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B7-0000/2011

Usnesení Evropského parlamentu … s ohledem na vypracování společného postoje EU 
před zahájením konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji 
(Rio+20)

Evropský parlament,

– s ohledem na konferenci Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+20), 
která se uskuteční v červnu 2012 v Riu de Janeiru a která se zaměří na dvě témata: „zelená 
ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby“ a „institucionální 
rámec pro udržitelný rozvoj“,

– s ohledem na otázky položené Komisi a Radě o cílech EU pro konferenci Organizace 
spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio+20), která se uskuteční v červnu 2012 v Riu 
de Janeiru (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Rio+20: na cestě 
k zelené ekonomice a lepší správě“ (KOM(2011)363),

– s ohledem na výsledky konference o biologické rozmanitosti konané v roce 2010 
v japonské Nagoji,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ačkoli bylo od summitu v Riu v roce 1992 a summitu 
v Johannesburgu v roce 2002 dosaženo v oblasti udržitelného rozvoje pokroku, nadále 
přetrvávají značné nedostatky a výzvy, pokud jde o provádění,

B. vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit součinnost mezi třemi úmluvami přijatými v Riu, a to 
o biologické rozmanitosti (CBD), o změně klimatu (UNFCCC) a o desertifikaci 
(UNCCD),

C. vzhledem k tomu, že až 1,4 miliardy lidí nadále žije v extrémní chudobě, z nichž polovina 
se nachází v subsaharské Africe, a vzhledem k tomu, že jedna šestina světové populace 
trpí podvýživou, 

D. vzhledem k tomu, že se očekává, že celosvětová populace vzroste do roku 2050 nejméně 
na 9 miliard, což dále zvýší nároky na přírodní zdroje, 

E. vzhledem k tomu, že neustále rostoucí poptávka po vodě, půdě a lesích vede k stále 
většímu vyčerpávání a znehodnocování těchto zdrojů, a vzhledem k tomu, že 
znepokojivou rychlostí pokračuje ubývání biologické rozmanitosti a odlesňování,  

F. vzhledem k tomu, že množství globálních emisí skleníkových plynů dále vzrůstá, 

G. vzhledem k tomu, že výzvy, které před námi stojí, nejsou izolované, ale vzájemně 
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propojené a provázané, a vzhledem k tomu, že Rio+20 je jediné mnohostranné fórum, 
které se věnuje všem třem pilířům udržitelného rozvoje, čímž je zajištěn celostní přístup, 

H. vzhledem k tomu, že řádná správa v environmentální oblasti se neomezuje na 
institucionální opatření a zahrnuje transparentnost, odpovědnost a zapojení občanské 
společnosti; vzhledem k tomu, že zásada č. 10 Deklarace z Ria potvrzuje, že 
environmentální otázky se nejlépe řeší se zapojením všech dotčených občanů, 
a vyzdvihuje potřebu umožnit přístup k informacím týkajícím se životního prostředí, 
právo účasti na rozhodovacích procesech a efektivní přístup k soudním a správním 
řízením, 

I. vzhledem k tomu, že příspěvky by měly být do OSN zaslány do 1. listopadu 2011 jako 
podklad k jednáním, která budou zahájena na počátku roku 2012,

1. vítá rozhodnutí Valného shromáždění OSN v rezoluci 64/236 uspořádat v červnu 2012 
v Riu de Janeiru konferenci Organizace spojených národů na nejvyšší možné úrovni 
o udržitelném rozvoji, která bude jedinečnou příležitostí k tomu, aby vedoucí představitelé 
z celého světa stanovili program udržitelnosti na příštích 10 let, 

2. vítá sdělení Komise nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“, 
domnívá se však, že důraz na zelenou ekonomiku a soukromý sektor by neměl odpoutat 
pozornost od potřeby posílení úlohy občanů a řádné správy v environmentální oblasti, 
která přesáhne rámec institucionálních opatření; zdůrazňuje, že EU se při provádění 
zásady 10 z Ria může v této souvislosti podělit o cenné zkušenosti;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, aby byl OSN do 1. listopadu 2011 předložen pevný 
a jednotný postoj EU jako podklad k jednání, která budou zahájena již na počátku roku 
2012;

4. zdůrazňuje, že summit Rio+20 je zásadní příležitostí k posílení politických závazků vůči 
udržitelnému rozvoji v celosvětovém měřítku i partnerství mezi průmyslově vyspělými 
a rozvojovými zeměmi; 

5. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné dodat provádění a mezinárodní správě politik 
udržitelného rozvoje větší naléhavost a dynamiku, neboť postupují jen pomalu; 

6. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, aby summit Rio+20 nepřinesl pouze prohlášení 
o dobrých záměrech, ale také konkrétní opatření a závazné cíle, které jsou zapotřebí 
k tomu, aby bylo možné uskutečnit přechod na zelenou ekonomiku a lepší správu; 

7. zdůrazňuje, že summit Rio+20 by se měl zaměřit na posílení vazeb mezi environmentální, 
hospodářskou a sociální agendou a posunout jejich chápání jako tří samostatných pilířů 
směrem ke koherentnějšímu a provázanějšímu pojetí; 

8. zdůrazňuje, že summit Rio+20 by měl stanovit specifické a konkrétní cíle a způsoby jejich 
měření;

9. souhlasí s názorem, že v zájmu dosažení přechodu na zelenou ekonomiku v souvislosti 
s úsilím o vymýcení chudoby je třeba se zabývat třemi vzájemně provázanými dimenzemi 
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politiky, jimiž jsou:

- investice do udržitelného hospodaření s klíčovými zdroji a přírodním kapitálem 
- zavedení správných tržních a regulačních podmínek
- zlepšení správy a zapojení občanské společnosti a soukromého sektoru; 

10. zdůrazňuje, že je třeba zahrnout také zásadu společného, avšak diferencovaného přístupu 
a zásady „znečišťovatel platí“, s cílem prosazovat spravedlivé rozdělení odpovědnosti za 
celosvětový udržitelný rozvoj; 

11. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že se summit Rio+20 bude snažit nalézt řešení 
přetrvávajících a prohlubujících se nedostatků na celosvětové úrovni a na úrovni 
jednotlivých států plynoucích ze stávajícího hospodářského modelu;

12. zdůrazňuje, že summit Rio+20 by měl jednat o integrovaném přístupu k řešení mnoha 
palčivých otázek, jako je vymýcení chudoby, zdraví, dodávky potravin a energie;

Opatření v oblasti zdrojů a přírodního kapitálu

13. zdůrazňuje, že přechod na zelenou ekonomiku vyžaduje bezodkladná opatření, pokud jde 
o řízení zdrojů a přírodního kapitálu;  

14. zdůrazňuje, že spravedlivý a rovnoprávný přístup ke zdrojům je zásadním předpokladem 
rozvoje a vymýcení chudoby; zdůrazňuje, že dopadem změny klimatu budou nejvíce 
postiženy nejchudší země, a proto potřebují podporu, která jim umožní přizpůsobit se 
situaci;

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby se cena zdrojů, přírodního kapitálu a služeb ekosystému 
odvíjela od jejich skutečné hodnoty, včetně různých hodnot kulturních zdrojů obživy, 
které jsou jim připisovány, aniž by docházelo ke komodifikaci přírodních zdrojů, a žádá 
zavedení účetních postupů v oblasti přírodního kapitálu a jejich integraci do struktur 
ekonomického účetnictví a procesů politického rozhodování;

16. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zabývat se omezenými zdroji, jako jsou suroviny, jejich 
udržitelným využíváním a možnostmi jejich recyklace;

Voda

17. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby summit Rio+20 obnovil svůj závazek prosazovat 
udržitelné vodní hospodářství, a domnívá se, že k dosažení tohoto cíle by mohlo pomoci 
vytvoření mezinárodních partnerství v této oblasti; 

18. zdůrazňuje význam integrované správy povodí a žádá posílení politik na zlepšení přístupu 
k vodě, její kvality a účinnosti jejího využívání; 

Mořské prostředí a oceány

19. klade důraz na to, že je nutné zlepšit správu a posílit ochranu mořského prostředí 
a oceánů, a domnívá se, že moře a oceány by se vedle ochrany klimatu a biologické 
rozmanitosti měly stát jedním z klíčových pilířů rámce z Ria;
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20. domnívá se, že by měl být přijat jasnější závazek vůči udržitelnému řízení rybolovných 
zdrojů, zejména posílením regionálních organizací pro řízení rybolovu a zavedením 
osvědčených postupů, pokud jde o instituce a mechanismy dozoru a vymahatelnosti;  

Energetika

21. poukazuje na to, že je stále méně fosilních zdrojů energie, jako je ropa nebo uhlí, 
a opětovně upozorňuje na skutečnost, že se podílejí na skleníkovém efektu;

22. zdůrazňuje, že přechod na zelenou ekonomiku vyžaduje radikální transformaci 
energetického sektoru, s cílem prosazovat obnovitelné zdroje energie a energetickou 
účinnost, zejména v nejméně rozvinutých zemích, a zdůrazňuje nezbytnost technologií 
k využívání obnovitelných zdrojů energie a předávání know-how;

23. žádá globální cíle a opatření s cílem zvýšit celosvětově využívání obnovitelných zdrojů 
energie a energetickou účinnost;

24. domnívá se, že energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost mají potenciál 
zmírňovat změnu klimatu, přispívat k sociálnímu a hospodářskému rozvoji, zlepšit 
zabezpečení dodávek a zajistit přínos v oblasti životního prostředí a zdraví;

25. domnívá se, že vnější náklady na dodávky energie by se měly odrazit v ceně energie;

Zemědělství a bezpečnost potravin

26. zdůrazňuje, že v souvislosti se snahou o vymýcení chudoby je naléhavě nutné prosazovat 
udržitelné zemědělství, s ohledem na to, že již existují náležité multifunkční zemědělské 
systémy s malým dopadem, které by měly být podporovány; 

27. souhlasí s názorem Komise, že by měly být posíleny stávající iniciativy podporující 
udržitelné zemědělství, které se opírají o vícestranné akce (např. FAO), regionální aktivity 
(jako je např. organické zemědělství) i podnikatelské aktivity, a kromě toho že by v rámci 
správních opatření výboru pro zajišťování potravin měly být zahájeny nové iniciativy 
a partnerství, aby se spotřeba a výroba potravin stala udržitelnější, v zájmu podpory 
odolnosti společenství a omezení hladovění;

28. žádá celosvětová opatření, která by na trh s komoditami vnesla větší transparentnost 
a zabránila by finančním spekulacím, které přispívají k vysoké kolísavosti cen potravin;

29. domnívá se, že znehodnocování půdy a změny ve využívání půdy vyžadují celosvětovou 
odezvu, a žádá účinná opatření a sledování;

30. vyzdvihuje nezastupitelnou úlohu drobných producentů, kteří vyrábějí většinu 
celosvětových dodávek potravin;

Lesy

31. zdůrazňuje potřebu prosazovat udržitelné lesní hospodářství a bojovat proti odlesňování, 
v zájmu dosažení tohoto cíle vyzdvihuje nezbytnost vytvoření partnerství s vládami, 
občanskou společností a soukromým sektorem; 
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32. domnívá se, že charakter nástroje REDD+ v rámci UNFCCC by měl zajistit dodržování 
a plnění celkových záměrů a cílů v oblasti ochrany lesů;

Chemické a nebezpečné látky

33. schvaluje názor Komise, že nastal čas pro zavedení solidnějšího a ucelenějšího 
mezinárodního režimu, kterým by se řídilo používání chemických a nebezpečných látek, 
a že summit Rio+20 by měl začít pracovat na dosažení tohoto cíle; 

Nakládání s odpady

34. vyzdvihuje skutečnost, že řádné nakládání s odpady nejen minimalizuje dopad na životní 
prostředí, ale zároveň je zdrojem nových materiálů a pracovních míst;

Vytváření podmínek pro stimulaci trhů a investování do lidského kapitálu 

Dotace škodlivé pro životní prostředí

35. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné se zabývat dotacemi, které škodí životnímu prostředí; 

36. vyzývá summit Rio+20, aby do roku 2020 spustil koordinovaný soubor opatření pro 
jednotlivé země k odhalení a postupnému vyloučení všech dotací poškozujících životní 
prostředí, v souladu se závazky z Nagoji;

Regulační a tržní nástroje

37. zdůrazňuje, že při přechodu na zelenou ekonomiku bude mít zásadní význam používání 
regulačních nástrojů společně s nástroji tržními, a to na úrovni států i na mezinárodní 
úrovni; 

38. podtrhuje, že fiskální reformy navržené tak, aby přesunuly daňovou zátěž z pracujících na 
využívání zdrojů a znečišťování, mohou pomoci zajistit oboustranně prospěšné výsledky 
pro zaměstnanost i životní prostředí;

39. vyzývá Komisi EU, aby prosazovala začlenění environmentálních aspektů do jednání 
o mezinárodním obchodu; 

Financování 

40. zdůrazňuje, že přechod ke globální zelené ekonomice bude vyžadovat rozsáhlé finanční 
investice, vyzdvihuje, že veřejné finanční prostředky samy o sobě nebudou dostačující 
a že financování z veřejných zdrojů bude nadto muset podněcovat a mobilizovat 
v mnohem větší míře soukromé investice;

41. vyzývá summit Rio+20, aby doporučil reformu stávajících finančních strategií a aby 
případně vytvořil nové režimy financování a partnerství za účasti veřejného a soukromého 
sektoru; 

42. domnívá se, že rozvojové země potřebují stabilní dlouhodobý rámec finanční podpory, 
budování kapacit a přenosu technologií, který jim umožní prosazovat udržitelný rozvoj 
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a vyhnout se energeticky náročné rozvojové cestě s vysokými emisemi uhlíku, kterou 
prošly průmyslově vyspělé země;

43. zdůrazňuje, že oficiální rozvojová pomoc (ODA) by se měla více zaměřit na cíle zelené 
ekonomiky; 

44. domnívá se, že je krajně důležité, aby nejchudší země měly přístup k inovativním formám 
financování v zájmu vyřešení nedostatku vlastního kapitálu, kterým trpí; 

Posílení vlivu občanů

45. domnívá se, že je nanejvýš důležité nadále posilovat podíl občanů na správě 
environmentálních záležitostí, a žádá, aby summit Rio+20 zajistil efektivní celosvětový 
pokrok v provádění zásady 10; domnívá se, že EU může po více než deseti letech 
provádění Aarhuské úmluvy vnést do mezinárodních jednání cenné zkušenosti;

Odborná příprava 

46. zdůrazňuje, že je ve všech zemích zapotřebí podporovat programy vzdělávání a odborné 
přípravy, zejména určené mládeži;

Technologie

47. zdůrazňuje význam výzkumu a vývoje s cílem podporovat inovace a potřebu vědecké 
a technologické spolupráce;

48. uznává, že technologické inovace a hodnocení a přenos technologií mají zásadní význam 
pro schopnost reagovat na environmentální, hospodářské a sociální výzvy; zároveň však 
zdůrazňuje, že technologický rozvoj nemůže být jediným řešením environmentálních 
problémů či pro úsilí o vymýcení chudoby;

49. zdůrazňuje, že zavedení nových a v současnosti vyvíjených technologií nesmí jít na úkor 
cílů spravedlivého a udržitelného rozvoje a úsilí o vymýcení chudoby; technologie mohou 
mít různý environmentální, sociální a hospodářský dopad; bez řádného dohledu mohou 
některé technologie vést k neudržitelnému využívání přírodních zdrojů (vody, půdy, 
biomasy), nárůstu chudoby a dalším nežádoucím sociálním důsledkům;

50. podporuje proto strategický plán technologické podpory a budování kapacit z Bali týkající 
se technologií zaměřených na životní prostředí a cílů hodnocení a přenosu ekologicky 
vyhovujících technologií a žádá, aby byla v rámci systému OSN vytvořena kapacita pro 
monitorování, vyhodnocování a poskytování informací o nových technologiích, které mají 
význam pro udržitelný rozvoj a úsilí o vymýcení chudoby;

Měření pokroku

51. zdůrazňuje, že výsledkem summitu Rio+20 by měl být nový alternativní model měření 
růstu a blahobytu nad rámec HDP, vyzdvihuje, že je to nezbytné, aby mohl být pokrok 
měřen v širším kontextu, který zahrnuje i hospodářský, environmentální a sociální rozměr; 
vyzývá proto k vytvoření jasných a měřitelných ukazatelů, jež by zohledňovaly změnu 
klimatu, biologickou rozmanitost, účinnost využívání zdrojů a sociální začlenění;
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Zlepšení správy a větší zapojení soukromého sektoru 

52. zdůrazňuje naléhavou potřebu zlepšit správu udržitelného rozvoje; 

53. zastává názor, že je třeba posílit UNEP, a to vytvořením globální multilaterální 
environmentální organizace, např. přeměnou UNEP na specializovanou agenturu OSN 
(jako je např. ILO), neboť by se mohlo jednat o nejslibnější způsob, jak zlepšit 
mezinárodní environmentální správu a dosáhnout pokroku na cestě k celosvětovému 
udržitelnému rozvoji;

54. opakuje svůj návrh na vytvoření mezinárodního soudního dvora pro environmentální 
záležitosti, aby se globální environmentální právní předpisy staly závaznějšími 
a vymahatelnějšími;

55. vyzývá summit Rio+20, aby zahájil strategii pro posílení soudržnosti mezi nejrůznějšími 
vícestrannými dohodami týkajícími se životního prostředí; 

56. zdůrazňuje, že do prováděcích postupů je třeba zapojit globální, národní a místní činitele;

57. zdůrazňuje, že je nutné posílit zapojení ministrů financí, rozvoje, životního prostředí 
a dalších do politik udržitelného rozvoje; 

58. vyzývá summit Rio+20, aby posílil zapojení klíčových zúčastněných stran, včetně 
soukromého sektoru, a poukazuje na to, že významnou úlohu musí mít obchodní komunita 
a občanská společnost, zejména nevládní organizace, sociální hnutí a společenství 
původních obyvatel; 

59. zdůrazňuje, že je důležité, aby obchodní komunita a občanská společnost v rozvojových 
zemích spolupracovaly a mohly tak dosáhnout hmatatelných výsledků; 

60. zdůrazňuje význam zapojení občanů, žádá větší osvětu a informovanost v oblasti 
udržitelné spotřeby s cílem změnit hodnoty a chování spotřebitelů a umožnit jim se 
odpovědně rozhodovat;

61. podtrhuje, že všechny významné zúčastněné strany by měly mít úplný, otevřený 
a rovnoprávný přístup ke všem jednáním i setkáním probíhajícím mezi zasedáními 
i přípravným setkáním před zahájením summitu Rio+20;

62. domnívá se, že zástupci parlamentu by měli v souvislosti s touto konferencí prokázat 
iniciativu; v ideálním případě by měl být Evropský parlament ke konferenci formálně 
přidružen, a to na rovnocenné úrovni jako delegace Komise, a požívat přitom 
přinejmenším stejného postavení, jako tomu bylo dosud na jiných konferencích;

63. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.


