Призив за действие
от срещата на върха, посветена на международните стандарти в полза на хората,
планетата и просперитета
Милано, Италия, 2021
IEC, ISO и ITU насочват международните стандарти и работата по оценяване на
съответствието, която е от съществено значение за трите основни стълба на Г-20 за 2021 г.
„Хора, планета и просперитет“, за да подкрепят глобалните усилия за изграждане на по-мирно,
устойчиво и по-справедливо бъдеще.
Глобалната икономика е изправена пред безпрецедентни предизвикателства. Те се засилват от
въздействието на пандемията от COVID-19 и извънредната ситуация в областта на климата.
Международната стандартизационна общност трябва да засили многостранните си усилия,
докато преминаваме през несигурни времена и гледаме напред към стабилно, балансирано и
приобщаващо глобално икономическо възстановяване. Трябва да се споразумеем за споделена
ангажираност към устойчив процес на възстановяване, който може да помогне за преодоляване
на нарастващите различия в доходите и неравенствата в обществата.
Пандемията подчерта ползите от дигитализацията за икономиката и обществото: да подкрепи
заетостта, здравеопазването и образованието (хората), да допринесе за устойчивост (планетата)
и да даде възможност за икономическа устойчивост на бизнеса (просперитета).
Международните стандарти са гръбнакът на цифровите технологии, създаващи „общ език“,
който позволява качество и съвместимост за всички потребители. Те допринасят за
премахването на цифровото разделение и постигане на един по-приобщаващ и взаимосвързан
свят.
Международните стандарти имат многостранна роля за улесняване на възстановяването и на
трите нива на устойчивост: икономическо, социално и екологично. Позовавайки се на
стандартите в политиките в подкрепа на процеса на възстановяване, правителствата ще окажат
огромно въздействие върху хората, планетата и просперитета през следващите години.
Дигиталните технологии, които работят безопасно и ефективно в полза на обществото, могат да
осигурят устойчиво, справедливо и проспериращо бъдеще. Това дава възможност за нови
форми на сътрудничество и отваря нови творчески възможности за политики в областта на
околната среда. Цифровите технологии, поддържани от международни стандарти, са мощни
решения за действия в областта на климата и икономическа устойчивост.

Участниците в Срещата на върха на Г-20 за 2021 г, посветена на международните стандарти в
полза на хората, планетата и просперитета, и членовете на Световното сътрудничество в
областта на стандартите (ISO, IEC, ITU) призовават всички страни да вземат предвид, да
подкрепят и да приемат международни стандарти, които допринасят за трите стълба на
действие: хората, планетата и просперитета. Заедно ще гарантираме, че международните
стандарти ускоряват успешното постигане на Парижкото споразумение, Целите на ООН за
устойчиво развитие и Призива на ООН за действие за адаптация и устойчивост.

