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B7-0000/2011

Резолюция на Европейския парламент от … с оглед на изработването на обща 
позиция на ЕС за предстоящата конференция на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие (Рио+20)

Европейският парламент,

– като взе предвид конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие 
(Рио+20), която ще се проведе в Рио де Жанейро през юни 2012 г., и чието внимание 
ще бъде насочено към две теми: „Екологичната икономика в контекста на 
устойчивото развитие и премахването на бедността“ и „Институционална рамка за 
устойчиво развитие“,

– като взе предвид въпросите към Комисията и Съвета относно целите на ЕС за 
конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20), която ще 
се проведе в Рио де Жанейро през юни 2012 г. (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление“ 
(COM(2011)363),

– като взе предвид резултатите от Конференцията за биологичното разнообразие в 
Нагоя, Япония, 2010 г.,

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че въпреки че е постигнат напредък в посока към устойчивото 
развитие от срещите на високо равнище в Рио през 1992 г. и Йоханесбург през 2002 
г., все още остават значителни предизвикателства и пропуски в прилагането,

Б. като има предвид, че следва да се засили взаимодействието между трите конвенции 
от Рио – за биологичното разнообразие, изменението на климата и опустиняването,

В. като има предвид, че не по-малко от 1,4 милиарда души все още живеят в крайна 
бедност (половината от които живеят в Африка на юг от пустинята Сахара), а една 
шеста от населението на света страда от недохранване, 

Г. като има предвид, че през 2050 г. се очаква световното население да достигне най-
малко 9 милиарда души, като с това ще се увеличи още повече търсенето на 
природни ресурси, 

Д. като има предвид, че все по-нарастващата нужда от вода, земя и гори води до 
засилващо се изчерпване и влошаване на тези ресурси, и като има предвид, че 
загубата на биологично разнообразие и обезлесяването продължават с тревожни 
темпове, 
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Е. като има предвид, че равнищата на емисиите от парникови газове в световен мащаб 
продължават да растат, 

Ж. като има предвид, че предстоящите предизвикателства не са изолирани, а са 
взаимно свързани и взаимно зависими, и като има предвид, че Рио+20 е 
единственият многостранен форум, на който се разглеждат и трите стълба на 
устойчивото развитие и който поради това гарантира холистичен подход, 

З. като има предвид, че доброто управление на околната среда излиза извън 
институционалните правила, включващи прозрачност, отчетност и участие на 
гражданското общество; като има предвид, че 10-ят принцип от Декларацията от 
Рио потвърждава, че свързаните с околната среда въпроси се разрешават най-добре 
с участието на всички заинтересовани граждани, и подчертава необходимостта от 
предоставяне на достъп до информация относно околната среда, правото на участие 
в процесите на вземане на решения и ефективния достъп до съдебни и 
административни производства, 

И. като има предвид, че материалите следва да се внесат в ООН преди 1 ноември 2011 
г., тъй като преговорите започват в началото на 2012 г.,

1. приветства решението на Общото събрание на ООН в Резолюция 64/236 за свикване 
на конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие на възможно най-
високо равнище през юни 2012 г. в Рио де Жанейро, което представлява уникална 
възможност за световните лидери да определят програмата за устойчивост за 
следващите 10 години;

2. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Рио+20:  към екологична 
икономика и по-добро управление“; счита обаче, че акцентът върху екологичната 
икономика и частния сектор не следва да отвлича вниманието от необходимостта да 
се оправомощат гражданите и да се насърчава добро управление на околната среда 
отвъд институционалните правила; подчертава, че ЕС може да сподели важен опит 
в тази област при прилагането на 10-я принцип от Рио;

3. призовава Комисията и Съвета да гарантират внасянето на силна и уеднаквена 
позиция на ЕС в ООН преди 1 ноември 2011 г. за участие в преговорите, които 
започват в началото на 2012 г.;

4. подчертава, че срещата на високо равнище Рио+20 представлява жизненоважна 
възможност за засилване на политическия ангажимент за устойчиво развитие на 
световно равнище, както и на партньорствата между индустриализираните и 
развиващите се страни; 

5. подчертава, че е жизнено необходимо да се вложи повече спешност и динамизъм в 
прилагането и международното управление на политиките за устойчиво развитие, 
тъй като напредъкът по тях е бавен; 

6. приканва Комисията и Съвета да гарантират, че срещата на високо равнище Рио+20 
няма да завърши единствено с изявления за добра воля, а с осезаеми действия и 
цели, които могат да бъдат отчетени, които са необходими за прехода към 
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екологична икономика и по-добро управление; 

7. подчертава, че срещата на върха Рио+20 следва да обърне специално внимание на 
укрепването на връзките между програмите в областта на околната среда и 
икономическите и социалните програми, като се промени схващането, че те са три 
независими стълба, в посока към по-съгласуван и взаимосвързан подход; 

8. подчертава, че срещата на високо равнище Рио+20 следва да набележи специфични 
и конкретни цели и начини за измерването им;

9. споделя схващането, че за да се постигне преход към екологична икономика в 
контекста на премахването на бедността, следва да се обърне внимание на следните 
три взаимосвързани измерения на политиката:

- инвестиране в устойчиво управление на ключовите ресурси и природните 
богатства 

- установяване на подходящ пазар и регулаторни условия
- подобряване на управлението и ангажиране на гражданското общество и на 

частния сектор 

10. набляга на необходимостта да се включи принципът за общ, но диференциран 
подход, както и принципът „замърсителят плаща“, за да се насърчи справедливо 
разпределяне на отговорностите за световно устойчиво развитие; 

11. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че срещата на високо равнище Рио+20 
ще се опита да намери решение на продължаващите и задълбочаващи се липси на 
собствен капитал на световно и национално равнище, дължащи се на настоящия 
икономически модел;

12. подчертава, че срещата на върха Рио+20 следва да обсъди интегриран подход за 
разглеждане на многобройните предизвикателства като премахването на бедността, 
здравеопазването, продоволственото и енергийно снабдяване;

Действия по отношение на ресурсите и природните богатства

13. подчертава, че преходът към екологична икономика изисква спешни действия по 
отношение на управлението на ресурсите и природните богатства; 

14. подчертава, че честният и справедлив достъп до ресурси е основно предварително 
условие за развитието и за премахването на бедността; настоява, че най-бедните 
страни ще бъдат най-силно засегнати от въздействията на изменението на климата и 
затова ще се нуждаят от подкрепа за приспособяването си;

15. подчертава колко е важно ресурсите, природните богатства и екосистемните услуги 
да бъдат оценявани по действителната им стойност, включително чрез ценността им 
за поминъка на различните култури, без едновременно с това природните системи 
да се превръщат в стока, и призовава да се установят процеси на отчетност за 
природните богатства и за интегрирането им в структурите за икономическа 
отчетност и в процесите на вземане на политически решения;
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16. подчертава спешната необходимост да се обърне внимание на оскъдните ресурси, 
като например суровините, тяхното устойчиво използване и възможности за 
рециклиране;

Вода

17. подчертава, че срещата на върха Рио+20 следва да поднови ангажимента си за 
насърчаване на устойчиво управление на водата, и счита, че създаването на 
международни партньорства в тази насока би могло да помогне за постигането на 
тази цел; 

18. подчертава важността на интегрираното управление на речните басейни и призовава 
за засилване на политиките за подобряване на достъпа по вода, качеството и 
ефективността; 

Морска среда и океани

19. подчертава необходимостта да се подобри управлението и да се засили опазването 
на морската среда и океаните и счита, че моретата и океаните следва да станат един 
от ключовите стълбове на Рамката от Рио наред с климата и опазването на 
биологичното разнообразие;

20. счита, че следва да се поеме твърд ангажимент за устойчиво управление на 
рибарството, по-конкретно чрез укрепване на регионалните организации за 
управление на рибарството и чрез въвеждане на добри практики по отношение на 
институциите, наблюдението и механизмите за прилагане; 

Енергетика

21. посочва, че изкопаемите енергийни източници като нефта или въглищата са все по-
оскъдни, и отново набляга на приноса им за парниковия ефект;

22. подчертава, че преходът към екологична икономика изисква радикално 
трансформиране на сектора на енергетиката, за да се насърчи възобновяемата 
енергия и енергийната ефективност, особено в най-слабо развитите страни, и 
набляга на необходимостта от технологии за възобновяема енергия и трансфер на 
ноу-хау;

23. призовава за глобални цели и мерки за увеличаване използването на възобновяема 
енергия и енергийна ефективност в световен мащаб;

24. счита, че възобновяемата енергия и енергийната ефективност имат потенциала да 
смекчат изменението на климата, да допринесат за социалното и икономическо 
развитие, да подобрят сигурността на снабдяването и да донесат ползи за околната 
среда и за здравето;

25. счита, че външните разходи за доставките на енергия следва да бъдат отчетени в 
цената на енергията;

Селско стопанство и сигурност на прехраната
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26. подчертава, че е необходимо спешно да се стимулира устойчивото селско 
стопанство в контекста на премахването на бедността, като се отчете, че вече 
съществуват подходящи многофункционални селскостопански системи с ниска 
степен на въздействие и че те трябва да се насърчават; 

27. споделя становището на Комисията, че съществуващите инициативи за насърчаване 
на устойчиво селско стопанство, които се градят на многостранни действия (като 
тези на ФАО), регионални действия (напр. биологичното селско стопанство) и 
стопански действия, следва да бъдат засилени и че освен това следва да бъдат 
стартирани нови инициативи и партньорства съгласно правилата за управление на 
Комитета по продоволствена сигурност, за да станат по-устойчиви потреблението и 
производството на храни, да се насърчи устойчивостта на общностите и да се 
намали гладът;

28. изисква глобални мерки за създаване на по-голяма прозрачност на стоковия пазар и 
за спиране на финансовите спекулации, които допринасят за високата нестабилност 
на цените на храните;

29. счита, че влошаването на  качеството на земите и промените в земеползването 
изискват реакция на световно равнище, и призовава за ефективни мерки и 
мониторинг;

30. подчертава жизненото значение на дребните производители, на които се пада по-
голямата част от световното снабдяване с храни;

Гори

31. настоява на необходимостта да се насърчава устойчиво управление на горите и да се 
води борба с обезлесяването; подчертава, че е необходимо да се създават 
партньорства с правителствата, гражданското общество и частния сектор, за да се 
постигне тази цел; 

32. счита, че разработването на инструмента REDD+ в рамките на РКООНИК следва да 
гарантира спазване и принос към целите и задачите за цялостно опазване на горите;

Химикали и опасни вещества

33. подкрепя становището на Комисията, че е дошло време за установяване на по-здрав 
и последователен международен режим, ръководещ използването на химикали и 
опасни вещества, и че срещата на високо равнище Рио+20 следва да си постави 
задача да изпълни тази цел; 

Управление на отпадъците

34. набляга на факта, че доброто управление на отпадъците не само намалява 
въздействието върху околната среда, но също така представлява източник на нови 
материали и работни места;

Създаване на условия за стимулиране на пазарите и инвестиране в човешкия 
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капитал 

Субсидии, вредни за околната среда 

35. подчертава спешната необходимост да се обърне внимание на вредните за околната 
среда субсидии; 

36. призовава срещата на високо равнище Рио+20 да постави начало на поредица от 
координирани действия на държавите за определяне и постепенно спиране до 2020 
г. на всички вредни за околната среда субсидии в съответствие с ангажиментите от 
Нагоя;

Регулаторни и основани на пазара инструменти

37. подчертава, че използването на регулаторни инструменти – както на национално, 
така и на международно равнище – заедно с основани на пазара инструменти, ще 
играе жизненоважна роля за преминаването към екологична икономика; 

38. подчертава, че фискалните реформи, целящи прехвърляне на данъчната тежест от 
труда към използването на ресурсите и към замърсяването, може да помогне за 
постигане на печеливш резултат както за заетостта, така и за околната среда;

39. призовава Европейската комисия да насърчи включването на аспекти, свързани с 
околната среда, в международните търговски преговори; 

Финансиране 

40. подчертава, че преходът към световна екологична икономика ще изисква 
широкомащабни финансови инвестиции, подчертава, че единствено публичните 
средства няма да са достатъчни и че публичното финансиране по-скоро ще трябва 
да служи за катализатор и да набира много повече частни инвестиции;

41. приканва срещата на високо равнище Рио+20 да препоръча реформиране на 
съществуващите стратегии за финансиране и при необходимост да установи нови 
публично-частни финансови схеми и партньорства; 

42. счита, че развиващите се страни се нуждаят от стабилна дългосрочна рамка за 
финансова подкрепа, изграждане на капацитет и трансфер на технологии, за да се 
насърчи устойчивото развитие и да им се даде възможност да прескочат енергийно-
и въглеродоинтензивния път на развитие, извървян от индустриализираните страни;

43. подчертава, че официалната помощ за развитие (ОПР) следва да бъде по-добре 
насочена към цели, свързани с екологичната икономика; 

44. счита, че е от съществено значение най-бедните страни да имат достъп до 
новаторски форми на финансиране, за да се преодолее липсата на собствен капитал, 
която те изпитват;

Участие на гражданите
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45. счита, че е от най-голямо значение да продължи оправомощаването на гражданите 
за участие в екологичното управление, и призовава срещата на високо равнище 
Рио+20 да осъществи напредък в гарантирането на ефективно глобално прилагане 
на 10-ия принцип от Рио; счита, че ЕС може да предложи за международно 
обсъждане важен опит от над 10-годишното си прилагане на Орхуската конвенция;

Обучение 

46. подчертава необходимостта от подкрепа за програмите за образование и обучение, 
особено за млади хора, във всички страни;

Технологии

47. набляга на важността на научно-изследователската и развойна дейност за 
стимулиране на новаторството и на необходимостта от научно и технологическо 
сътрудничество;

48. отчита, че технологическите иновации, оценки и пренос са съществени за 
посрещане на икономическите и социалните предизвикателства и 
предизвикателствата, свързани с околната среда; също така обаче подчертава, че 
технологическото развитие не може да бъде единственото решение на проблемите, 
свързани с околната среда, или за премахване на бедността;

49. подчертава, че въвеждането на нови и нововъзникващи технологии не трябва да 
излага на риск целите за справедливо и устойчиво развитие и премахване на 
бедността; технологиите могат да оказват различно социално и икономическо 
въздействие и въздействие върху околната среда; без подходящ контрол някои 
технологии могат да доведат до неустойчива експлоатация на природните ресурси 
(вода, земя, биомаса), увеличаване на бедността и други вредни социални 
последици;

50. подкрепя следователно Стратегическия план от Бали за технологическа подкрепа и 
изграждане на капацитет за свързани с околната среда технологии, както и целите за 
оценка и пренос на щадящи околната среда технологии, и изисква в рамките на 
системата на ООН да се създадат възможности за мониторинг, оценяване и 
предоставяне на информация относно новите технологии, имащи отношение към 
устойчивото развитие и премахването на бедността;

Измерване на напредъка

51. подчертава, че срещата на високо равнище Рио+20 следва да изработи нов 
алтернативен модел за измерване на растежа и благоденствието „отвъд БВП“, 
подчертава, че това е необходимо, за да се измерва напредъкът в широк смисъл, 
включващ икономически, социални и свързани с околната среда измерения; затова 
призовава за разработването на ясни и измерими показатели, които да отчитат 
изменението на климата, биологичното разнообразие, ефикасното използване на 
ресурсите и социалното приобщаване;

Подобряване на управлението и ангажиране на частния сектор 
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52. подчертава спешната необходимост да се подобри управлението в областта на 
устойчивото развитие;   

53. счита, че Програмата на ООН за околната среда трябва да бъде подсилена чрез 
създаване на многостранна световна организация за околната среда, например чрез 
трансформиране на Програмата в специализирана агенция на ООН (по подобие на 
МОТ), тъй като това би бил най-перспективният начин за подобряване на 
международното управление в областта на околната среда и за напредък към 
световно устойчиво управление;

54. повтаря предложението си за международен съд в областта на околната среда, за да 
стане международното законодателство в тази област по-обвързващо и подлежащо 
на прилагане;

55. призовава срещата на високо равнище Рио+20 да стартира стратегия за засилване на 
сътрудничеството между различните многостранни споразумения в областта на 
околната среда;

56. набляга на необходимостта от включване на световни, национални и местни 
действащи лица в процесите на прилагане;

57. подчертава необходимостта от засилване участието на министрите на финансите, 
министрите по въпросите на развитието и по въпросите на околната среда и др. в 
политиките за устойчиво развитие; 

58. призовава срещата на високо равнище Рио+20 да засили ангажираността на 
ключовите заинтересовани лица, включително частния сектор, и подчертава, че 
бизнесът и гражданското общество, и особено НПО, социалните движения и 
коренните общности, трябва да играят водеща роля; 

59. подчертава колко е важно бизнесът и гражданското общество да работят заедно с 
развиващите се страни, за да се постигнат осезаеми резултати; 

60. подчертава значението на ангажирането на гражданите, призовава за повишаване на 
осведомеността и за предоставяне на повече информация относно устойчивото 
потребление, за да се променят ценностите и поведението и да се улесни вземането 
на отговорни решения;

61. подчертава, че всички основни заинтересовани лица следва да имат пълен, открит и 
справедлив достъп до всички преговори, междусесийни и подготвителни заседания 
за Рио+20;

62. счита, че парламентарните представители следва да играят активна роля във връзка 
с конференцията; в идеалния случай Европейският парламент следва да бъде 
официално представен на конференцията със статут, еднакъв с този на делегацията 
на Комисията, и най-малкото такъв, какъвто е бил статутът му на други 
конференции;

63. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
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Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на генералния 
секретар на Организацията на обединените нации.


