УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Устойчивото развитие е фундаментална цел на ЕС, която е заложена в Договора
за Европейския съюз. През последните години ЕС показа категоричния си ангажимент
да постигне устойчиво развитие и успешно го включва в много свои политики.
Политиката за изменение на климата и енергийната политика на Съюза са
доказателство за отражението, което стратегията за устойчиво развитие оказва върху
неговата политическа програма.
Устойчивото развитие означава по-добър начин на живот за нас и за нашите
деца и внуци. Идеята за устойчивост предполага икономическият растеж, социалното
сближаване и опазването на околната среда да вървят заедно и да се допълват взаимно.
Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на
настоящото поколение, без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да
посрещнат собствените си нужди”.
Разразилата се световна икономическа и финансова криза показа, че устойчивото
развитие е от основно значение. Възстановяването на доверието във финансовата
система и на стабилността на икономиката е първостепенна цел за излизане от
рецесията и стъпване на пътя на устойчивото развитие, където се насърчава заетостта,
социалното включване, инвестирането в умения и технологии за увеличаване на
икономическия растеж, за постигане на дълготраен просперитет и опазване на околната
среда - все цели на устойчивото развитие в дългосрочен план. Настоящите кризи
представляват възможност за България да премине към екологично ефективна
икономика, характеризираща се с ниски нива на въглеродни емисии и ефективно
използване на ресурсите, основана на устойчиво производство във всички сектори и на
по-устойчив начин на живот. Това ще подобри благополучието на всички граждани,
като в същото време ще намали потреблението на енергия и природни ресурси и ще
сведе до минимум отрицателните въздействия върху здравето и околната среда,
по-конкретно по отношение на екосистемите и изменението на климата.
Създаването на Системата от показатели за устойчиво развитие на България е
резултат от съвместен проект на Евростат и НСИ в сътрудничество с дирекция
„Енергийна стратегия” на Министерството на икономиката и енергетиката. За
консултант по проекта бе поканена Швейцарската статистика. Изказваме специална
благодарност на г-н Андре Монмолен и г-жа Жана Вахтл, чиито опит и систематичен
подход бяха от голяма помощ за българския екип при разработването на системата от
показатели за България.
Системата съдържа десет теми и 64 показателя, избрани на основата на 14
критерия за подбор, свързани с обществената значимост, качеството на данните,
валидността и др. Показателите засягат икономически, социални, екологични и
институционални въпроси свързани с устойчивото развитие.
Структурата на списъка от показатели е двустепенна като са определени 13
ключови, които отговарят на ключовите предизвикателства пред устойчивото развитие
както на национално, така и на европейско ниво.

