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B7-0000/2011

Europa-Parlamentets beslutning af … med henblik på udarbejdelse af en fælles EU-
holdning forud for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling 
(Rio+20-topmødet)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-
topmødet), som afholdes i Rio de Janeiro i juni 2012, hvor der vil være fokus på to 
temaer: "en grøn økonomi inden for rammerne af bæredygtig udvikling og 
fattigdomsudryddelse" og "den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling",

– der henviser til forespørgslerne til Kommissionen og Rådet om EU's målsætninger for 
FN's konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet), som afholdes i Rio de 
Janeiro i juni 2012 (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Social Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Rio+20: mod 
en grøn økonomi og bedre styring" (KOM(2011)363),

– der henviser til resultaterne fra konferencen om den biologiske mangfoldighed i Nagoya, 
Japan 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at gennemførelsen stadig er præget af store mangler og udfordringer, 
omend der er sket fremskridt i retning af bæredygtig udvikling siden Rio-topmødet i 1992 
og Johannesburg-topmødet i 2002,

B. der henviser til, at synergien mellem de tre Rio-konventioner om den biologiske 
mangfoldighed (CBD), klimaændringer (UNFCCC) og bekæmpelse af ørkendannelse 
(UNCCD) bør styrkes,

C. der henviser til, at hele 1,4 mia. mennesker stadig lever i ekstrem fattigdom, at halvdelen 
af dem lever i Afrika syd for Sahara, og at en sjettedel af verdens befolkning lider af 
underernæring, 

D. der henviser til, at verdens befolkning forventes at komme op på mindst 9 mia. i 2050, 
hvilket vil stille endnu større krav til forsyningen med naturressources, 

E. der henviser til, at det evigt stigende behov for vand, land- og skovområder har ført til 
tiltagende udtømning og forringelse af disse ressourcer, og at tab af biodiversitet og 
afskovning fortsætter med alarmerende hast, 

F. der henviser til, at niveauet af de globale drivhusgasemissioner fortsætter med at stige, 

G. der henviser til, at de udfordringer, der venter forude, ikke er enkeltstående spørgsmål, 
men er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og at Rio+20 er det eneste 
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multilaterale forum, der beskæftiger sig med alle tre søjler af bæredygtig udvikling og 
dermed sikre en holistisk tilgang, 

H. der henviser til, at god miljøforvaltning rækker ud over internationale aftaler omkring 
gennemsigtighed, ansvarlighed og inddragelse af civilsamfundet, og til princip 10 i Rio-
erklæringen, hvori det bekræftes, at miljøspørgsmål håndteres bedst med deltagelse af alle 
berørte borgere, og understreges, at det er nødvendigt at give dem adgang til oplysninger 
om miljøet, ret til at deltage i beslutningsprocesser og effektiv adgang til domstolsprøvelse 
og administrative procedurer, 

I. der henviser til, at der bør ydes bidrag til FN før den 1. november 2011 som input til 
forhandlingerne, der starter tidligt i 2012,

1. glæder sig over FN Generalforsamlings beslutning i resolution 64/236 om at indkalde til 
en FN-konference om bæredygtig udvikling på højest mulige niveau i Rio de Janeiro i juni 
2012, hvilket udgør en enestående lejlighed for verdens ledere til at sætte 
bæredygtighedsdagsordenen for de næste 10 år;

2. glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "Rio+20: mod en grøn økonomi og 
bedre styring", men mener imidlertid, at fokus på grøn økonomi og den private sektor ikke 
bør aflede opmærksomheden fra behovet for at give borgerne indflydelse og fremme god 
miljøforvaltning ud over institutionelle ordninger; understreger, at EU kan udveksle 
vigtige erfaringer i den retning under gennemførelsen af princip 10 fra Rio; 

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at der fremsendes en stærkt og samlet EU-
holdning til FN inden den 1. november 2011 som input til forhandlingerne, der starter 
tidligt i 2012; 

4. understreger, at Rio+20-topmødet udgør en enestående mulighed for at styrke det politiske 
engagement for bæredygtig udvikling på globalt plan og partnerskaber mellem 
industrialiserede lande og udviklingslande; 

5. pointerer, at der er et essentielt behov for at tilføre mere fart og dynamik til 
gennemførelsen og den internationale styring af bæredygtige udviklingspolitikker, som 
kun gør langsomme fremskridt; 

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at Rio+20-topmødet ikke blot ender med 
gode hensigtserklæringer men med konkrete tiltag og forpligtende mål, hvilket er 
nødvendigt for at muliggøre overgangen til grøn økonomi og bedre styring; 

7. lægger vægt på, at der på Rio+20-topmødet bør fokuseres på at styrke forbindelserne 
mellem miljødagsordenen, den økonomiske og den sociale dagsorden og skifte fra at 
opfatte dem som tre uafhængige søjler til at se dem på en mere sammenhængende og 
indbyrdes afhængig måde; 

8. understreger, at der på Rio+20-topmødet bør opstilles specifikke og konkrete mål og 
måder at måle dem på;

9. er enig i, at det for at realisere overgangen til en grøn økonomi inden for rammerne af 
fattigdomsudryddelse er nødvendigt at tage fat på følgende tre indbyrdes forbundne 
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politiske dimensioner:

- investering i bæredygtig forvaltning af vigtige ressourcer og naturkapital 

- skabelse af de rette markedsvilkår og regler

- bedre styring og større inddragelse af civilsamfundet og den private sektor 

10. fremhæver behovet for at indarbejde princippet om en fælles, men differentieret tilgang og 
princippet om, at forureneren betaler for at fremme en retfærdig fordeling af ansvaret for 
en global bæredygtig udvikling; 

11. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at deltagerne på Rio+20-topmødet forsøger 
at finde en løsning på den vedvarende og voksende mangel på egenkapital på globalt og 
nationalt plan på grund af den nuværende økonomiske model;

12. betoner, at der på Rio+20-topmødet bør drøftes en integreret tilgang til at tackle de 
mangfoldige udfordringer såsom udryddelse af fattigdom, sundhed, mad- og 
energiforsyning;

Foranstaltninger inden for ressourcer og naturkapital

13. pointerer, at overgangen til en grøn økonomi kræver en omgående indsats, når det gælder 
forvaltning af ressourcer og naturkapital;

14. betoner, at retfærdig og ligelig ressourceadgang er en afgørende forudsætning for 
udvikling og fattigdomsudryddelse; fremhæver, at de fattigste lande vil blive påvirket 
mest af konsekvenserne af klimaændringerne og derfor har behov for støtte til 
tilpasningen;

15. understreger vigtigheden af at værdisætte ressourcer, naturkapital og økosystemfunktioner 
til deres reelle værdi, herunder de forskellige værdier de tilskrives som kulturelt 
eksistensgrundlag, uden at kommercialisere de naturlige systemer, og opfordrer til 
etablering af regnskabsprocedurer for naturkapital og deres integration i de økonomiske 
regnskabsstrukturer og politiske beslutningsprocesser;

16. betoner det presserende behov for at tage sig af sparsomme ressourcer såsom råmaterialer, 
den bæredygtige anvendelse af disse og deres genanvendelsesmuligheder;

Vand

17. lægger vægt på, at deltagerne på Rio+20-topmødet må forny deres engagement i at 
fremme en bæredygtig forvaltning af vand, og mener, at etablering af internationale 
partnerskaber på området vil kunne bidrage til at nå dette mål, 

18. understreger vigtigheden af integrerede vandområdeplaner, og opfordrer til en styrkelse af 
politikkerne til forbedring af vandadgang, -kvalitet og -effektivitet,

Havmiljø og oceaner

19. fremhæver behovet for bedre styring og højere beskyttelse af havmiljøet og oceanerne, og 
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mener, at havene og oceanerne bør være en af de centrale søjler i Rio-samarbejdet på linje 
med klimaet og beskyttelsen af biodiversiteten;

20. mener, at der er behov for en stærk forpligtelse over for en bæredygtig forvaltning af 
fiskeriet, bl.a. ved at styrke de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og indføre god 
praksis, når det gælder institutioner, overvågnings- og håndhævelsesmekanismer; 

Energi

21. peger på den stigende mangel på fossile energikilder, såsom olie eller kul, og minder 
endnu en gang om disses bidrag til drivhuseffekten;

22. understreger, at overgangen til en grøn økonomi kræver en radikal forandring af 
energisektoren med henblik på at fremme vedvarende energi og energieffektivitet, især i 
de mindst udviklede lande, og betoner nødvendigheden af overførsel af teknologi og 
knowhow inden for vedvarende energi;

23. efterlyser globale mål og foranstaltninger til at øge anvendelsen af vedvarende energi og 
energieffektivitet på verdensplan;

24. mener, at vedvarende energi og energieffektivitet har potentialet til at afbøde 
klimaændringer, bidrage til den sociale og økonomiske udvikling, øge 
forsyningssikkerheden og give miljø- og sundhedsmæssige fordele;

25. mener, at de eksterne omkostninger ved energiforsyning bør afspejles i energiprisen;

Landbrug og fødevaresikkerhed

26. pointerer, at der er et presserende behov for at fremme bæredygtigt landbrug i forbindelse 
med udryddelse af fattigdom, samtidig med at det erkendes, at der allerede eksisterer 
passende multifunktionelle landbrugssystemer med lav klimapåvirkning, og at disse bør 
fremmes; 

27. deler Kommissionens opfattelse af, at de eksisterende initiativer til fremme af et 
bæredygtigt landbrug, der bygger på multilaterale tiltag (såsom FAO), regionale 
aktiviteter (såsom økologisk landbrug) samt forretningsmæssige aktiviteter, bør styrkes, 
og at der desuden bør lanceres nye initiativer og partnerskaber inden for 
forvaltningsordningerne i Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed for at gøre forbrug og 
produktion af fødevarer mere bæredygtige, fremme Fællesskabets elasticitet og mindske 
hungersnøden;

28. efterlyser globale foranstaltninger til at skabe større gennemsigtighed på råvaremarkedet 
og til at stoppe finansielle spekulationer, der bidrager til store udsving i fødevarepriserne,

29. mener, at jordforringelse og ændret arealanvendelse kræver en global indsats, og efterlyser 
effektive foranstaltninger og overvågning;

30. understreger den afgørende betydning af småproducenter, som er ansvarlige for 
størstedelen af verdens fødevareforsyning;
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Skove

31. fremhæver behovet for at fremme bæredygtig skovforvaltning og bekæmpe skovrydning, 
og understreger behovet for at etablere partnerskaber med regeringer, civilsamfundet og 
den private sektor for at nå dette mål, 

32. mener, at udformningen af REDD-plus-instrumentet under UNFCCC bør sikre respekt for 
og bidrag til de generelle skovbeskyttelsesmål og -målsætninger;

Kemikalier og farlige stoffer

33. støtter Kommissionens opfattelse af, at tiden er moden til at etablere en mere robust og 
sammenhængende international ordning for styring af anvendelsen af kemikalier og 
farlige stoffer, og at Rio+20-topmødet bør kaste sig ud i at forsøge at nå dette mål; 

Affaldshåndtering

34. fremhæver, at god affaldshåndtering ikke blot minimerer miljøpåvirkningerne, men også 
er en kilde til nye materialer og ny beskæftigelse;

Udvikling af forhold, der stimulerer markederne, og investering i menneskelig kapital 

Miljøskadelige støtteordninger

35. betoner det presserende behov for at gribe ind over for miljøskadelige støtteordninger; 

36. opfordrer til, at der på Rio+-topmødet iværksættes en række koordinerede tiltag fra 
landenes side med henblik på at identificere og udfase alle miljøskadelige støtteordninger 
inden 2020, i overensstemmelse med Nagoya-forpligtelserne;

Regulerings- og markedsbaserede instrumenter

37. pointerer, at anvendelse af reguleringsinstrumenter, på både nationalt og internationalt 
plan, sammen med markedsbaserede instrumenter vil spille en afgørende rolle i at gøre 
økonomien grønnere; 

38. understreger, at skattereformer, der er indrettet til at flytte skattebyrden fra arbejde til 
ressourceanvendelse og forurening, kan hjælpe med at skabe en situation, der er en fordel 
for både beskæftigelsen og miljøet;

39. opfordrer Kommissionen til at fremme inddragelsen af miljøaspekter i internationale 
handelsforhandlinger; 

Finansiering 

40. betoner, at overgangen til en global grøn økonomi vil kræve storstilede finansielle 
investeringer, og understreger, at offentlige midler alene ikke vil være nok, men at den 
offentlige finansiering nærmere skal virke som katalysator og løftestang for en meget 
større privat investering;

41. opfordrer Rio+-topmødet til at anbefale at reformere de eksisterende finansielle strategier 
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og i fornødent omfang etablere nye ordninger og partnerskaber finansieret mellem private 
og det offentlige;

42. mener, at udviklingslandene har brug for en stabil og langsigtet ramme for finansiel støtte, 
kapacitetsopbygning og teknologioverførsel for at fremme en bæredygtig udvikling og 
give dem mulighed for at slippe for at gennemgå den energi- og kulstofintensive 
udvikling, som de industrialiserede lande har været igennem;

43. understreger, at den officielle udviklingsbistand (ODA) i højere grad skal virke som 
løftestang for projekter, der fremmer grøn økonomi; 

44. anser det for afgørende, at de fattigste lande har adgang til innovative finansieringsformer 
for at afhjælpe den mangel på egenkapital, som disse lande oplever,

Myndiggørelse af borgerne

45. anser det for yderst vigtigt at fortsætte med at give borgerne indflydelse inden for 
miljøforvaltning, og håber på fremskridt i Rio+20 i retning af at sikre en effektiv global 
gennemførelse af Rio-topmødets princip nr. 10; mener, at EU har vigtige erfaringer at 
bidrage med til internationale drøftelser i kraft af de over 10 år, der er gået siden Århus-
konventionens gennemførelse;

Uddannelse 

46. betoner behovet for at støtte almene og faglige uddannelsesprogrammer, især for unge, i 
alle lande;

Teknologier

47. fremhæver betydningen af forskning og udvikling for at fremme innovation og behovet 
for videnskabeligt og teknologisk samarbejde;

48. erkender, at teknologisk innovation, vurdering og overførsel er afgørende for at imødegå 
miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer, men understreger også, at den 
teknologiske udvikling ikke kan være den eneste løsning på miljøproblemer eller 
udryddelse af fattigdom;

49. betoner, at indførelsen af nye og fremspirende teknologier ikke må kompromittere målene 
for retfærdig og bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse; fastslår, at teknologier 
kan have forskellige miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, og at nogle 
teknologier kan føre til uholdbar udnyttelse af naturressourcer (såsom vand, jord og 
biomasse), fattigdomsforøgelse og andre skadelige sociale virkninger, hvis ikke de 
overvåges ordentligt;

50. støtter derfor UNEP’s strategiske plan for teknologistøtte og kapacitetsopbygning (Bali-
planen) omkring miljørelateret teknologi samt målene for evaluering og overførsel af 
miljøvenlig teknologi, og anmoder om oprettelse af en kapacitet inden for FN-systemet til 
at overvåge, evaluere og informere om nye teknologier, der er relevante for bæredygtig 
udvikling og udryddelse af fattigdom;
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Måling af fremskridt

51. understreger, at Rio+20-topmødet bør tilvejebringe en ny og alternativ model til måling af 
vækst og velfærd "hinsides BNP", og at dette er nødvendig for at måle fremskridt i bred 
forstand, herunder økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter; kræver derfor, at der 
udvikles klare og målbare indikatorer, der tager hensyn til klimaændringer, biodiversitet, 
ressourceeffektivitet og social inklusion;

Bedre styring og større inddragelse af den private sektor 

52. betoner det presserende behov for at forbedre styringen af den bæredygtige udvikling; 

53. mener, at UNEP bør styrkes, ved at skabe en global multilateral miljøorganisation, f. eks. 
ved at omdanne UNEP til en særorganisation under FN (som ILO), da dette ville være den 
mest lovende vej frem mod en forbedring af den internationale miljøforvaltning og være et 
fremskridt i retning af en global bæredygtig udvikling;

54. gentager sit forslag om en international miljødomstol for at sikre, at global 
miljølovgivning bliver mere bindende og kan håndhæves;

55. opfordrer til, at der på Rio+20-topmødet lanceres en strategi for at styrke sammenhængen 
mellem de forskellige multilaterale miljøaftaler; 

56. fremhæver behovet for at inddrage globale, nationale og lokale aktører i 
gennemførelsesprocesserne;

57. pointerer behovet for at styrke inddragelsen af finansministre, udviklingsministre, 
miljøministre og andre i politikker for bæredygtig udvikling; 

58. opfordrer til at styrke inddragelse af de vigtigste interessenter, herunder den private 
sektor, på Rio+20-topmødet, og understreger, at erhvervslivet og civilsamfundet, navnlig 
ngo'er, sociale bevægelser og indfødte samfund er nødt til at spille en fremtrædende rolle; 

59. understreger betydningen af, at erhvervslivet og civilsamfundet arbejder sammen i 
udviklingslandene for at skabe håndgribelige resultater; 

60. betoner vigtigheden af inddragelsen af borgerne, og opfordrer til forøget bevidstgørelse og 
informering om bæredygtigt forbrug med henblik på at ændre værdier og adfærd og 
fremme ansvarlige beslutninger;

61. understreger, at alle væsentlige interessenter bør have fuld, åben og ligelig adgang til alle 
forhandlinger, mellemliggende og forberedende møder frem mod Rio+20;

62. mener, at parlamentariske repræsentanter bør spille en aktiv rolle i forbindelse med 
konferencen, og at Europa-Parlamentet ideelt set bør være formelt tilknyttet konferencen 
med en status, der svarer til den, Kommissionens delegation har, og mindst samme status, 
som det har haft på andre konferencer;

63. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt FN's generalsekretær.


