планетата, изразена чрез 
новия дискурс на устойчивото развитие. За да вдъхнем живот на 
конференцията в Рио през 2012 г., е необходим нов израз на 
тази визия. ЕИСК предлага за тази цел да се постави акцент 
върху „Хартата на Земята“ и срещата на върха да се използва, 
за да бъде официално признат този вдъхновяващ документ (както 
вече направи Юнеско). През последните години „Хартата на 
Земята“ получава все по-голяма подкрепа в целия свят. Призна 
ването на Хартата от ООН като цяло би засилило нейния ефект 
във всички части на света и би помогнало да бъде съживен 
амбициозният конструктивен дух, който събуди света през 
1992 г. 

4. Състояние на прилагането и оставащи празноти 

4.1 На първото заседание на Подготвителния комитет на ООН 
беше отбелязвано, че напредъкът в постигането на целите на 
Конференцията в Стокхолм през 1972 г., както и на срещите 
на върха през 1992 и 2002 г. по въпросите на устойчивото 
развитие, е неравен и недостатъчен. Въпреки някои постижения, 
по-специално във връзка с ръста на доходите, намаляването на 
бедността и подобряването на достъпа до образование и по- 
добро здравеопазване, най-вече в нововъзникващите икономики, 
продължават да съществуват значителни предизвикателства.
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4.2 Продължават да съществуват празноти по отношение на 
прилагането – във връзка с премахването на бедността, продовол 
ствената сигурност, неравенството по отношение на доходите, 
запазването на биологичното разнообразие, борбата с изме 
нението на климата, намаляването на натиска върху екосис 
темите и рибарството, достъпа до чиста вода и санитарни 
съоръжения и пълноправното участие на жените в постигането 
на договорени на международно равнище цели. Те отразяват 
фрагментирания подход към постигането на целите на устой 
чивото развитие. От Конференцията на Обединените нации за 
околната среда и развитието (UNCED) насам не са налице 
съществени промени в моделите на потребление и производство, 
макар подобни промени да са решаващи за устойчивото развитие 
в световен план. 

4.3 Усилията за постигане на целите на устойчивото развитие, 
включително и на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), 
бяха възпрепятствани допълнително от неотдавнашната 
финансова и икономическа криза, която се отрази отрицателно 
върху икономическите резултати, подкопа трудно постигнатите 
резултати и увеличи броя на хората, живеещи в крайна бедност. 

4.4 В Европа (както и в останалата част от развития свят) през 
последните двадесет години беше постигнат напредък по 
отношение на някои свързани с околната среда цели, но във 
връзка с основните въпроси на потреблението на ресурси и 
емисиите на CO 2 все още трябва да бъде изминат дълъг път, а 
въздействието на Европа върху останалата част от планетата по 
отношение на изчерпването на ресурсите и „износа“ на замър 
сяване продължава да бъде неустойчиво. От гледна точка на 
социалния аспект равнището на безработицата и нарастващото 
неравенство в общностите и между тях също са знак за неус 
тойчив модел. 

4.5 На заседанието на Подготвителния комитет не бяха уста 
новени изцяло нови проблеми, свързани с устойчивото развитие. 
Беше отбелязано обаче, че много от вече посочените през 1992 
г. в Рио де Жанейро проблеми във връзка с устойчивостта се 
изострят все повече, както е видно от неотдавнашните и продъл 
жаващи кризи в областта на финансите и икономиката, енерге 
тиката, водите и храните. Други проблеми като изменението на 
климата и загубата на биологично разнообразие също се оказват 
по-спешни и по-тежки, отколкото се смяташе преди. Към всички 
други видове натиск се добавя и продължаващото нарастване на 
световното население. 

4.6 В развиващия се свят се появява разделение между ново 
възникващите икономики, чийто бърз растеж налага ново бреме 
върху световните ресурси и степента на замърсяване, и най- 
слаборазвитите страни, в които бедността и влошаването на 
околната среда остават критични рискови фактори за устой 
чивото развитие. С някои изключения развитите страни са все 
още далече от изпълнение на ангажиментите във връзка с 
равнищата на официалната помощ за развитие (ОПР), по 
отношение на които те често са давали обещания за подпомагане 
на развиващите се страни с цел по-устойчивото им развитие. 

4.7 Изправен пред всички тези предизвикателства, ЕС има 
особено важната задача да намери начин да подобри устойчи 

востта на нашите икономики, а също така и да мобилизира 
достатъчна финансова и техническа подкрепа за подпомагане 
на развиващите се страни, по-специално най-слаборазвитите от 
тях, за да се справят по-ефективно със собствените си предизви 
кателства, свързани с устойчивото развитие. ЕС следва да 
използва срещата на върха, за да вдъхне нов живот на собст 
вените си процеси и структури за постигане на напредък по тези 
въпроси. По-специално Комитетът призовава Европейския съюз: 

— да определи и приложи различни аспекти на зелената 
икономика в Европа и да създаде и финансира нови 
канали за финансово подпомагане и трансфер на технологии 
и ноу-хау, за да помогне на развиващите се страни да 
извършат преход към устойчиво развитие (параграф 5); 

— да засили различните аспекти на свързаното с устойчивото 
развитие управление в Европа (параграф 6); 

— да ангажира гражданското общество в Европа да допринесе 
за процеса от Рио и да подеме отново визията от Рио и 
политическата и обществена подкрепа за нея (параграф 7). 

5. Зелената икономика в контекста на устойчивото 
развитие и премахването на бедността 

5.1 Зелената икономика ще бъде една от основните теми на 
конференцията. Все още съществуват много гледни точки относно 
смисъла на зелената икономика. Съществува обаче консенсус, че 
тя трябва да се разбира в контекста на устойчивото развитие. 
Зелената икономика или процесът на екологизиране на иконо 
миката може да се схваща като едно от основните средства за 
проправяне на път към по-устойчив модел на развитие в 
бъдещето. 

5.2 Чрез насърчаването на по-голяма ефективност при изпол 
зването на природните ресурси и енергията и чрез стимули 
рането на новите технологии за чиста енергия и по-чисто произ 
водство, зелената икономика може да създаде нови възможности 
за икономически растеж и нови работни места. Ще бъдат необ 
ходими подходящи национални политически рамки, за да се 
задвижи преходът към зелена икономика, да се насърчат устой 
чивите модели на потребление и производство, а икономическата 
дейност да се постави в рамките на допустимото натоварване на 
екосистемите. 

5.3 Устойчивото развитие и устойчивите промени трябва да 
зачитат ограниченията на природата и да опазват природните 
ресурси и културното наследство. Устойчивото развитие обаче 
не означава стагнация – напротив, то изисква непрекъсната 
промяна и развитие. В областта на енергетиката например в 
следващите 40 години ще е необходима огромна промяна в 
методите на производство и потребление на енергия, както е 
посочено в наскоро публикувания доклад на Международната 
агенция по енергетика относно сценариите за развитие на техно 
логиите до 2050 г. Друг пример – в сектора на химическата 
промишленост вече е направено много за трансформиране на 
моделите на производство в по-ефективна и по-устойчива 
посока и за превръщане на тази промяна в предимство за 
бизнеса.
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5.4 Политическите инструменти, които биха могли да бъдат 
използвани в рамките на зелената икономика, могат да се 
групират в няколко категории: 

— правилно ценообразуване; 

— политики в областта на обществените поръчки; 

— реформи на екологичното данъчно облагане; 

— публични инвестиции в устойчива инфраструктура; 

— целенасочена публична подкрепа за НИРД в областта на 
екологичните технологии; 

— социални политики за съчетаване на социалните цели с 
икономическите политики. 

5.5 На световно равнище ООН вече стартира някои 
инициативи в тази област, върху които Конференцията на 
ООН за устойчиво развитие през 2012 г. би могла да надгражда. 
Нейната инициатива в областта на зелената икономика цели да 
подпомогне правителствата при „преобразуване и пренасочване 
на акцента на политиките, инвестициите и разходите към 
редица сектори като чистите технологии, възобновяемата 
енергия, свързаните с водоползването услуги, екологичния транс 
портен сектор, управлението на отпадъците, екологични сгради и 
устойчивото земеделие и горско стопанство“. Икономиката на 
екосистемите и биоразнообразието и „Световният зелен нов 
курс“ са основни проекти по тази инициатива. 

5.6 Понастоящем развитите страни допринасят относително 
най-много за проблема с изменението на климата поради по- 
високите равнища на емисиите на парникови газове на глава 
от населението. Ето защо те са изправени пред най-голямото 
предизвикателство – да трансформират своите икономики в 
посока на модел с по-ниски въглеродни емисии. Същевременно 
обаче те разполагат с предимствата на напредналите технологии 
и капиталовите ресурси, които им позволяват да поемат водещата 
роля в този преход, ако се заемат спешно с посрещането на това 
предизвикателство. 

5.7 Сред развиващите се страни съществува известна загри 
женост, че „зелената икономика“ е концепция на Севера, която 
всъщност би могла да забави процеса на развитие и да съдържа 
елемент на протекционизъм. От решаващо значение е да се 
покаже по какъв начин развиващите се страни ще се възползват 
от нея и как тя ще допринесе за прехода в развитието. Един от 
основните компоненти ще включва въпроса доколко сериозно 
развитите страни приемат своя ангажимент за подкрепа на 
зелената икономика в развиващите се страни. 

5.8 За да се гарантира значителен резултат във връзка с 
екологизирането на световната икономика през 2012 г., 
развитите страни ще трябва да покажат, че прилагат този вид 
подход в собствените си икономики и че са готови да пред 
оставят истинска подкрепа за развиващия се свят чрез 
финансови ресурси, трансфер на технологии и изграждане на 
капацитет. 

5.9 ЕС постигна известен напредък по отношение на зелената 
икономика, но той не е достатъчен. Според ЕИСК за ЕС не би 
било достатъчно в Рио де Жанейро да заеме единствено позиция, 
основаваща се на ограничения напредък, постигнат през 
последните двадесет години, и различните елементи на стра 
тегията „Европа 2020“, които са насочени към постигането на 
устойчивост. По-специално, за да разполагаме с по-солидна 
позиция, която да бъде представена през 2012 г., препоръчваме 
през следващите 12 месеца ЕС: 

— да преразгледа и укрепи Стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие (СУР), като включи основните ѝ цели в прилагането 
на стратегията „Европа 2020“; 

— да довърши сегашната дейност, свързана с осигуряването на 
по-ефективни показатели за измерване на напредъка по 
отношение на устойчивостта, и да ги включи изрично в 
основната рамка за наблюдение на „Европа 2020“; 

— да завърши дългосрочните си проучвания относно устой 
чивото потребление и производство и да ги интегрира в 
целите на главната водеща програма за ефективно използване 
на ресурсите в рамките на „Европа 2020“; 

— да обедини европейския опит във връзка със зелените данъци 
и фискални инструменти (включително ценообразуването и 
търговията с въглеродни емисии) и да отправи предложения 
за насоки или рамки на ООН в тази област; 

— да обедини европейския опит във връзка със социалното 
измерение на устойчивото развитие, включително възмож 
ностите за откриване на нови екологични работни места, 
които да заменят някои от изгубените в икономическия 
спад, както и по отношение на средствата за намаляване на 
неравенството. 

Необходими са подобни действия и на равнище държави-членки. 
Въз основа на напредъка по тези въпроси в Европа, ЕС би бил в 
добра позиция да се застъпи за световна „Програма за зелена 
икономика“, съдържаща подобни елементи. 

5.10 Що се отнася до финансирането, е ясно че трябва да 
се положат значителни усилия за мобилизиране на публичните и 
частните ресурси, за да се доведе докрай недовършената работа в 
областта на дневния ред, свързан с ЦХР, и да се даде тласък на 
новия дневен ред за зелена икономика. Целите от Рио във връзка 
с официалната помощ за развитие (ОПР) не са постигнати. 
Международните финансови институции, ПРООН, СТО, Конфе 
ренцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) и Минис 
терствата на финансите, икономиката и търговията в целия свят 
трябва да бъдат ангажирани в пълна степен както по отношение 
на тези усилия за мобилизиране, така и в други аспекти на 
прехода към по-екологична икономика в световен мащаб. ЕС 
трябва да разработи съгласувано и последователно предложение 
по отношение на целите на тези международни амбиции в 
областта на екологията и за изпълнение на направените 
отдавна обещания по отношение на равнищата на помощта за 
развитие.
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6. Институционалната рамка за устойчиво развитие 

6.1 Широко се признава, че управлението, свързано с устой 
чивото развитие, не е много ефективно на международно 
равнище и че ще бъдат необходими значителни промени, за да 
му се даде нов тласък. Управлението, свързано с устойчивото 
развитие на национално, регионално и местно равнище, би 
спечелило също от подобен нов тласък. 

6.2 Ясно е, че на международно равнище съществува спешна 
необходимост от засилване на обхвата на Програмата на ООН за 
околната среда (UNEP) и на способността на Комисията за 
устойчиво развитие или на органа, който ще я наследи, да 
разпространява посланието на устойчивото развитие сред 
различните сектори на световната икономика и сред всички 
международни агенции. Възможността за превръщане на 
Програмата на ООН за околната среда в Световна организация 
за околната среда с по-широк мандат е предмет на обсъждане от 
дълго време насам. Тя трябва да поддържа по-силна, по- 
надеждна и по-достъпна научна база, нуждае се от по-голям 
капацитет, за да взаимодейства творчески с други части от 
системата на ООН, да координира значителен брой отделни 
многостранни споразумения за околната среда и да подкрепя 
развитието на капацитета в областта на околната среда в разви 
ващите се страни и други държави-членки. Нуждае се също така 
от повече и по-сигурни ресурси. 2012 г. би могла да предостави 
възможност за осъществяване на тези идеи. 

6.3 Устойчивото развитие се нуждае също от по-силно 
присъствие и влияние в рамките на системата на ООН. Една от 
възможностите би била да бъде издигнато неговото равнище чрез 
създаване на самостоятелен Съвет на ООН за устойчиво развитие. 
Друг вариант би могъл да бъде Комисията по устойчиво развитие 
да стане част от един разширен Икономическия и социален съвет 
на ООН (ECOSOC), който да има по-значителен мандат за 
насърчаване на устойчивото развитие в цялостната система на 
ООН, както и в Световната банка и МВФ (Международния 
валутен фонд). Разбира се, в този контекст биха могли да 
изникнат и по-широки възможности в светлината на дейността 
на новата Група на високо равнище по въпросите на изменението 
на климата и развитието, която бе създадена съвсем скоро от 
генералния секретар на ООН. 

6.4 По отношение на подхода към по-нататъшните дискусии 
ЕИСК препоръчва ЕС да отчита три общи цели: 

— интегриране на устойчивото развитие в мандата на някои от 
основните организации, включително самата ООН и нейния 
ECOSOC, Световната банка, МВФ, СТО, както и органите, 
които се занимават по-конкретно с устойчивото развитие 
като Комисията по устойчиво развитие, Програмата на 
ООН за околната среда, ПРООН и т.н.; 

— укрепване на Комисията по устойчиво развитие и на нейния 
капацитет за координиране на дейността в областта на устой 
чивото развитие в рамките на системата на ООН, по- 
специално като ѝ се предостави статут и мисия, които 
позволяват да бъдат включени Министерствата на 

финансите и икономиката със специфичната задача за интег 
риране на устойчивото развитие в управлението на 
световните икономически политики; 

— засилване на Програмата на ООН за околната среда и капа 
цитета ѝ да наблюдава критични промени в глобалната 
околна среда и да насърчава ефективни действия за 
нейното опазване. 

6.5 Необходимо е също така да се засили управлението на 
устойчивото развитие на национално, регионално, местно и 
корпоративно равнище. Националните, поднационалните и 
местните стратегии за устойчиво развитие трябва да бъдат 
съживени или да им бъде даден нов тласък. Корпоративното 
управление трябва да постави по-силен акцент върху устой 
чивото развитие. Трябва да се създадат или да се вдъхне нов 
живот на Националните съвети по устойчиво развитие или 
подобни структури, за да се даде по-значителен стимул на устой 
чивото развитие. Гражданското общество трябва да бъде по- 
активно ангажирано. В рамките на ЕС, Стратегията за 
устойчиво развитие (СУР) определи рамка за всички онези 
елементи, по отношение на които трябва да се постигне 
напредък. Впоследствие обаче тя не беше следвана достатъчно 
енергично. Нужно е основните ѝ елементи да бъдат съживени 
и включени в главната стратегия „Европа 2020“ и след това да 
бъдат наблюдавани отблизо. 

6.6 Основните групи от гражданското общество, чиято роля в 
рамките на системата на ООН беше засилена чрез конференцията 
в Рио от 1992 г., ще преразгледат опита си, по тези въпроси, и 
ще представят в Рио примери за добри практики, със стремеж 
към признание и укрепване на най-добрите такива чрез средства 
като национални и местни стратегии за устойчиво развитие, 
инициативи за корпоративна отговорност и др. 

6.7 ЕИСК препоръчва ЕС да се застъпи категорично за значи 
телното участие на гражданското общество и основните групи в 
процеса на подготовка за 2012 г. Групите следва да бъдат 
насърчени да покажат своите досегашни постижения и да пред 
ставят предложения за засилване и консолидиране на тяхната 
роля. 

6.8 В индустриалния сектор следва да бъдат кодифицирани 
отговорностите по отношение на устойчивостта в нововъзник 
ващите рамки за корпоративна социална отговорност. Прего 
ворите за нова международна конвенция в тази област биха 
могли да започнат през 2012 г. в Рио. 

6.9 Регионалните и другите поднационални власти играят все 
по-голяма роля при прилагането на много от аспектите на устой 
чивото развитие. Същата роля играят и много градове и други 
местни власти. Тези развития могат да се кодифицират в ново 
споразумение, което предоставя изричен мандат (и необходимите 
ресурси) за прилагане на специфични части от дневния ред на 
устойчивото развитие, така че блестящите примери на малцината 
водещи администрации да могат да се превърнат в стандартна 
практика за мнозинството.
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7. Евентуалната роля на ЕС и ЕИСК 

7.1 Без съмнение ЕС ще играе активна роля в разработването 
на стратегия за 2012 г. Той следва да демонстрира на междуна 
родната общност, че преходът към зелена икономика е от полза 
за Севера и Юга, и да насърчава институционалните промени с 
цел стимулиране на управлението на устойчивото развитие. ЕС и 
неговите държави-членки следва също така да използват повода, 
който Конференцията предоставя, за да дадат тласък на 
собствения си преход към по-екологична икономика и да 
подобрят собственото си управление на устойчивото развитие, 
както и собствения си ангажимент спрямо гражданското 
общество във връзка с тези процеси. 

7.2 ЕИСК счита, че е готов да играе съществена роля, като 
подпомага разработването на приноса на гражданското общество 
както по отношение на европейския, така и на международния 
процес, и като настоява за постигане на амбициозни резултати. 
Силното гражданско общество е от основно значение за 
създаване на динамика и оказване на необходимия натиск за 
постигане на значителен резултат в Рио. През следващите 12 
месеца ЕИСК възнамерява да предприеме следните действия: 

— организиране на по-нататъшни консултации със заинтересо 
ваните страни в Брюксел относно целите на конференцията в 
Рио през 2012 г. и създаване на обща платформа, ако това се 
окаже възможно; 

— мобилизация с цел осигуряване на принос от страна на граж 
данското общество чрез Националните съвети по устойчиво 
развитие, европейската им мрежа EEAC и националните 
Икономически и социални съвети; 

— осъществяване на поредица от секторни проучвания за изиск 
ванията за успешно прилагане на свързаното със зелената 
икономика мислене в основни сектори като енергетиката, 
транспорта, строителството, селското стопанство и цялостната 
икономическа политика; 

— създаване на връзки посредством постоянни регионални и 
двустранни делегации, с цел да се сравни и координира 
приносът на гражданското общество в Европа с действията 
на гражданското общество в други части на света. 

Брюксел, 15 септември 2010 г. 

Председател 
на Европейския икономически и социален комитет 

Mario SEPI
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