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На 6 декември 2012 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Определяне на целите за устойчиво развитие – приносът на европейското 
гражданско общество за позицията на ЕС“ 
(проучвателно становище). 

 
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 
3 септември 2013 г. 
 
На 492-ата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 
92 гласа „за“, 52 гласа „против“ и 21 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК препоръчва на европейските институции, както и на отворената работна група, 

създадена на 67-ото общо събрание на ООН на 17 декември 2012 г., да прилагат и да 
изискват метод за предварителна оценка на икономическото, социалното и 
екологичното въздействие, както по отношение на етапа на определяне на целите на 
устойчивото развитие, така и по време на световните преговори за целите, призвани да 
придобият универсално приложима стойност, за да се предоставят средствата за 
балансиране на благоприятни или неблагоприятни колебания, които могат да се появят 
или да съществуват съвместно между секторите или географските зони и дейности. 
 

1.2 Всички социални програми от основно значение за осъществяване на целите за 
устойчиво развитие, отнасящи се за обучение, здраве или насочени към безработните 
младежи, трябва приоритетно да останат незасегнати от бюджетните съкращения. 
 

1.3 ЕИСК подкрепя волята на ЕС да продължи осъществяването на стратегията „Европа 
2020“ посредством Европейския семестър, като се възползва от възможността да внесе 
смисъл, предлагайки „отворена“ социална, икономическа и екологична стратегия, както 
и посредством европейска стратегия за интегрирано устойчиво развитие. 
 

1.4 Комитетът предлага в това да се включи европейското гражданско общество, заедно с 
ОГО, социалните партньори и националните ИСС и подобни институции. 
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1.5 Приканва държавите–членки и европейските институции: 
 
1.5.1 да продължат активно усилията за партньорство за развитие чрез европейския дневен 

ред за промяна и външната политика за помощ за развитие и сътрудничество, а от друга 
страна да отчитат своите интереси и тези на партньорите си във външните търговски 
преговори - двустранни и многостранни, като имат предвид икономическите, 
социалните и културните права на човека; 

 
1.5.2 да укрепят и стабилизират европейския социален модел, за да имат солидна основа и 

конкурентоспособност, основана не само на капацитет за техническа иновация, но 
също и на иновация за социален прогрес; 

 
1.5.3 да положат всички усилия за развитие на зелена икономика с ефективно използване на 

ресурсите и на първичните и вторичните енергии, която да бъде в услуга на всички 
граждани и - чрез справедливи технологични трансфери - на техните търговски 
партньори. Тази икономика следва да се основава на енергиен преход, насочен към 
овладяване на нуждите, предлагане на най-добрите технологии за складиране и ниски 
въглеродни емисии; 

 
1.5.4 да засилят обществените услуги и от общ интерес, за да бъде Европа зона на 

справедлив просперитет, както на своя територия, така и в присъствието си извън 
границите си, в своите делегации и публичното си сътрудничество; 

 
1.5.5 да определят обществени услуги в Европа въз основа на основните права, гарантирани 

на европейските граждани посредством рамкова директива относно обществените 
услуги, излизайки от логиката на чистото саморегулиране; 

 
1.5.6 да наложат задължения в областта на екологията на европейските и неевропейските 

предприятия на своя територия и да дадат ефективно измерение на корпоративната 
социална отговорност (КСО). Наистина, предприятията трябва да се отчитат за 
социалните и екологичните последствия от тяхното управление. Тази отговорност 
трябва да бъде изрично осъществена във веригата поръчител/подизпълнител от 
транснационално до местно равнище, по установен, прозрачен и проследим начин. 
Прозрачността и независимостта трябва също да са валидни и за агенциите за оценка и 
рейтинг; 

 
1.5.7 да насърчават и подкрепят развитието на МСП и на предприятията на социалната и 

солидарната икономика; 
 
1.5.8 да действат ефективно по екологични въпроси, гарантирайки истинско универсално 

право на екологична информация и по-добро прилагане на Конвенцията от Орхус, да 
предоставят по-специално на работниците, посредством техните представителни 
органи в предприятието, капацитет за предупреждение в екологичната област; 
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1.5.9 да пренасочат мисиите на банките и да канализират спестяванията към 
промишлеността и към т. н. реална икономика, за да подпомогнат екологичния преход, 
финансирането на производството и приспособяването на жилищата, образованието, 
енергийните политики и продоволствената сигурност, достъпът до водоснабдяване, 
болници, пътни, пристанищни и железопътни инфраструктури и др., които в Европа и 
по света са неизбежни условия за устойчиво развитие, било то икономическо, човешко 
или екологично; 
 

1.6 ЕИСК насърчава ЕС: 
 

1.6.1 да поеме по пътя към ограничаване на финансовата спекулация и да насърчава по-
дългосрочните инвестиции; 

 
1.6.2 да се бори с неофициалния, недекларирания или зле декларирания труд в Европа и 

извън Европа чрез заинтересованите европейски предприятия, за да се гарантира 
прилагането на международните стандарти за труд, събирането на социално 
осигурителните вноски и борбата срещу прането на пари, като въведе истински режим 
на санкции и като засили механизмите за независим контрол (трудова инспекция); 

 
1.6.3 да се бори също срещу многобройните форми на занижаване на международните 

стандарти за труд, обезценяване на труда и на достойнството на някои работници 
(всички онези, чиито права не се зачитат) и да насърчава повсеместното създаване на 
стабилна заетост и сигурна социална защита, гарантираща просперитет и социален 
комфорт. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Решението да се постави начало на процес, който да доведе до определяне на цели за 

устойчиво развитие, е едно от основните решения на конференцията „Рио+20“. Този 
процес започна през януари 2013 г. със създаването на отворена междуправителствена 
работна група, която следва да представи доклад и предложение пред Общото събрание 
на ООН в периода между септември 2013 г. и септември 2014 г. Според окончателния 
документ от конференцията „Рио+20“ този процес трябва да бъде координиран с 
дейностите, свързани с програмата за развитие след 2015 г. 

 
2.2 Настоящото становище е свързано със становището по собствена инициатива на 

специализирана секция NAT относно „Зелената икономика – насърчаване на 
устойчивото развитие в Европа“1, прието от ЕИСК през юни 2013 г., и със становище 
на специализирана секция REX относно съобщението на Комисията „Достоен живот за 
всички - премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще на света“2. С 

                                                 
1

  ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 18-22. 
2

  ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 144-150. 
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оглед на устойчивото развитие на Европа е целесъобразно да се укрепи европейският 
социален модел, неразривно свързан с успешен преход към зелена икономика. 
Изчакването на международно споразумение за определяне на целите за устойчиво 
развитие не може да служи като претекст за отлагане или намаляване на ангажиментите 
за финансова помощ в рамките на развитието и сътрудничеството, поети от развитите 
страни. 
 

2.3 Чрез писмото за сезирането във връзка с това проучвателно становище Комисията 
прави връзка между целите за устойчиво развитие, приобщаващата зелена икономика и 
изкореняването на бедността. Тя отправя искане към Комитета да проучи по какъв 
начин икономическото, екологичното и социалното измерение биха могли да бъдат 
успешно интегрирани в бъдещата рамка на всеобщите цели за устойчиво развитие. Във 
връзка с това тя би оценила включването в обсъжданията на мненията на сродните на 
ЕИСК институции по света. 

 
2.4 На две заседания на своята Обсерватория на устойчивото развитие ЕИСК проведе 

изслушване на представители на основните групи (т.нар. „Major Groups“), признати от 
ООН на конференцията „Рио+20“. 

 
2.5 ООН от своя страна създаде група на високо равнище, съставена от представители на 

правителствата, която трябва да представи първия си доклад през септември 2013 г., а 
заместник-генералният секретар на ООН и изпълнителен директор на програмата на 
ООН за околната среда г-н Achim Steiner на 14 май отправи към ЕИСК и към други 
представители на гражданското общество обръщение на тема „Да продължим 
развитието след конференцията „Рио+20“. Той посочи необходимостта от процес на 
изцяло приобщаваща консултация за ЦУР, която трябва да включи правителствата, 
гражданското общество и частния сектор. Г-жа Kitty van der Heijden, посланик на 
устойчивото развитие на Нидерландия и член на отворената работна група, сподели 
своя опит в работната група, създадена от ООН. 

 
3. Общи бележки 
 
3.1 Идеята ЦУР да бъдат включени в декларацията от „Рио+20“ беше предложена за 

първи път от правителствата на Колумбия, Гватемала и Перу. Въз основа на Дневен ред 
21 и Плана за изпълнение от Йоханесбург те предложиха в съвместно предложение да 
установят ограничен набор от измерими цели, за да се осигури подновена политическа 
мобилизация в полза на устойчивото развитие. Тези три латиноамерикански страни (с 
допълнителния принос на Обединените арабски емирства) предложиха осем области за 
действие във връзка с ЦУР: продоволствена сигурност, води, енергетика, градове, 
океани, природни системи, ефективно използване на ресурсите и заетост. 

 
3.2 Според заключителния документ от конференцията „Рио+20“, озаглавен „Бъдещето, 

което искаме“, ЦУР би трябвало: 
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• да се основават на Дневен ред 21 и Плана за изпълнение от Йоханесбург; 
• да надграждат върху вече заявените ангажименти; 
• да се съсредоточат върху приоритетни области за постигането на устойчиво 

развитие, като използват насоките от заключителния документ; 
• да отчетат по балансиран начин всички три измерения на устойчивото развитие и 

техните взаимовръзки; 
• да бъдат съгласувани с програмата на Организацията на обединените нации за 

развитие за периода след 2015 г. и да бъдат включени в нея; 
• да не допускат да се забравят Целите на хилядолетието за развитие; 
• да предвидят активно участие на всички заинтересовани страни в процеса, когато е 

уместно. 
 

Освен това те би трябвало да бъдат конкретни, сбити, разбираеми, ограничени на брой, 
амбициозни, глобални по своето естество, приложими във всички държави (като се 
отчитат различните национални реалности). 
 

3.3 В идеалния случай конференцията „Рио+20“ следва да изготви пътна карта на един 
свят, в който всяко човешко същество може да се ползва от своите човешки права, да 
живее в равноправие, без да изпитва несправедливостта на бедността и в съответствие с 
природните ресурси на планетата. 

 
3.3.1 Например Oxfam International счита (Oxfam, Post-2015 Development Goals: Oxfam 

International Position (Цели за развитието след 2015 г.: позиция на Oxfam International), 
януари 2013 г.), че рамката за периода след 2015 г. трябва да подкрепя това разбиране, 
да определи целите в съответствие с него и да посочи стъпките към осъществяването 
им. Постигането на благоденствие за всички при зачитане на възможностите на 
планетата ще изисква основно пренасочване на икономическото, социалното и 
политическото развитие. 

 
3.3.2 Според същата НПО дебатите за периода след 2015 г. остават неясни по отношение на 

ролята, която трябва да има една рамка, и начина, по който тя може да промени 
положението на хората, живеещи в бедност. От ключово значение е да се постигне 
съгласие относно начина на постигане на целите, за да могат те да се определят с 
точност. Тези цели трябва да служат за насърчаване на политическата воля и на 
обществените инициативи, насочени към изкореняване на бедността и неравенствата и 
към опазване на планетата, като: 

 
• изразяват обща визия и приоритети за публичните органи на властта и 

международната общност, които да служат за основа на радикални промени; 
• предоставят на гражданите мощен механизъм за активно действие, чрез който да се 

изискват промени на политиките, да се задължават публичните власти и частния 
сектор да се отчитат и да стартират собствени инициативи в полза на промяната; 

• насърчават промяната на равнище национални политики и процеси на вземане на 
решения, благодарение на активни действия, на финансите, на партньорски натиск 
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(например от други страни или на регионално равнище), както и на по-голяма 
прозрачност и по-добро събиране на данни, които трябва да съпътстват новите 
цели; 

• подпомагат диалога и засилват отговорността на всички равнища: между 
държавите и техните граждани, между държавите и частния сектор, между 
държавите и международните организации, между партньорите в сътрудничеството 
за развитие и между гражданите и отговорните предприятия; 

• укрепват насочеността, последователността и прозрачността на дейностите на 
международните институции като ООН и международните финансови институции. 

 
3.4 Екологизиране на предприятията и създаване на работни места 
 
3.4.1 Устойчивото икономическо възстановяване неизбежно предполага по-ефикасен модел 

на производство и използване на ресурсите. Успоредно с подкрепата за по-пълна и по-
амбициозна европейска рамка за постигане на по-обширни цели в областта на климата 
до 2050 г., Европа трябва да запази своята промишлена база и производствата и 
уменията, свързани с нея. 

 
3.4.2 Основното предизвикателство е да се избере как да се постигне целта за икономика с 

ефикасно потребление на ресурсите и с малко въглеродни емисии и как да се управлява 
този преход. Трябва да се наблегне на два момента: промишлена политика за постигане 
на зелена икономика, която да съхрани индустриалната база и перспективите за заетост 
в тази рамка (Béla Galgóczi, „Greening industries and creating jobs“ („Екологизиране на 
предприятията и създаване на работни места“), Европейски синдикален институт, 
2012 г.). 

 
3.4.3 Промишлеността има основна роля в областта на научните изследвания и развитието, 

търговията и в по-малка степен на инвестициите. Преходът към развитие с малко 
въглеродни емисии и по-добра енергийна ефективност, при което устойчивият труд се 
цени повече и се опазва здравето, придоби жизненоважно значение. 

 
3.4.4 В Европа в момента се наблюдава едно от най-ниските нива на растеж от 1929 г. насам, 

но за постигане на бъдещите цели за траен и устойчив растеж са необходими и 
неизбежни две условия: 1) ниски емисии на СО2 и 2) демокрация. 

 
3.4.5 ЕС е призван да продължи усилията за научноизследователска дейност за създаване на 

необходимия брой работни места за активното население, в отговор на бъдещите 
нужди за развитие, предвид по-високия ръст на другите континенти в най-различни 
области като услуги, образование, здравеопазване, околна среда, транспорт, енергетика, 
жилища, урбанизация, селско стопанство, продоволствие и др. 
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3.5 Заетостта, социалното приобщаване и устойчивият растеж трябва да бъдат в 
центъра на действията в ЕС и в световен мащаб. 

 
3.5.1 МВФ призна, че строгите икономии са били по-радикални, отколкото той е 

предполагал. Поуката е, че дозата трябва да се намали. Всички основни социални 
програми за обучение, здравеопазване или насочени към безработните младежи трябва 
да останат незасегнати от бюджетните съкращения. Нуждата от финансиране в 
държавите членки на ЕС е критична след международната финансова криза и 
рефинансирането на реалната икономика не е осигурено в достатъчна степен от 
споразумението на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка на 
ЕС. Мерките, препоръчани от тройката Световна банка, МВФ и Съвета на ЕС, не 
позволяват да се създадат необходимите условия за възстановяване на икономиката и 
за постигане на траен и устойчив растеж. 

 
3.5.2 Интелигентни социални политики - като например програмите, които съпътстват 

безработните в търсене на работа или системите за социална сигурност на най-
уязвимите членове на нашето общество – не могат да бъдат разглеждани единствено 
като разход. Те са инвестиция за бъдещето. 

 
3.5.3 Особено силно са засегнати младите хора, в еврозоната безработицата сред младите 

хора достигна 22%, като в някои държави като Испания и Гърция тя надминава 50%. 
През 2010 г. процентът на временната заетост на младите хора от 15 до 24 години 
надхвърли 50% и достигна почти 70% (Европейска фондация за подобряване на 
условията на живот и труд, „Third European Quality of Life Survey“ (Трето европейско 
изследване на качеството на живот, 2012 г.). 

 
3.5.4 Навсякъде населението плати високата цена за преодоляване на разрушителните 

последици от практики на финансовия свят, които се оказаха безотговорни. 
 
3.5.5 ЕС трябва да придаде повече съдържание на социалното измерение, по-специално на 

социалния диалог, както е предвидено в пътната карта за доизграждане на Европейския 
икономически и паричен съюз. Той би трябвало да помогне на държавите членки да 
въведат системи на гаранции за младежта, да подобрят производствените 
диверсификация и иновации, да повишават ефективността на услугите на пазара на 
труда, да създават повече работни места и да укрепят социалните инвестиции (МОТ, 
Guy Ryder, „Jobs, social inclusion and growth should top EU agenda“ („Работните места, 
социалното приобщаване и растежът трябва да бъдат основни приоритети на ЕС“), 
14 февруари 2013 г.). 

 
4. Екологизиране на европейския семестър 
 
4.1 На първите изслушвания, организирани от ЕИСК, стана ясно, че връзката между идеите 

на гражданското общество, събрани от ЕС, и онези, които бяха получени от ООН чрез 
пряко допитване, не се възприема с разбирането и прозрачността, които европейският 
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гражданин е в правото си да очаква. Идеите на организациите, които представят 
гражданското общество, са поставени на равна нога с тези на групите, лобиращи за 
частни интереси, и на същото равнище като тези на правителствата, чрез график, който 
оставя малко време за организиране на дебати за зачитане на независимостта на 
организациите и на автономията на социалния диалог. Освен това при проследяване на 
работата на конференцията „Рио+20“ и на отворената работна група остава 
впечатлението за сценарий, който се стреми да възстанови предварително определена 
насока, като че ли решенията са вече взети някъде другаде. 

 
4.2 За щастие ЕС реши да приложи целия подход чрез екологизиране на стратегията 

„Европа 2020“ и на Европейския семестър, за да осигури хармонизиран европейски 
принос, при който Европа ще действа и ще говори като едно цяло на световната сцена. 

 
4.3 Важно е днес устойчивостта да преминава като червена нишка през основните области 

на политика. Понастоящем това са стратегията „Европа 2020“ и Европейския семестър, 
който е основният елемент на нейното управление. 

 
ЕИСК отбелязва с голям интерес коментарите на Комисията и на Съвета, в които се 
посочва, че заключенията и процесът, които са били договорени на конференцията 
„Рио+20“, ще бъдат приложени и разработени в рамките на Европейския съюз 
посредством стратегията „Европа 2020“. Поради това Комитетът ще следи много 
внимателно, за да се увери, че това наистина е така (Съвет на Европейския съюз, 
„Рио+20: резултати и последващи действия във връзка със срещата на високо равнище 
на конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие през 2012 г.“ – 
заключения на Съвета, 25 октомври 2012 г., 15477/12). 

 
4.4 ЕИСК следи много внимателно разширяването на кръга на участващите действащи 

лица в процеса на Европейския семестър. Тази година 
генерална дирекция „Околна среда“ взема по-активно участие от всякога; миналия 
декември Съветът по околна среда обсъди за първи път годишния обзор на растежа. 
ЕИСК ще даде своя принос, за да гарантира, че гражданското общество има 
възможност да включи устойчивото развитие в процеса, по-специално чрез 
националните икономически и социални съвети, някои от които вече разполагат с 
конкретни правомощия в тази област, както и чрез националните съвети за устойчиво 
развитие. 

 
4.5 По отношение на годишния преглед на растежа, трябва да се отбележи, че не правим 

достатъчно ясна връзка между различните кризи, а именно финансовата, 
икономическата, социалната криза, а също и екологичната. Също така не осъзнаваме 
достатъчно ясно, че е абсолютно наложително да се постигне сериозен напредък към 
по-съществено екологизиране чрез трансформиране на цялата ни икономика, и това 
трябва да се направи не въпреки кризата, а най-вече заради нея. Вече не е възможно да 
продължаваме сегашния курс. 
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4.6 В контекста на годишния преглед на растежа трябва да се отправи призив 
Европейският съюз да говори с един глас. Не може ЕС да се ангажира в световните 
преговори за екологизиране на икономиката и същевременно да пренебрегва този 
въпрос в основните документи, свързани с икономическата политика. 

 
4.7 В този контекст липсата на концепция за квалифициран растеж е малко объркваща. Как 

е възможно ЕС да бъде в авангарда на международния дебат относно показателите, 
които надхвърлят БВП, и в своя обзор на растежа да се позовава единствено на БВП? В 
някои документи се разглеждат социалните проблеми, но не се споменава пряко целта 
за благоденствие в рамките на ресурсите на планетата (което между другото е 
заглавието на Седмата рамкова програма за действие за околната среда). 

 
4.8 За щастие, има многобройни материали, които да насочат дебата за възможностите за 

въвеждане на други показатели и това трябва вече да доведе до действия, основани на 
пряк диалог между институциите и представителите на гражданското общество като 
част от подход, гарантиращ участието на всички заинтересовани страни в процеса на 
вземане на решения. 

 
4.9 ЕИСК отбелязва, че премахването на вредните за околната среда субсидии и 

въвеждането на екологичните данъци са станали елемент от годишния обзор на растежа 
и специфичните за отделните държави членки препоръки и че тази година въпросите на 
управлението на отпадъците и отпадъчните води, както и подобряването на 
рециклирането са разгледани в тези документи. 

 
5. Свързване на ЦХР и на ЦУР 
 
5.1 Трябва да се постигне добро споразумение за бюджета на ЕС за ЦХР3 
 
5.1.1 Намаляването на бедността е въпрос на равнопоставеност и справедливост и се отнася 

до достъпа до услуги като здравеопазване, образование и заетост. При изготвянето на 
ЦХР беше наблегнато прекалено на донорите. За бъдещата рамка трябва да се 
предвидят: 

 
• по-голяма подкрепа и по-голямо участие от страна на страните партньорки, които в 

крайна сметка ще трябва да изпълнят основната част от работата; 
• по-силна рамка за взаимна отговорност и за страните донори и за страните 

партньорки; и 
• гъвкавост, която да даде възможност на страните партньорки да определят своите 

цели на развитие в съответствие с националния си контекст. 
 

                                                 
3

   ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 144-150. 
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5.1.2 Благодарение на подход, ограничен във времето и концентриран върху резултатите, 
осемте цели на хилядолетието за развитие оказаха съществено въздействие върху 
политиките в областта на международното развитие. Чрез фокусиране върху ограничен 
набор от измерими цели, те спомогнаха помощта за развитие да се увеличи и да бъде 
насочена по-ефективно. Въпреки това с наближаването на крайния срок – 2015 г., става 
ясно, че резултатите, постигнати по пътя към тези цели, ще бъдат ограничени, ще има 
успехи и неуспехи. 

 
5.1.3 Целите за устойчиво развитие ще трябва да допълнят настоящия набор от цели на 

хилядолетието. Съществуват две големи разлики между ЦУР и ЦХР: ЦУР имат 
глобално отражение (за разлика от ЦХР, които са насочени главно към юга) и съдържат 
измерения отвъд метанормата за намаляване на бедността (природни ресурси, 
потребление, производство, енергетиката, права на човека и др.). 

 
5.1.4 Предстоящите две години ще бъдат от съществено значение за определяне на 

следващата програма за развитие. Двата процеса - преразглеждането на ЦХР и 
официализирането на ЦУР - биха могли да предоставят важни насоки за архитектурата 
на устойчивото развитие след 2015 г. 

 
Тези насоки би трябвало да включат бюджетни средства в публичните политики като 
хоризонтално измерение за равенството между половете в качеството му на 
първостепенен фактор за борба с бедността и неравенството4. 

 
Задачата е огромна и в основата трябва да бъде отдаване на по-голямо значение на 
правата на човека и участие на организациите на гражданското общество във вземането 
на решения за икономиката и услугите като средства за човешко развитие5. 
 

Брюксел, 18 септември 2013 г. 
 

Председател 
на  

Европейския икономически и социален комитет 
  
  
  
  

Henri Malosse, 

 

 
_____________ 

                                                 
4 ОВ C 76, 14.3.2013 г., стр. 8-14. 
5 ОВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 82-86, 

ОВ 2012/C 181/21 от 28.6.2012 г., стр. 28-34. 


