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Приложено се изпраща на делегациите тематична бележка по посочения по-горе въпрос с 

оглед на заседанието на Съвета (министри на външните работи/по въпросите на развитието) 

на 24 май 2011 г.



10448/11 mt/EA/mv 2
ПРИЛОЖЕНИЕ TEFS BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тематична бележка относно

ролята на водата в политиката на ЕС за развитие

Цели на дискусията по въпросите на водата

По инициатива на унгарското председателство в редица състави на Съвета започна обмен на 

мнения, чиято цел е да се постигне по-висока резултатност на работата на ЕС в отговор на 

бъдещи потребности в областта на устойчивостта и развитието. Работна група 

„Сътрудничество за развитие“ разгледа и обсъди инициативата по отношение на ролята на 

водата в развиващите се страни. Резултатите от обсъжданията показват, че включването на

проблемите, свързани с водата, в политиките и инициативите в областта на селското 

стопанство, енергетиката, околната среда, здравеопазването, образованието, пола, мира и 

сигурността може да допринесе значително за постигане на растеж, стимулиращ 

намаляването на бедността, както и за устойчиво развитие, ако заедно с това проблематиката 

за водата се постави на челно място сред разглежданите въпроси на развитието.

Средносрочната цел е да се укрепи политиката на ЕС по отношение на ролята на водата в 

развиващите се страни, както и рамката за нейното изпълнение, чрез участие в дискусиите, 

посветени на значението на водните ресурси за устойчивото развитие и приобщаващия 

растеж в рамките на подготовката за конференцията „Рио+20“ и други форуми по тези 

въпроси през предстоящите месеци — например конференцията на тема „Връзката между 

водата, енергията и продоволствената сигурност — водните ресурси и екологичната 

икономика“ (Бон, ноември 2011 г.) и Шестия световен форум за водата (Марсилия, март 

2012 г.).

Тази инициатива получи широк отзвук у партньорите на ЕС в областта на развитието като 

отговор на наличните и възникващите предизвикателства в управлението на водните ресурси 

за развиващите се страни.
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Контекст 

Водата е основа и предпоставка за човешкия живот. Една трета от световното население 

живее в области, в които има недостиг на вода. Постоянно нарастващото търсене на 

ограничените водни ресурси се отразява пряко на трансграничните и на регионалните 

отношения и оказва сериозно въздействие върху мира и сигурността както в междудържавен, 

така и във вътрешен план. Водата е и жизненоважен природен ресурс за икономиката, 

необходима за селскостопанското производство, добива на енергия, развитието на селските 

райони, както и за всички други основни аспекти на стратегиите за развитие и растеж в 

развиващите се страни.

Водата играе съществена роля за човешкото и икономическото развитие, особено в 

условията на предизвикателствата, пред които е изправен светът — изменението на климата, 

ускореното нарастване на броя на населението и повишаващите се цени на храните. 

Същевременно органичната връзка между водата, храната и енергията поражда сериозен 

риск в световен мащаб. Според прогнозите, до 2030 г. потребността от енергия на световната 

икономика ще нарасне поне с 40 % в сравнение с настоящия момент, а производството на 

храни в световен мащаб трябва да се увеличи поне с около 70 % до 2050 г., за да се осигурят 

достатъчни хранителни запаси за население от 9,1 милиарда. Днес на тези сектори се пада 

над 70 % от експлоатацията на водните ресурси в световен мащаб, като посочените 

тенденции ще увеличат допълнително потребностите от вода в селското стопанство и 

производствения сектор.

Ето защо устойчивото управление и развитие на водните ресурси ще бъде едно от основните 

предизвикателства, пред които ще се изправи светът през идните десетилетия.
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Какъв може да бъде решителният принос на ЕС

Предоставянето на услуги за водоснабдяване и хигиенизиране е сред най-ефективните 

средства за изпълнение на целите на политиката на ЕС за развитие, насочени към намаляване 

на бедността и постигане на Целите на хилядолетието за развитие.

Взаимодействието между ЕС и развиващите се страни е от първостепенно значение за 

подобряване на достъпа до вода и санитарно-хигиенни условия, както и за подпомагане на 

устойчивото управление на водата като ресурс, и може да проправи пътя към повишаване на 

продоволствената и енергийната сигурност в полза на бедното население. Водата играе 

водеща роля и в производствения, и в социалния сектор, като създава условия за човешко, 

социално и икономическо развитие и оттук — за постигане на целите за приобщаващ растеж 

и намаляване на бедността. Ето защо водата не може да се разглежда като изолиран 

сектор. 

Подходите за интегрирано управление на водните ресурси и трансгранично управление на 

речните басейни насочват към необходимостта водата да бъде включена като съставен 

елемент във всички основни сектори, оказващи въздействие върху устойчивото развитие и 

растеж. Във връзка с горното водата следва да заеме централно място в бъдещата 

политика на ЕС за развитие като хоризонтален въпрос. 

С оглед да се отдаде по-голямо значение на водата в политиката на ЕС за развитие, 
министрите биха могли да обсъдят следните въпроси:

- Как да се интегрира по-успешно ролята на водата като основен елемент в 

политиките за приобщаващ растеж и устойчиво развитие, като се отчетат изцяло бъдещите 

потребности и променящата се динамика, извлечените поуки и най-добрите практики от 

последното десетилетие;

- Как да се стимулира засилена политика на ЕС и рамка за изпълнението ѝ в 

областта на управлението и развитието на водните ресурси, като се укрепва ролята на 

водата като катализатор в екологичната икономика — дали една всеобхватна политическа 

рамка и план за действие за нейното изпълнение, свързани с въпросите на водата в рамките 

на сътрудничеството за развитие на ЕС с акцент върху приобщаващия растеж и устойчивото 

развитие биха представлявали полезен инструмент в това отношение?
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- Следва ли чрез подобна инициатива в областта на политиката да се засилят

взаимовръзките между водния и производствения сектор, като устойчивото управление на 

водните ресурси се интегрира в програмите в областта на селското стопанство и 

енергетиката, които се подпомагат по линия на помощта на ЕС за развитие; като 

същевременно се определят средства за борба с изменението на климата, свързани по-

специално с усилията на развиващите се страни за адаптиране към това изменение?

- Прилагане на подход със силно въздействие чрез по-нататъшно разработване на 

съответните интегрирани инструменти и механизми за изпълнение на ЕС с цел да бъдат 

преодолени факторите, които затрудняват ефективното изпълнение на политиките. Това ще 

изисква всеобхватни инициативи, които обвързват ефективно политическия диалог и диалога 

в областта на конкретните политики с гъвкави финансови инструменти. Дали новаторски 

стратегии — като сътрудничество с операторите от частния сектор и заинтересованите 

участници в трансграничен план или засилена координация с донорите и взаимодействие 

с неправителствените организации — биха допринесли за постигане на резултати? 

- Съживяване на инициативата на ЕС за водите въз основа на опита, придобит по 

линия на инициативата и Фонда за водите, както и чрез определяне на нова стратегия за 

постигане на бъдещите приоритети на политиката, като диалогът със страните партньори се 

обвърже с координацията, процеса на вземане на решения и изпълнението. 

_____________


