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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на жените в зелената икономика

(2012/2035(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юни 2011 г., озаглавено „Рио+20: 
към екологична икономика и по-добро управление“ (COM(2011)0363), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност” (COM(2011)0112), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 февруари 2011 г., озаглавено 
„Доклад относно напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете 
за 2010 г.“ (SEC(2010)0193),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено 
„Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

– като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин 
през септември 1995 г., Декларацията и Платформата за действие, приети в Пекин, 
както и последващите документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин+5“, 
„Пекин+10“ и „Пекин+15“ относно последващи заключителни действия и 
инициативи за прилагане на Декларацията и Платформата за действие от Пекин, 
приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г. и 2 март 2010 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 18 
декември 1979 г. относно премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените (CEDAW), 

– като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете от 
2012 г., озаглавен „Преглед на изпълнението в ЕС на област К от Платформата за 
действие от Пекин: жените и равенството между половете в областта на околната 
среда и изменението на климата“,

– като взе предвид доклада, публикуван съвместно от Програмата на ООН за околната 
среда (UNEP), Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) и 
службата на върховния представител за най-слабо развитите държави, развиващите 
се страни без излаз на море и малките развиващи се островни държави (UN-
OHRLLS), озаглавен „Защо зелената икономика е от значение за най-слабо 
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развитите държави“1, изготвен за Четвъртата конференция на ООН за най-слабо 
развитите държави (LDC-IV) през май 2011 г.,

– като взе предвид доклада на UNEP от септември 2008 г., озаглавен „Екологични 
работни места: към достойни условия на труд в устойчив, нисковъглероден свят“2, 

– като взе предвид доклада на ООН относно жените от 1 ноември 2011 г., озаглавен 
„Централното значение на равенството между половете и овластяването на жените 
за устойчивото развитие“3, изготвен в очакване на заключителния документ от 
Конференцията на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие 
(„Рио+20“), която ще се проведе през 2012 г.

– като взе предвид обобщението на заявената позиция от основната група на жените 
за „Рио+20“ от 1 ноември 2011 г.4,

– като взе предвид документа с позицията на основната група на жените от март 2011 
г. при подготовката за Конференцията на Организацията на обединените нации за 
устойчиво развитие 2012 г., озаглавен „Зелената икономика“ от гледна точка на 
равенството между половете“,5

– като взе предвид публикуването на официалния правителствен доклад (Стокхолм, 
Швеция) от 2005 г., озаглавен „Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare 
konsumtion“6,

– като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно жените и 
изменението на климата7,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в 
процеса на вземане на политически решения — качество и равенство8, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.9, 

– като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно изработването 
на обща позиция на ЕС за предстоящата Конференция на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие („Рио+20“)10,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
2 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp
3 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf
4 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf
5 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf
6 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf
7 Приети текстове, P7_TA(2012)0145
8 Приети текстове, P7_TA(2012)0070
9 Приети текстове, P7_TA(2012)0069
10 Приети текстове, P7_TA(2011)0430.
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– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2012),

А. като има предвид, че зелената икономика се определя като устойчива икономика, 
което предполага социална и екологична устойчивост; като има предвид, че 
социалната устойчивост включва социален ред, основан на равенството между 
половете и на социалната справедливост, независимо от пол, етнически произход, 
цвят на кожата, религия, сексуална ориентация, увреждания или политически 
убеждения;

Б. като има предвид, че изменението на климата и намаляването на биологичното 
разнообразие застрашават условията на живот и благосъстоянието на жените и на 
мъжете; като има предвид, че опазването на нашата екосистема е крайъгълен камък 
за зелената икономика; като има предвид, че днешното поколение не може да 
остави на следващите поколения отговорността за решаване на настоящите 
екологични проблеми;

В. като има предвид, че заради дискриминацията между половете жените не оказват 
влияние върху околната среда по същия начин, както мъжете, и че в много страни 
тази дискриминация представлява пречка за достъпа на жените до ресурси и 
възможности, които да им позволят да контролират положението и да се 
приспособят; 

Г. като има предвид, че най-бедните лица, от които жените съставляват 70 %, ще бъдат 
най-трайно засегнати от изменението на климата и унищожаването на екосистемата;

Д. като има предвид, че преходът към зелена икономика е от съществено значение за 
намаляването на въздействието върху околната среда, засилването на социалната 
справедливост и създаването на общество, в което жените и мъжете имат равни 
права и равни възможности;

Е. като има предвид, че има ясно изразено слабо представителство на жените при 
преговорите във връзка с околната среда и при бюджетните обсъждания, както и 
при вземането на решения за създаването на зелена икономика;

Ж. като има предвид, че потребителските навици и начинът на живот имат значително 
влияние върху околната среда и климата; като има предвид, че потребителските
навици на богатите държави, и по-специално по отношение на храненето и 
транспорта, не са устойчиви в дългосрочен план, особено ако се има предвид, че 
всички жени и всички мъже по света имат право на добро качество на живот с 
висока степен на благополучие;

З. като има предвид, че мъжете и жените като цяло имат различни модели на 
потребление; като има предвид, че жените потребяват по-малко от мъжете, 
независимо от социално-икономическия си статус, но че те изглежда също така 
искат да действат повече в посока на опазването на околната среда, като възприемат 
специфични модели на потребление, а именно като ядат по-малко месо, шофират 
по-рядко и използват по-ефективно енергията; 
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И. като има предвид, че жените нямат същия контрол върху транспорта, нито същия 
достъп до транспорт, както мъжете, и че това произтича основно от настоящата 
структура на разпределение на властта между половете; като има предвид, че ако 
искаме да подобрим транспортните съоръжения за жени трябва още отсега да 
осигурим по-добро функциониране на обществения транспорт, да създадем 
допълнителни пешеходни зони и зони за велосипедисти, както и да намалим 
разстоянието до транспортните услуги;

Й. като има предвид, че жените трябва да бъдат включени пълноценно в изготвянето, 
вземането на решения и създаването на зелена икономика; като има предвид, че 
резултатите от положителните практики, в които участваха и жените, показаха 
подобряване на справянето с бедствия, увеличаване на биологичното разнообразие, 
повишаване на безопасността на храните, намаляване на опустиняването и 
засилване на защитата на горите;

Общи съображения

1. подчертава необходимостта от създаването на зелена икономика, в която 
екологичните изисквания вървят успоредно със социалната устойчивост, което 
включва засилване на равенството между половете и на социалната справедливост;

2. отбелязва, че някои важни аспекти на зелената икономика засягат екосистемата, 
потреблението, храненето, растежа, транспорта, енергетиката и социалната сфера;

3. изразява съжаление, че в съобщението на Комисията до институциите на 
Европейския съюз и до комисиите, озаглавено „Рио+20: към екологична икономика 
и по-добро управление“ не присъства измерение, насочено към половете;

4. призовава Комисията и държавите членки да събират диференцирани по възраст и 
по пол данни при планирането, изработването и оценката на стратегии, програми и 
проектобюджети в областта на околната среда и климата; заявява, че липсата на 
статистика пречи на прилагането на подходящи мерки с цел да се увеличи 
равенството между половете;

5. призовава Комисията да предприеме изследвания относно половете и зелената 
икономика;

6. призовава Комисията да провежда информационни кампании за повишаване на 
осведомеността относно важността на прехода към зелена икономика;

Устойчиво потребление

7. призовава Комисията и държавите членки да включат целите за равенство на 
половете във всички политики по околната среда и на всички равнища на вземане 
на икономически решения; пояснява, че тези цели следва да бъдат осъществени чрез 
консултации с гражданското общество;

8. отбелязва, че мерките, които целят да отговорят на законните искания на 
населението по отношение на жилищата, изхранването, хранителните продукти, 
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енергията и заетостта трябва да бъдат предприемани винаги така, че да бъде 
съхранена екосистемата и да бъдат ограничени изменението на климата, а също така 
ресурсите да бъдат използвани при спазване на правата на човека, засилване на 
равенството и разпределение на тези ресурси съгласно принципа на екологичната 
справедливост;

9. подчертава колко е важно да се осигурят на нашите деца и внуци добри условия за 
живот и да се постигне икономическо развитие, което да отговаря на настоящите 
нужди без то да застрашава нуждите на следващите поколения;

10. подчертава, че БВП е мярка за измерване на производството, а не на екологичната 
устойчивост, на ефективното използване на ресурсите, на социалното приобщаване 
или на развитието на обществото като цяло; настоява за разработването на нови 
ясни и измерими показатели, които вземат под внимание изменението на климата, 
биологичното разнообразие, ефективното използване на ресурсите и социалната 
справедливост;

11. призовава държавите членки да приемат фискални политики, които насърчават 
създаването на зелена икономика, като на първо място определят показатели за 
въздействие върху околната среда и след това инвестират за стимулиране на 
екологичните иновации и устойчивите инфраструктури;

12. счита, че публичните фондове на Европейския съюз следва още повече да бъдат 
използвани за финансиране на екологични обществени блага;

13. призовава за премахване на субсидиите за дейности, които са вредни за околната 
среда;

Устойчив транспорт

14. призовава Комисията и държавите членки да създадат устойчива транспортна 
система, която да отчита нуждите от транспорт на жените и на мъжете и която да 
има слабо въздействие върху околната среда;

15. приканва държавите членки да намалят екологичните и енергийните въздействия на 
транспорта и да засилят равенството на половете, като подобрят достъпа до 
информационните технологии и като впрегнат сили за такова устройство на 
територията, което цели намаляване на трафика;

16. призовава Комисията и държавите членки да определят йерархия на видовете 
транспорт, като посочат ясно тези от тях, на които би следвало да се даде приоритет 
за постигане на целия комплекс от цели по отношение на околната среда и на 
трафика;

17. приканва държавите членки чувствително да подобрят местния обществен 
транспорт и по този начин да облекчат ежедневието на жените и техните 
възможности за придвижване;

18. подчертава, че инициативите за устойчива транспортна система трябва да отчитат 
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факта, че жените и мъжете имат различно разбиране за публичните пространства и 
че това се основава на различните оценки на риска, което означава, че трябва да се 
дава приоритет на такава среда в транспортната система, която да бъде еднакво 
сигурна и за мъжете, и за жените;

Благосъстояние и зелени работни места

19. отбелязва, че зелените работни места в сектори като селското стопанство, 
енергетиката, строителството и отпадъците са от голямо значение за зелената 
икономика;

20. отбелязва, че за зелената икономика са важни както зелените работни места, така и 
всички дейности със слабо въздействие върху околната среда; отбелязва, че тази 
констатация важи еднакво както за частния сектор на услугите, така и за социалната 
сфера, като училищата и социалните услуги;

21. призовава държавите членки да гарантират равенство на представителството на 
жените при вземането на политически решения и в сектора на зелените работни 
места; отбелязва, че ако осъществяването на тази цел е невъзможно на доброволна 
основа, за укрепването на демокрацията следва да се вземат специфични мерки, 
като например определянето на квоти;

22. призовава държавите членки да разработят и прилагат методи, които имат за цел да 
насърчат жените да предпочетат образование и професионална кариера в секторите 
околна среда, транспорт и енергетика;

23. призовава държавите членки да разработят и прилагат методи, които имат за цел да 
насърчат мъжете да предпочетат образование и професионална кариера със слабо 
въздействие върху околната среда, в социалната сфера;

24. отбелязва, че за да се позволи на жените да участват в зелената икономика при 
същите условия както мъжете е необходимо да се развие инфраструктурата за 
отглеждане на деца и домовете за възрастни хора, нужно е жените и мъжете да 
могат да съчетават работата и семейството и е наложително да се гарантират 
сексуалните и репродуктивни права на жените;

Устойчива политика в международните отношения

25. счита, че преход към по-всеобхватни и по-устойчиви икономически показатели и в 
политиката на развитие ще позволи ударението да се постави върху социалните и 
екологичните цели на развиващите се страни;

26. призовава Комисията и държавите членки да разработят показатели за оценяване на 
последиците от проектите и програмите върху всеки от половете и да насърчават 
включването в екологичните стратегии на измерение за равенство между половете, 
за да може да се създаде зелена икономика;

27. призовава Комисията специално да отчете факта, че достъпът до питейна вода е 
важен за младите момичета и жените в много държави по света, тъй като те често са 
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натоварени със задължението да намерят и занесат вода в домовете си; отбелязва, че 
също така е важно да се съхранят знанията на местните женски общности за 
местните екосистеми;

28. призовава Комисията да обърне специално внимание на факта, че милиарди хора са 
напълно зависими от биомасата, тъй като я използват като източник на енергия; 
отбелязва, че децата и жените страдат от здравословни проблеми, свързани със 
събирането, обработката и използването на биомаса; заявява, че поради това е 
необходимо да се инвестира във възобновяеми източници на енергия, които да се 
използват по-ефективно;

29. призовава Комисията да изработи програми за прехвърляне на модерни технологии 
и опит, за да се помогне на развиващите се страни и региони да се приспособят към 
измененията на околната среда;

30. подчертава, че неравенството между половете при достъпа до такива ресурси като 
микрокредити, кредити, информация и технологии трябва да бъде взето под 
внимание при разработването на стратегии за борба срещу изменението на климата;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад поставя наравно зелената и устойчивата икономика, която от своя 
страна включва устойчивост както в социален, така и в екологичен план. Това 
естествено включва и равенство между мъжете и жените. Зелена или устойчива 
икономика е система, която запазва възможностите за производство на екосистемите 
(прагът на насищане на планетата), като същевременно създава общество, в което са 
задоволени основните човешки потребности на всички. Следователно при една зелена 
икономика икономическото развитие се вписва в рамките на това, което природата 
може да понесе, и гарантира справедливо разпределение на ресурсите между отделните 
индивиди, между мъжете и жените, както и между поколенията.

Зелената икономика предполага отреждане на максимално привилегировано положение 
на нуждите на хората и на тези на планетата и целта ѝ е създаване на устойчиво 
общество, енергийно ефективно и здраво, както и гарантиране на участието на всички, 
независимо от техния пол, възраст, етнически произход, цвят на кожата, сексуална 
ориентация, увреждания или убеждения.

Дисбалансът между мъжете и жените при вземането на решения в областта на 
политиката и икономиката е чувствителен. Дисбалансът между половете подкопава 
легитимността при вземането на политически решения, дотолкова доколкото 
демокрацията се основава на факта, че избраните трябва да съставляват представителна 
извадка на населението. Равноправното участие в политиката и зелената икономика е 
необходимо, за да се гарантира, че интересът на жените ще бъде отчетен в същата 
степен, в която днес се отчита интересът на мъжете. За да се сложи край на този 
дисбаланс, отделните страни трябва да приемат всички съответни необходими мерки, 
включително квоти, за да се постигне баланс между половете както в политиката, така 
и в зелената икономика.

Устойчиво потребление

Настоящата икономическа система не държи сметка за ограничения характер на 
природните ресурси. Непрекъснатият растеж се приема за даденост, но такова 
схващане рано или късно ще доведе до срив, дотолкова доколкото всяка произвеждана 
или потребявана стока или услуга изисква допълнителна експлоатация на различните 
видове природни ресурси (вода, енергия, метали и т.н.). Производството и 
потреблението водят до излъчване на емисии и до различни форми на замърсяване, 
които рано или късно ще засегнат нашата екосистема. Способността на нашата 
екосистема да поема и да се справя с емисиите, както и да се приспособява към 
измененията, има своите абсолютни граници. След като веднъж тези граници бъдат 
преминати, съществува риск да изчезнат важни услуги, предоставяни от нашата 
екосистема — услуги, които са в основата на нашето съществуване и благополучие. За 
да се избегне такъв сценарий, трябва да променим икономическата си система, като 
осигурим темп на експлоатация на природните ресурси, който да позволява 
възстановяване и възпроизводство. Трябва да се насочим към зелената икономика. 

Зелената икономика изисква обаче националната ни икономика да бъде устойчива, да 
разполага с човешки ресурси и да се характеризира със социална устойчивост. Това 
налага, например, по-добър баланс между бедни и богати, между мъже и жени. Днес 
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нашето влияние върху ресурсите на земята — това, което се нарича „екологичен 
отпечатък“ — е много по-силно в богатите, отколкото в бедните държави. Ако всички 
живееха например както в Швеция, щяха да са необходими три земни кълба за 
задоволяване на потребностите от ресурси. Такъв дисбаланс е несправедлив. 

Сегашната икономическа система предизвиква различни видове кризи: финансови 
кризи, сривове на екосистемите ни, изменения на климата и т.н. Резултатът е 
влошаване на системите за социална сигурност и на социалната ни защита. Когато 
обществото е засегнато от криза, обикновено се правят икономии в социалната закрила, 
което води след себе си влошаване на образованието, здравеопазването, социалното 
подпомагане, пенсиите, да не говорим за жилищната криза. Най-тежко засегнатите от 
тези икономии лица са бедните, които нямат възможност да компенсират загубите си с 
мерки за пестене, с частни осигуровки и т.н. Общо 70 % от 1,3 милиарда човека, които 
живеят с по-малко от един долар на ден, са жени. Следователно кризите засилват 
социалните неравенства.

Трябва да се отбележи като контрапункт, че развитието на бедните държави, 
придружено с повишаване на потреблението и с по-голям просперитет, е важно за 
подобряване на равновесието между държавите и тяхното население. Не е необходимо 
създаването на ограничение за развитието на най-бедните държави. За да бъде 
устойчива зелената икономика трябва да обръща сериозно внимание на въпроса за 
разпределението на богатствата в световен мащаб. 

Като се отчитат различията в ролите, моделите на потребление не са еднакви при 
мъжете и при жените, така че екологичната тежест също е различна. Например мъжете 
консумират повече месо и шофират много повече. Различията в поведението на мъжете 
и жените по отношение на потреблението са част от оформянето на личността и вземат 
участие при утвърждаването на нашата сексуална идентичност. Потреблението често се 
отъждествява с щастието, напредъка и удоволствието, затова за потребителя то 
представлява някакво възнаграждение. Следователно изборът при потреблението 
съвсем не е рационален. Моделите на поведение се създават по-скоро около някакво 
удоволствие или желание да се постигне определена идентичност, което често се 
доближава до сексуалността или до сексуалните качества. 

Продуктите за потребление от мъже често са енергоемки и високо технологични. При 
жените, напротив, начело в списъка на покупките са дрехите. Освен това, някои 
различия между половете по отношение на потреблението са свързани с различия в 
доходите. Мъжете по принцип печелят повече от жените, така че имат още по-големи 
възможности за по-голямо потребление. Благодарение на увеличението на доходите и 
на благосъстоянието, човек често харчи парите си за забавления, просто защото има 
възможност, което пък често вреди на околната среда. Следователно, при оценката на 
различните приоритети времето се обвързва с разходите и, тъй като разходите за 
екологичната тежест не засягат самия човек, изборът обикновено води до увеличаване 
на екологичната тежест.

Смята се, че жените по природа се грижат повече за околната среда и проявяват повече 
внимание от мъжете. Да се приеме такава позиция по отношение на различията между 
половете, когато става дума за потребление, представлява проблем, защото това спъва 
възможностите за намиране на решения. 
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Когато се говори за зелена и устойчива икономика, определението очевидно включва 
по-голямо равенство между половете. Равенството е част от идеята за социална 
устойчивост. Фактът, че в настоящата икономика някои продукти и услуги изобщо не 
се вземат под внимание представлява грешка, присъща на системата. Това са 
професионални задължения, които често се изпълняват от жени: отглеждане на децата, 
приготвяне на храната, обработка на земята, ходене за вода и т.н. В икономиката тези 
дейности са „невидими“. За сметка на това жените реинвестират по-голямата част от 
това, което печелят от този незаплатен труд, в местната общност. Следователно жените 
имат важна роля и тази роля трябва да стане видима. Затова е необходимо да се 
подобри семейното планиране, да се облекчи отглеждането на децата и да се засили 
споделянето на родителските отговорности, за да се позволи на жените да разполагат 
със свободно време и да участват в развитието на обществото.

Днес много жени живеят в система на патриархат, в която имат значително по-малко 
права от мъжете. Те не могат, например, да притежават земя, да получат заем, да 
разполагат с природните ресурси, да получават образование, да имат достъп до 
медицински грижи или до нови технологии. Това е система, която не позволява на 
жените да излязат от това положение. 

Устойчив транспорт

Важно е да се създаде устойчива транспортна система, която отчита както нуждите от 
транспорт на мъжете, така и тези на жените, като едновременно с това се внимава 
въздействието на тази система върху околната среда да бъде сведено до минимум. 
Държавите членки трябва да намалят екологичното и енергийно въздействие на 
транспортния сектор и да засилят равенството между половете, като работят за по-
голям достъп до информационните технологии, както и в посока на устройство на 
територията, което има за цел намаляването на трафика. Именно като използваме 
повече информационните технологии, за да общуваме без да се налага да се 
придвижваме, т.е. при устройство на територията чрез уплътняване на пространството 
за живеене, и като използваме тези технологии с грижа за околната среда, ние ще 
имаме по-ефективен транспорт и ще живеем в общество, потребяващо по-малко 
енергия. Тогава по-голям брой хора ще могат да се придвижват от една точка до друга с 
велосипед, а това е видът транспорт, който дава предимство на жените, но също и на 
всички хора с ниски доходи. 

От дълго време много хора се изказват в полза на по-устойчива транспортна система, 
но малко идеи приемат конкретна форма. Следователно е дошло времето да се въведе 
йерархия във видовете транспорт, за да се разграничат ясно привилегированите 
средства за транспорт, за постигане на общите цели по отношение на околната среда и 
трафика. На базата на тази йерархия, когато възникне проблем с комуникациите или 
транспорта, решението би следвало винаги да се търси в следната последователност: 
1) информационни и широколентови технологии; 2) устройство на територията в полза 
на намаляването на трафика; 3) придвижване пеша или с велосипеди; 4) обществен 
транспорт, на първо място автобуси, трамваи и влакове, които се движат с 
възобновяеми горива, и на второ място обществен транспорт, който използва 
изкопаеми горива; 5) корабоплаване; 6) сухопътен транспорт. 

Една от основните мерки, които трябва да се предприемат в посока към зелена 
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икономика, е радикално подобряване на местния и регионалния обществен транспорт и 
по този начин облекчаване на ежедневието на жените и техните възможности за 
придвижване. Подобряването на обществения транспорт ще позволи също и на мъжете 
да използват повече устойчиви екологични транспортни средства, което е положителен 
елемент дотолкова, доколкото мъжете ще трябва в още по-голяма степен да се откажат 
от моделите си на поведение и от своите навици и следователно да използват 
автомобилите си по-рядко отколкото сега. От гледна точка на това действие би 
следвало да се отчита фактът, че начинът, по който мъжете и жените възприемат 
публичните пространства, е различен и трябва да се отчитат различията при оценката 
на риска. Следователно от транспортната система трябва да се премахнат опасните 
места, като тунелите и мрачните проходи, по-специално за да се засили чувството за 
сигурност у жените. 

Сферата на социалните услуги и зелените работни места

Днес не можем да говорим за равенство между мъжете и жените на пазара на труда. 
Съществува риск жените да бъдат по-слабо представени в новите зелени работни места, 
които ще се създадат. Следователно трябва да се вземат мерки, за да се позволи на 
жените да получат зелени работни места, например в секторите транспорт, 
строителство или производство. Необходимо е във всички страни обучението и 
развитието на умения за заемане на зелени работни места да поставят ударение върху 
равенството между половете. 

Понятието зелени работни места включва също и административната работа, както и 
работата в частния обществен сектор на услугите, които са екологосъобразни и оказват 
минимално въздействие върху околната среда. Това са сектори, в които понастоящем 
работят по-голям брой жени и затова ще бъдат необходими мерки, които биха могли да 
увеличат процента на заетите в тях мъже. Такава може да бъде работата с документи, 
различни дейности в публичната администрация, но най-вече дейности в сферата на 
образованието и здравеопазването. 

Образованието винаги е играло важна роля за развитието на обществото. Затова е 
необходимо различните форми на образование да бъдат адаптирани към това развитие. 
Следователно от първостепенно значение е сегашното и бъдещите поколения да бъдат 
подготвени за понятието устойчиво общество, за да може да вървят към изграждането 
на такова устойчиво общество. В това отношение можем да посочим специалните 
умения, както и такива ценности като демокрация, равенство, спазване на правата на 
човека и уважително отношение към природата. 

Устойчива политика в международните отношения

Най-слабо развитите държави притежават голям потенциал, който може да се използва 
и той може да ги отведе към зелена икономика, тъй като дори и днес последиците от 
ниските емисии на въглероден диоксид и от начина им на живот върху околната среда 
и климата не могат да бъдат сравнявани с това, което се случва в богатите държави. 
Приспособяването към зелена икономика изисква политически реформи и инструменти 
за контрол, механизми на финансиране и търговски правила. Със задоволство можем да 
установим, че в повечето от тези държави, решенията, които вече са взети, са в 
правилната посока за постигане на целта за зелена икономика. Редица държави с ниски 
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или средни доходи все по-широко въвеждат данъчен режим, който облага дейности и 
продукти, които са опасни за околната среда. За съжаление голяма част от чуждите 
инвестиции са предназначени за дейности, които вредят на околната среда, като 
например добив на петрол, газ и минерали, докато само много ограничена част от тези 
инвестиции са предназначени за преработвателната промишленост или за проекти за 
устойчива инфраструктура, които са важни за развитието на тези държави. 
Следователно е необходимо да се следи за това инвестициите да бъдат използвани за 
устойчиви проекти в дългосрочен план, т.е. проекти, съобразени с прехода към зелена 
икономика. В това отношение ЕС ще играе важна роля в рамките на своята политика за 
развитие, за да постигне социалните си и екологични цели. 

Работата по адаптирането трябва да позволи на тези държави да получат достъп за 
задоволяване на технологичните си нужди, които произтичат от прехода към
икономика, която е съобразена в по-висока степен с околната среда и отделя по-малко
въглероден диоксид. Става дума основно за технологии, които улесняват работата в 
селското и горското стопанство, в животновъдството, енергийните доставки, 
събирането на отпадъци и транспорта. Повечето от тези дейности се извършват от 
жени. Следователно облекчаването на работата в тези сектори ще позволи да се 
подобри положението на жените, като им се осигури повече свободно време, в което да 
могат да се грижат за своето благополучие и да участват в обществения живот.

Иновациите и наличието на информация са важни условия за получаване на достъп до 
тези технологии, както и за тяхното развитие. Развитието, усвояването и адаптирането 
към зелени технологии за използване в собствените им страни и, в крайна сметка, за 
износ към развитите държави, изисква международно сътрудничество и 
взаимодействие, както и научни изследвания и разработки. В това отношение е също 
толкова важно да се ограничи срокът на действие на патентите и да се улесни по-
свободното използване на вече достъпни технологии и иновации.


