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Вовед

Најголемиот дел од македонските граѓа-
ни се изјаснија дека иднината на својата држава 
ја гледаат во Европската унија. Токму затоа, не-
опходно е да се востанови каква политика води 
Унијата, како би можеле, следејќи ја истата, да се 
интегрираме во европското семејство. Моделот 
за интегрирање во ЕУ е втемелен врз стратегии 
за долгорочен економски растеж, социјален раз-
вој и заштита на животната средина, кои меѓу-
себно се испреплетуваат. Воедно, инвестирање-
то во заедничката иднина со нејзините најблис-
ки соседи е фундаментално за долгорочна поли-
тичка стабилност на самата Европска Унија. Про-
ширувањето на Европската унија со други држа-
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ви, се базира врз развојни програми кои се насо-
чени кон постигнување безбедни економски ус-
лови, социјална кохезија, заштита на животната 
средина и политичка стабилност. Со други збо-
рови, политиката на ЕУ се заснова врз одржли-
виот развој. 

Одредби за одржлив развој во ЕУ 
договорите 

Познато е дека договорите ја конституира-
ат самата ЕУ, а воедно и ја насочуваат нејзината 
генералната политика. Генерално согледано, со 
договорите со кои се конституира ЕУ, таа е на-
сочена кон достигнување на одржливиот развој, 
меѓу другото, и во контекст на сите политички 
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одлуки: и економски, и социјални и оние кои се 
однесуваат на животната средина. 

Така, во Договорот за формирање на Ев-
ропската економска заедница или Договорот од 
Рим (Treaty on establishing the European Economic 
Comunity, 25 мај 1957), се вели дека задача е на 
Заедницата да промовира високо ниво на заш-
тита и подобрување на квалитетот на животна-
та средина. 

Од друга страна пак, во Договорот од 
Мастрихт, (од 7 февруари 1992, влезе во сила на 1 
ноември 1993), се наведува дека одржливиот раз-
вој се зема како принцип кој ќе биде земен пред-
вид при промовирањето економски и социјален 
напредок (согласно неговата Преамбула). 

Со Договорот од Амстердам (потпишан на 
2 октомври 1997, влезе во сила на 1 мај 1999) се 
прифаќа обврската за “постигнување урамноте-
жен и одржлив развој” (член Б) и се вели дека 
финансиските инструменти на Унијата ќе рабо-
тат кон обезбедување на економски растеж, со-
цијална кохезија и заштита на животната среди-
на. 

Исто така, се наведува и дека барањата 
што ги поставува заштитата на животната среди-
на мора да бидат интегрирани при дефинирање-
то и спроведувањето на политиките и активност-
ите на Унијата .... со посебен нагласок на унапре-
дувањето на одржливиот развој. Ова претставува 
пресврт во акцентирањето на важноста на одрж-
ливиот развој во политиките на Европска унија. 

Во Договорот од Ница, потпишан на 26 
февруари 2001, се вели дека ќе се користат па-
зарно ориентирани олеснувања и инструменти за 
да се постигне заштита на животната средина), и 
кон промовирање на одржливиот развој”1.

Во Договорот за донесување на Уставот за 
Европа2, се вели дека таа, меѓу другото, ќе при-
донесува и кон одржлив развој на Земјата. 

Во “Основни права на Унијата” (дел од 
Преамбулата) се наведува дека Унијата има на-
мера да промовира балансиран и одржлив развој, 
и дека заштита на животната средина и мора да 
бидат интегрирани во политиките на Унијата во 
согласност со принципот на одржлив развој. По-
натаму3, се прецизира дека Унијата ќе соработу-
ва на сите полиња на меѓународните односи со 
цел да го зајакне одржливиот економски, соција-
лен и развојот на животната средина во земјите 
во развој. Воедно, во 2005 година, Европската ко-
мисија достави до Советот и до Европскиот пар-
ламент “Нацрт декларација за водечки принци-
пи за одржлив развој”4, во која се вели: “Европ-
1 На страна 78, Declaration on Article 175 of the Treaty estab-
lishing the European Community.
2   Treaty establishing a Constitution for Evropean Union.
3 Во “Надворешна акција на Унијата”, во член III-292, точка 
2.
4. Draft Declaration on Guiding Principles for Sustainable De-
velopment, Communication from the Commission to the Coun-

ската Унија е цврсто определена за одржлив раз-
вој. Тоа е клучниот принцип на сите политики и 
активности ... Декларацијата ја потврдува долго-
рочната визија за одржливост, ги идентификува 
главните цели на политиките и активностите на 
Унијата и го опишува начинот на кој Унијата сака 
да ги достигне тие цели. Овие водечки принципи 
кореспондираат со основните вредности на ди-
намичниот европски модел на оштество... Одрж-
ливиот развој е клучна цел на сите политики на 
Европската заедница”.

Прашањето на одржливиот развој редовно 
се разгледува и на највисоките состаноци на Ев-
ропскиот совет5. 

Стратегии за одржлив развој во 
Европската Унија

Европската Унија има усвоена стратегија 
за одржлив развој, а и поединечните земји-член-
ки имаат усвоени свои, национални стратегии за 
одржлив развој. Исто така, голем број од земјите 
имаат формирано национални тела (совети, ко-
мисии, комитети) за одржлив развој.

Стратегија за одржлив развој на Европска 
Унија

Во 2001 година, пред Европскиот парла-
мент, Европската комисија презентираше пред-
лог на Стратегијата за одржлив развој на Европ-
ска Унија6. По тој повод, Романо Проди (тогаш-
ниот претседател на Европската комисија), во 
својот говор истакна дека одржливиот развој е 
императив и дека мора да се преземе се’ што е 
возможно, па дури иако тоа значи некакво жртву-
вање во процесот на промени и транзиција. Ин-
тересен е неговиот став и убеденост дека докол-
ку конкретните предлози од стратегијата за одр-
жлив развој се преточат во легислативата, тоа ќе 
овозможи Унијата да стане попросперитетно и 
попораведно општество.

Стратегијата за одржлив развој на Европ-
ската Унија7 (SDS, EC 2001a), со наслов “Одрж-
лива Европа за подобар свет” беше усвоена на 
Европскиот совет, одржан на 16 јуни 2001 во Ге-
теборг. 

Главните политики на Стратегијата за одр-
cil and the European Parliament, Brussels, 25.5.2005 COM 
(2005) 218 final, Commission of the European Communi-
ties, достапна на: www.europa.eu.int/comm/sustainable/docs/
COM_2005_0218_F_EN_ACTE.pdf
5.  Почнувајќи од постигнатата согласност (на Советот одржан 
во Луксембург, 1997) за развивање структурен систем за 
поднесување извештаи за одржлив развој, последователните 
Совети прогресивно го разгледуваа интегрирањето на 
стратегиите за животна средина во секторските политики и 
издигнувањето на животната средина како неодминлив дел 
при развивањето на политиките.
6. Стразбур, 15 мај 2001 година.
7. Стратегијата е градена врз серијата претходни петогодишни 
акциони планови за животна средина.
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жлив развој на Европската Унија, вклучуваат: 
проценка за влијанието на одржливоста; подоб-
рување на внатрешната координација на полити-
ките помеѓу различни сектори на институциите 
на Европската Унија и развивање на национал-
ни планови за одржливост од страна на земјите 
членки.

Стратегијата бара нов пристап и проме-
ни при креирањето на политиките и е прв сери-
озен обид на Унијата да користи интегриран и 
холистички пристап при управувањето/раково-
дењето8. 

Придонесот на Европската Унија кон одр-
жливот развој на глобално ниво е преку поста-
вувањето на сеопфатен и интегриран збир од ак-
тивности, кои ја сочинуваат Стратегија за одрж-
лив развој на Унијата, веќе стапена во сила. Ак-
тивностите не ги опфаќаат само трите заемнопо-
врзани компоненти на одржливиот развој, туку и 
неопходните предуслови за успех: поголема ко-
херентност на политиките на Европската Унија, 
подобрено владеење (управување, раководење) 
на сите нивоа и зголемување на финансиските 
ресурси за имплементирање на потребните по-
литики. 

Во еден дел се понудени и инструменти за 
постигнување одржлив развој во Европа9.

Во Предговорот на Стратегијата10 се вели 
дека одржливиот развој е на врвот на агендата на 
Европската Унија.

Во Стратегијата, во член 23, се повикуваат 
земјите-членки да изработат национални страте-
гии за одржлив развој со цел подобрување на ко-
ординацијата на политиките на национално ни-
во.

На страна 22 од Стратегијата се наведува 
дека земјите кандидати (за членство во Унијата) 
треба да се активно вклучени во нејзиното им-
плементирање, што е од значење за Република 
Македонија која има аспирации да стане член-
ка на ЕУ. 

Стратегии за одржлив развој на земјите-
членки на Унијата

Не е мал бројот на земјите, членки на 

8. Европската Унија ги дефинираше начелата на добро 
раководење: отвореност, учество, одговорност, ефективност 
и кохерентност (CEC 2001).
9.  Преку инвестирање во науката и технологијата, подобрување 
на транспарентноста, образованието и информирањето, 
преку зголемување на учеството и вклученоста, како и со 
одредување на долгорочни цели и краткорочни периодични 
осврти (milestones). За поздравување е што во Стратегијата 
бизнис секторот се препознава како еден од клучните за 
постигнување на одржливост на севкупниот развој на Унијата. 
Во таа насока, стратегијата налага одредување на механизми 
со цел пазарот да биде во функција на одржливиот развој (на 
пример преку одредување на реални цени).
10.  Romano Prodi, Foreword, A Sustainable Europa for a Bet-
ter World: EUROPEAN UNION STRATEGY FOR SUSTAIN-
ABLE DEVELOPMENT, EU Commision, 2001.

Унијата, кои имаат изготвено свои, национални 
стратегии за одржлив развој. Имено, во

Велика Британија-  - стратегијата за 
одржлив развој е усвоена во 1999, а 
дефинирани главни цели се: ефикасна 
заштита на животната средина, еконо-
мично користење на природните бо-
гатства, социјален напредок кој ќе ги 
рефлектира потребите на секој поед-
нинец, одржување на високо и стабил-
но ниво на економски растеж и врабо-
тување.
Финска-  - усвоена во 1997 година, со 
наслов “Кон одржлив развој”. Нејзи-
ните главни цели се: одржување на 
нивото на економски развој, одржу-
вање и развој на технологии и зна-
ење, управување со животната среди-
на и природните богатства, намалу-
вање на емисијата на токсични суп-
станции, поддршка на идентитетот и 
културата, обезбедување демократски 
институции и човекови права, одбра-
на на земјата.
Шведска-  - стратегијата за одржлив 
развој е усвоена во 1994 година и 
содржи дефинирани главни принци-
пи11.
Австрија-  - усвоена е од страна на фе-
дералната влада во април 2002 и во 
неа се идентификуваат 20 клучни це-
ли (на пример: социјална и економска 
рамнотежа, одржлива економија, ме-
наџмент преку еко-ефикасност и др). 
Начинот на нејзино спроведување е 
дел од оваа стратегија.
Ирска-  - Националната стратегија за 
одржлив развој12 претставува план за 
интегрирање на концептот на одржли-
виот развој во 8 национални стратеш-
ки сектори Разработен е и дел кој се 
однесува на имплементацијата и мо-
ниторингот на стратегијата (вклучи-
телно и индикатори).
Данска-  - Владата на Данска ја усвои 
Националната стратегија за одржлив 
развој во јуни 2001. Меѓу другото, во 
неа се содржани целите, а елаборира-
ни се и клучните сектори за делување. 
Опфатена е и нејзината имплемента-
ција, мониторингот и следење на ре-
зултатите. 
Белгија-  - во 2000 година го усвои Пр-

11.  Принципи: принцип на предострожност, принцип 
на најдобри достапни технологии, принцип загадувачот 
плаќа и принцип на рационално користење на природните 
ресурси, одржлив развој и затворени циклуси на производен 
менаџмент.
12. Усвоена во 1997 година од страна на Владата на Ирска.
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виот федерален план за одржлив раз-
вој за 2002 - 2003 (на ниво на Совет на 
министри) како рамка за одделни фе-
дерални владини политики.
Словачка-  - во 2001 ја усвои своја-
та Национална стратегија за одржлив 
развој, која ги детерминира: основна-
та определба, принципите, приорите-
тите (како интегрирани цели) и глав-
ните национални цели. 
Чешка-  - има усвоено два докуман-
та најважни за одржливиот развој: во 
1995 - “Државна политика за живот-
на средина” и во 1999 - “Државна по-
литика на Република Чешка за живот-
на средина”.
Унгарија-  - го има усвоено докумен-
тот “Стратешки планови, иницијати-
ви и активности за одржлив развој”.
Полска-  - работниот документ “Аген-
да 21 за Полска (1997) - прелиминарен 
извештај за 1992-1996” ја определува 
и опишува примената на препораките 
од Агенда 21 и принципите на одрж-
ливиот развој за наведениот период. 
Словенија-  - има изработено “Страте-
гија за економски развој на Словенија, 
2001 - 2006: Словенија во новата дека-
да: одржливост, конкурентност, член-
ство во Европска Унија”13. Евидентно 
е дека еден од столбовите на словен-
ската развојна стратегија е одржли-
воста на развојот.

Тела за одржлив развој во земјите членки на 
Европска Унија

Некои од членките на Унијата имаат фор-
мирано тела за одржлив развој, и тоа: 

Финска- , Национална комисија за 
одржлив развој (National Commission 
on Sustainable Development). Комиси-
јата делува како форум каде заинтере-
сираните страни ги презентираат сво-
ите идеи и програми, а се ангажира-
ат и во широка дебата за одржливоста. 
Задачата на Комисијата е да ја промо-
вира и координира имплементацијата 
на одржливиот развој во Финска. На 
нејзино чело е премиерот, а заменик-
претседател е министерот за животна 
средина. Членови се и други минист-
ри, претставници од Собранието, од 
јавна администрација (вклучувајќи ги 
и локалните власти), секторите биз-
нис и индустрија, работнички синди-
кати, НВО, како и од интересни групи 
кои ги претставуваат различните сек-

13.  Изработена од Институт за макроекономска анализа и 
развој.

тори на општеството и медиумите. 
Австрија- , Совет за одржлив развој 
(Council for Sustainable Development) 
- форум за дијалог за различните ас-
пекти на меѓународната димензија 
на одржливиот развој. Сочинет е од 
претставници на сите министерства, 
локални власти, бизнис сектор, сек-
тор наука, главни групи, НВО
Германија- , Совет за одржлив развој 
(Council for Sustainable Development 
(RNE), кој ја советува федералната 
влада за политиката за одржлив раз-
вој. Делува и како промотор на опш-
тествениот дијалог за прашањето на 
одржливоста. Го сочинуваат 19 јав-
ни личности, вклучувјќи ги и: претсе-
давачот на Советот за управување со 
земјиште и претседавачот на Здруже-
нието за конзервација на животната 
средина и природата. Останати члено-
ви се претставници на трговски син-
дикати, бизнис групи, здруженија на 
потрошувачи, др.
Белгија- , Национален (федерален) со-
вет за одржлив развој (National Council 
for Sustainable Development), востано-
вен со Кралски декрет на 13. 10. 1993 
г. Формирани се и регионални сове-
ти за одржлив развој во регионите на 
Flanders, Walloon и Brussels. Федерал-
ниот совет е тело кое ги советува бел-
гиските федерални власти за федерал-
ната политика за одржлив развој. Де-
лува и како форум за охрабрување на 
дебата за одржлив развој. Има претс-
тавници од НВО, бизнис и индус-
трија, трговски синдикати, здруже-
нија на работодавци, регионални ми-
нистри, научна заедница.
Ирска- , Национално партнерство за 
одржлив развој (Comhar - the National 
Sustainable Development Partnership). 
Партнерството е форум за консулта-
ција и дијалог, со советодавна улога; 
го проценува напредокот, развива со-
одветни нови механизми и советува за 
нивна имплементација. Има 25 члена 
од државен/јавен сектор, економските 
сектори, еколошки НВО, општестве-
ни/социјални НВО и професионалци 
и експерти. 
Франција-  има формирано две тела:

- Национална комисија за одржлив развој 
(National Commission for Sustainable Development 
(CFSD)). Комисијата е независно консултативно 
тело, под покровителство на министерството за 
животна средина, а формирано од премиерот. 
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Има претставници од локалните власти, бизнис 
заедницата, трговски синдикати, здруженија за 
заштита на животната средина, здруженија на 
потрошувачи, социјални здруженија, и експерти;

- Меѓуминистерски комитет за одржлив 
развој (Interministerial committee for Sustainable 
Development (CIDD)). Комитетот ја обезбеду-
ва врската помеѓу министерствата преку висо-
ко-рангирани држави службеници кои работат со 
Комисијата.

Луксембург- , Врховен совет за одр-
жлив развој (Supreme Council for 
Sustainable Development). Врховниот 
совет е советодавна институција, со 
членство на различни владини и нев-
ладини тела.
Португалија- , Национален совет за 
животна средина и одржлив развој 
(National Council on Environment and 
Sustainable Development). Советот е 
консултативен форум приклучен кон 
Министерството за урбанизам, пла-
нирање на земјиштето и животна сре-
дина. Задачи на Советот се: дефини-
рање на основа за политика за живот-
на средина, подготвување на стратеш-
ки планови за еколошка политика, по-
дигнување на јавната свест за донесу-
вање на одлуки и развивање одржли-
ви критериуми и индикатори; Сове-
тот има 31 член, од кои 1/3 се владини 
претставници, а 2/3 од универзитети, 
индустрија и трговски синдикати.
Велика Британија- , Комисија за одр-
жлив развој (Sustainable Development 
Commission). Но, се наиде на два раз-
лични податоци; имено, 

- според Niestroy, 2004, Комисијата му ра-
портира на премиерот и на првите министри од 
devolved administrations, кои го застапуваат одр-
жливиот развој преку сектори, го прегледуваат 
напредокот и градат консензус за потребните ак-
тивности. Има 20 комесари од комерција, млади, 
сектор наука, трговски синдикати, политичари, 
влада, непрофитни и други здруженија.

- според “Прирачникот за национални со-
вети за одржлив развој за имплементација на 
спогодбите од Конференцијата на ОН за живот-
на средина и развој”, Канцеларија на UNDP, Ско-
пје, 1999, се наведува дека: “И покрај тоа што 
владината Комисија за одржлив развој на Вели-
ка Британија има само 4 членови кои се назначе-
ни од страна на премиерот, тие се толку еминент-
ни во нивните области што Комисијата практич-
но е парламентарен комитет чии препораки игра-
ат значајна улога”. Но, иако “Демократскиот про-
цес страда, Комисијата добива на скалата на ефи-
касност”. 

Шпанија- , нема Национален совет. 
Регионот Каталонија има регионален 
совет за одржлив развој (A regional 
Advisory Council for Sustainable 
Development of Catalonia). Регионал-
ниот совет на Каталонија ја совету-
ва Владата на Каталонија за општи-
те насоки на политиките кои влијаат 
врз одржливиот развој и подготвува 
предлози на акции за подобрување на 
животнатата средина. Иако Советот е 
приклучен кон Ministry of Presidency 
of the Catalan Government, во него не-
ма владин претставник ниту пак член 
на Собрание. Претседателот на Сове-
тот е ректор на Отворениот Универзи-
тет на Каталонија (Open University of 
Catalonia, UOC).
Малта- , Национална комисија за одр-
жлив развој (National Commission for 
Sustainable Development). Главна на-
длежност е да го застапува одржливи-
от развој во сите сектори и да ги иден-
тификува процесите или политиките 
кои можат да го намалат одржливи-
от развој; предлага алтернативни про-
цеси или политики до владата на при-
фаќање; претседателствувано од вла-
дата.
Чешка- , Владин совет за одржлив раз-
вој (Government Council for Sustainable 
Development). Советот иницира и под-
држува стратешките димензии во вла-
дините практики и обезбедува коор-
динација, мониторинг и евалуација 
на имплементацијата на стратешки-
те аспекти. Претседавач е заменик-
премиерот; вклучува министри, како 
и претставници од централната и ло-
калните власти, социјалните партне-
ри, НВО и сектор наука.
Естонија- , Комисија за одржлив 
развој (Commission on Sustainable 
Development). Комисијата, во соглас-
ност со дадениот мандат, делува ка-
ко советодавно тело на Владата. При-
оритетни области на делување се: ела-
борација и имплементација на естон-
ската стратегија за одржлив развој и 
имплементација на Регионалната (на 
Балтикот) стратегија за одржлив раз-
вој - Балтичка Агенда 21 - акционен 
план. Членовите се номинирани од 
влада, собрание, сектор наука, НВО, 
бизнис, владини институции, а номи-
нациите ги одобрува владата. Делува 
под водство на премиерот, министе-
рот за животна средина и министерот 
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за економски прашања и врски. Инте-
ресно е да се наведе дека во Естонија 
е донесен Закон за одржлив развој, 
кој ги содржи принципите на нацио-
налната стратегија за одржлив развој, 
базирани врз принципите на UNCED. 
Законот се состои од 11 членови.
Унгарија- , Национална комисијата за 
одржлив развој (National Commission 
for Sustainable Development), е фор-
мирана во 1993 14 и е одговорна за ко-
ординација на подготвување и импле-
ментација на националните програми 
за одржлив развој и за координација 
на меѓународните активности во оваа 
област. Во неа учествуваат 11 држав-
ни министри, плус претседателите на: 
Националната комисија за атомска 
енергија, Националниот комитет за 
технолошки развој и унгарската Ака-
демија на науки, а со неа претседава 
министерот за животна средина и ре-
гионална политика. 
Полска- : 

- според Niestroy, 2004, има формирано 
Совет за одржлив развој (Council for Sustainable 
Development). Советот е независно експертско 
тело од 25 научници, кои го советуваат министе-
рот за животна средина

- според “Националната стратегија за одр-
жлив развој на Република Словачка од 2001” 
(страна 18), во Полска се формирани две те-
ла, чија главна улога е да го координираат под-
готвувањето на владините документи, сектор-
ските политики и стратегиите од гледна точка 
на одржливиот развој, и тоа: во 1994 е форми-
рана Комисија за одржлив развој (Commission 
for Sustainable Development); во 1997 е форми-
ран Владин комитет за одржлив и регионален 
развој (Governemnt Committee for sustainable and 
regional development).

Заклучоци

Одржливиот развој е дефиниран како 
принцип, како обврска, како цел и како право 
во Договорите со кои се конституира Европска-
та Унија и кои ја одредуваат нејзината генерал-
на политика. Европскиот парламент има усвоено 
стратегија за одржлив развој на ЕУ. 

Од достапната литература што се однесу-
ва за националните стратегии за одржлив развој 
на земјите-членки на Унијата, не може да се изве-
де заеднички заклучок бидејќи тие претставуваат 

14.  Во точка 9 од Декретот бр. 1024/1993 се утврдува 
постоењето на интерсекторска постојана комисија која ќе 
ги формулира „националните програми кои содржат задачи 
за имплементација на потпишаните конвенции и усвоените 
документи за време на UNCED“.

документи различни од аспект на нивната струк-
тура, опфат, квалитет и детали. Она што би мо-
жело да се согледа е дека во нив се дефинирани 
националните цели и стратешките сектори на де-
лување, и содржат делови кои се однесуваат на 
нивната имплементација и мониторинг. 

Некои земји од Унијата, иако немаат из-
готвено стратегии за одржлив развој, имаат из-
готвено други документи (национални извештаи, 
прегледи и сл) во кои е анализиран напредокот 
постигнат во спроведување на Агенда 21 и прин-
ципите на одржливиот развој. Аспектите на одр-
жливоста и одржливиот развој, дел од земјите, ги 
имаат вградено во секторските документи. Нај-
често, тоа се националните документи кои се од-
несуваат на заштита на животната средина, поре-
тко за економија.

Заклучно согледување е дека најголем 
број од членките на Унијата имаат формирано те-
ла за одржлив развој. Некои од телата се незави-
сни, а некои - не. Најчесто, телата го советуваат 
и/или му рапортираат на премиерот (или на вла-
дата во целост, или на советот на министри, или 
вице-премиерот), а помал број советуваат само 
поединечен министер; најчесто, тоа е министе-
рот во чиј ресор е заштитата на животната среди-
на. Нивни заеднички карактеристики се: телата 
се советодавни, во нив се застапуваат интересите 
на главните заинтересирани страни (преку соод-
ветно членство и учество во работата) и претста-
вуваат и форуми за консултации и дијалог. 

Одреден број земји сè уште немаат фор-
мирано тела (комитети /совети/комисии) за одр-
жлив развој, но имаат формирано тела на кои се 
разгледуваат економските, социјалните или пра-
шањата поврзани со заштита на животната сре-
дина, просторното планирање, регионалниот 
развој и др. Кај овие земји, најчесто, прашања-
та за одржлив развој се разгледуваат на форми-
раните тела во чија надлежност е разгледување 
на прашања од областа на заштитата на живот-
ната средина. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE EUROPEAN UNION
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Summary

Membership into the European Union is a strategic goal of the Republic of Macedonia and this target 
obviously involves following its general policy. It’s been a while since the European model for integration is 
based on tracking a joint supportive strategy for stable economic growth, social development and environmen-
tal protection.

The needs that are posed for the protection of the environment have to be integrated in the definition 
and implementation of the policies and activities of the Union, which reflects that the European Union follows 
a policy of sustaible development. 

The aim of the paper is to present that the European Union and its member countries have placed the 
sustainable development on the top of their political agenda. 

In this context, this paper gives incentives to the foundation of the provisions for sustainable develop-
ment and protection of the environment in the Treaties that constitute the European Union, the prepared strate-
gic documents for sustainable development in EU, as well as bodies for sustainable development that function 
within the frame of different institutions in EU. The efforts of member countries of EU related to the achieve-
ment of sustainable development through preparing national strategies and advisory bodies will be presented. 


