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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μιας κοινής θέσης 
της ΕΕ πριν από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Ρίο+20)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Ρίο+20), η οποία θα λάβει χώρα 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012 και θα εστιασθεί σε δύο θέματα: στην «πράσινη 
οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχιας» και στο 
«θεσμικό πλαίσιο για τη αειφόρο ανάπτυξη»,

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τους 
στόχους της ΕΕ για την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Ρίο+20) που θα λάβει χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012 (Ο- Β7 000/2011, 
Ο- Β7 000/2011),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, με τίτλο «Ρίο+20: προς την πράσινη οικονομία και καλύτερη 
διακυβέρνηση» (COM(2011)363),

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για την Βιολογική Ποικιλομορφία που 
έλαβε χώρα στην Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του 
Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος προς την αειφόρο ανάπτυξη 
από την Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο το 1992 και την Διάσκεψη Κορυφής του 
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, ακόμη παραμένουν σημαντικά κενά και προκλήσεις στην 
εφαρμογή της,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών 
συμβάσεων του Ρίο για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC) και την απερήμωση (UNCCD),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1,4 δισ. άνθρωποι ζουν ακόμη σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας (το ήμισυ των οποίων στην υποσαχάρια Αφρική) και ότι ένα έκτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού υποσιτίζεται, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ανέλθει τουλάχιστον 
στα 9 δισεκατομμύρια έως το 2050, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στο απόθεμα 
των φυσικών πόρων, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για νερό, γη και δασική έκταση, 
έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη εξάντληση και υποβάθμιση των πόρων αυτών, και ότι η 
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απώλεια βιοποικιλότητας και η αποψίλωση των δασών εξακολουθούν με ρυθμό 
ανησυχητικό, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολουθούν 
να αυξάνονται, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επερχόμενες προκλήσεις δεν είναι μεμονωμένα ζητήματα μα 
αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι το Ρίο+20 είναι το μόνο πολυμερές φόρουμ 
που αντιμετωπίζει και τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και ως εκ τούτου
εξασφαλίζει μια ολιστική προσέγγιση, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή περιβαλλοντική διακυβέρνηση υπερβαίνει θεσμικές 
ρυθμίσεις και διέπεται από διαφάνεια, λογοδοσία, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αρχή 10 της Διακήρυξης του Ρίο επιβεβαιώνει ότι ο 
καλύτερος τρόπος χειρισμού περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι με την συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων πολιτών και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της παροχής 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, το δικαίωμα της συμμετοχής στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αποτελεσματική πρόσβαση σε δικαστικές και 
διοικητικές διαδικασίες, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εισηγήσεις πρέπει να υποβληθούν στα Ηνωμένα Έθνη πριν τον 
Νοέμβριο του 2011, ως ύλη για τις διαπραγματεύσεις που αρχίζουν νωρίς το 2012,

1. χαιρετίζει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στο ψήφισμα 64/236 να 
συγκαλέσει μία Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012, η οποία αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία για τους ηγέτες του κόσμου να καταρτίσουν την ατζέντα αειφορίας για 
τα προσεχή 10 χρόνια·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ρίο+20: προς την πράσινη οικονομία 
και καλύτερη διακυβέρνηση», θεωρεί παρόλα αυτά ότι η έμφαση στην πράσινη οικονομία 
και τον ιδιωτικό τομέα δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίσει την προσοχή από την ανάγκη 
ενδυνάμωσης των πολιτών και της προώθησης καλής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης 
πέραν των θεσμικών ρυθμίσεων· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να μοιραστεί σημαντικές 
εμπειρίες από αυτήν την άποψη στην εφαρμογή της αρχής 10 της Διακήρυξης του Ρίο·

3. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την υποβολή μίας ισχυρής 
και ενοποιημένης Ευρωπαϊκής θέσης στα Ηνωμένα Έθνη πριν τον Νοέμβριο του 2011, ως 
ύλη για τις διαπραγματεύσεις που αρχίζουν νωρίς το 2012·

4. υπογραμμίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία να 
ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση για την αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και οι 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ των εκβιομηχανισμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών· 

5. τονίζει ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη να εμφυσηθεί ο χαρακτήρας του επείγοντος και 
δυναμισμός στην εφαρμογή και την διεθνή διακυβέρνηση των πολιτικών σχετικά με την 
αειφόρο ανάπτυξη οι οποίες σημειώνουν αργή πρόοδο· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η Διάσκεψη Κορυφής 
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Ρίο+20 δεν θα καταλήξει μόνο σε δηλώσεις καλής θελήσεως, αλλά σε απτές δράσεις και 
υπεύθυνους στόχους που χρειάζονται για να καταστήσουν ικανή την μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία και την καλύτερη διακυβέρνηση· 

7. τονίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να εστιασθεί στην ενδυνάμωση των 
δεσμών ανάμεσα στο περιβάλλον, την οικονομική και την κοινωνική ατζέντα, 
μεταστρέφοντας την οπτική που τα θέλει ως τρεις ανεξάρτητους πυλώνες σε μία 
προσέγγιση συνεκτικότητας και αλληλεξάρτησής τους· 

8. υπογραμμίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να θέσει ειδικούς και 
συγκεκριμένους στόχους και τρόπους μέτρησής τους·

9. συμμερίζεται την άποψη ότι για να επιτευχθεί η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία 
στο πλαίσιο της εξάλειψης της φτώχειας, οι ακόλουθες τρεις αλληλένδετες πολιτικές 
διαστάσεις πρέπει να εξετασθούν:

- Επένδυση στην αειφόρο διαχείριση βασικών πόρων και φυσικού κεφαλαίου, 
- Καθιέρωση των σωστών συνθηκών αγοράς και ρύθμισης,
- Βελτίωση της διακυβέρνησης και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του 

ιδιωτικού τομέα·

10. τονίζει την ανάγκη της ενσωμάτωσης της αρχής της κοινής αλλά διαφοροποιημένης 
προσέγγισης και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» για να προαχθεί ο δίκαιος 
καταμερισμός ευθυνών απέναντι στην παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη·

11. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι θα γίνει προσπάθεια κατά 
την Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 να βρεθεί λύση στα επίμονα και διευρυνόμενα χάσματα 
ισότητας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο λόγω του παρόντος οικονομικού μοντέλου·

12. τονίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να συζητήσει μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για να αντιμετωπισθούν οι πολλαπλές προκλήσεις όπως η εξάλειψη της 
φτώχειας, η παροχή υγείας, τροφής και ενέργειας·

Δράσεις σε σχέση με τους πόρους και το φυσικό κεφάλαιο

13. επισημαίνει ότι η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία απαιτεί επείγουσα δράση όσον 
αφορά στην διαχείριση των πόρων και του φυσικού κεφαλαίου· 

14. τονίζει ότι η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε πόρους είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι οι φτωχότερες χώρες είναι 
αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κι ως 
εκ τούτου έχουν ανάγκη υποστήριξης για την προσαρμογή·

15. υπογραμμίζει την σημασία της αποτίμησης των πόρων, του φυσικού κεφαλαίου και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος στις πραγματικές τους αξίες, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφορετικών πολιτισμικών, βιοποριστικών αξιών που τους αποδίδονται, χωρίς να 
εμπορευματοποιούνται τα φυσικά συστήματα και απευθύνει έκκληση για την καθιέρωση 
λογιστικών διαδικασιών για το φυσικό κεφάλαιο και την ενσωμάτωσή τους στις 
οικονομικές λογιστικές δομές και τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων·
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16. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα των σπανίων πόρων, όπως 
οι πρώτες ύλες, η βιώσιμη χρήση τους και οι ευκαιρίες ανακύκλωσης·

Νερό

17. τονίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 πρέπει να ανανεώσει την δέσμευσή της για την 
προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού· εκτιμά ότι η δημιουργία διεθνών σχέσεων 
συνεργασίας από αυτήν την άποψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του 
στόχου·

18. υπογραμμίζει την σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των λεκανών απορροής των 
ποταμών και απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση των πολιτικών βελτίωσης της 
πρόσβασης στο νερό, της ποιότητάς του και της ορθολογικής χρήσης του·

Θαλάσσιο περιβάλλον και ωκεανοί

19. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης και ενίσχυσης της προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και των ωκεανών και εκτιμά ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί θα 
πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κύριους πυλώνες του πλαισίου του Ρίο, παράλληλα
με το κλίμα και την προστασία της βιοποικιλότητας·

20. εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή δέσμευση όσον αφορά στην αειφόρο 
διαχείριση της αλιείας, κυρίως με την ενίσχυση των Περιφερειακών Οργανώσεων 
Διαχείρισης της Αλιείας και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά σε ιδρύματα 
και μηχανισμούς επιτήρησης και επιβολής·

Ενέργεια

21. υπενθυμίζει ότι σπανίζουν όλο και περισσότερο οι ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως το 
πετρέλαιο ή ο άνθρακας και επαναλαμβάνει την συμβολή τους στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου·

22. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία απαιτεί μια ριζική μετατροπή 
του ενεργειακού τομέα, ούτως ώστε να προαχθεί η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και τονίζει την αναγκαιότητα 
τεχνολογίας βάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας·

23. απευθύνει έκκληση για παγκόσμιους στόχους και μέτρα για την αύξηση της χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για ενεργειακή αποδοτικότητα παγκοσμίως·

24. φρονεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν την 
δυνατότητα να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή, να συμβάλουν στην κοινωνική και την 
οικονομική ανάπτυξη, να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού και να παράσχουν οφέλη 
για το περιβάλλον και την υγεία·

25. εκτιμά ότι το εξωτερικό κόστος του ενεργειακού εφοδιασμού θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην τιμή της ενέργειας·

Γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια
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26. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη προώθησης της αειφόρου γεωργίας στο πλαίσιο της 
εξάλειψης της φτώχειας, αναγνωρίζοντας ότι κατάλληλα, χαμηλής επίπτωσης, 
πολυλειτουργικά, αγροτικά συστήματα ήδη υπάρχουν και θα πρέπει να προωθηθούν·

27. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχουσες πρωτοβουλίες που προωθούν την 
αειφόρο γεωργία και βασίζονται σε πολυμερείς δράσεις (όπως ο Οργανισμός Επισιτισμού 
και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών), περιφερειακές δραστηριότητες (όπως η 
βιολογική καλλιέργεια) καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
ενισχυθούν και ότι επιπροσθέτως νέες πρωτοβουλίες και συνεργασίες θα πρέπει να 
δρομολογηθούν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβερνήσεως της Επιτροπής για την 
Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια για να καταστήσουν την κατανάλωση και την 
παραγωγή τροφής περισσότερο αειφόρο, να προωθήσουν την κοινωνική ανθεκτικότητα 
και να μειώσουν την πείνα·

28. ζητεί να ληφθούν παγκόσμια μέτρα ούτως ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά 
πρώτων υλών και να λάβουν τέλος οι χρηματοπιστωτικές κερδοσκοπίες που συμβάλλουν 
στην μεγάλη αστάθεια των τιμών των τροφίμων·

29. εκτιμά ότι η υποβάθμιση των εδαφών και η αλλαγή της χρήσης γης απαιτούν παγκόσμια 
αντιμετώπιση και απευθύνει έκκληση για αποδοτικά μέτρα και παρακολούθηση·

30. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των μικρών παραγωγών, οι οποίοι  είναι υπεύθυνοι 
για την πλειονότητα του παγκόσμιου επισιτιστικού εφοδιασμού·

Δάση

31. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της αειφόρου διαχείρισης και της καταπολέμησης 
της αποψίλωσης των δασών· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας συμπράξεων με τις 
κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός·

32. φρονεί ότι ο σχεδιασμός του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των 
εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (REDD+) δυνάμει της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) θα 
πρέπει να εξασφαλίσει τον σεβασμό και την συμβολή στους γενικούς αντικειμενικούς 
σκοπούς και στόχους προστασίας των δασών·

Χημικές και επικίνδυνες ουσίες

33. τάσσεται υπέρ της απόψεως της Επιτροπής ότι ήγγικεν η ώρα να θεσπισθεί ένα πιο 
στιβαρό και συνεκτικό καθεστώς για την διακυβέρνηση της χρήσης των χημικών και 
επικίνδυνων ουσιών και ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να ξεκινήσει να 
εργάζεται προς την επίτευξη αυτού του στόχου· 

Διαχείριση αποβλήτων

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά προσφέρει και μια πηγή νέων προϊόντων και θέσεων 
εργασίας·
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Συνθήκες για την τόνωση των αγορών και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις

35. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι επιβλαβείς για το περιβάλλον 
επιδοτήσεις· 

36. απευθύνει έκκληση στην Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 να δρομολογήσει μια σειρά από 
συντονισμένες δράσεις κρατών με στόχο την ταυτοποίηση και την σταδιακή κατάργηση 
όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων έως το 2020, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ναγκόγια·

Ρυθμιστικά και αγορακεντρικά μέσα

37. τονίζει ότι η χρήση ρυθμιστικών μέσων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε 
συνδυασμό με αγορακεντρικά μέσα, θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην οικολογική στροφή της 
οικονομίας· 

38. υπογραμμίζει ότι φορολογικές μεταρρυθμίσεις σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
μεταθέσουν την φορολογική επιβάρυνση από την εργασία στην χρήση πόρων και την 
μόλυνση μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία ενός αποτελέσματος αμοιβαία επωφελούς 
τόσο για την απασχόληση όσο και για το περιβάλλον·

39. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να προωθήσει την ενσωμάτωση περιβαλλοντολογικών 
πτυχών στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

Χρηματοδότηση

40. τονίζει ότι η μετάβαση προς μία παγκόσμια, πράσινη οικονομία θα απαιτήσει μεγάλης 
κλίμακας οικονομικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι τα δημόσια κονδύλια από μόνα τους 
δεν θα είναι επαρκή και ότι η δημόσια χρηματοδότηση μάλλον θα πρέπει να δρα 
καταλυτικά και να μοχλεύει πολύ μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις·

41. καλεί την Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 να συστήσει την μεταρρύθμιση υφισταμένων
χρηματοδοτικών στρατηγικών και να θεσπίσει νέα, δημόσια-ιδιωτικά, χρηματοδοτικά 
σχήματα και συμπράξεις ανάλογα με τις ανάγκες·

42. φρονεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
οικονομικής υποστήριξης, ανάπτυξη ικανοτήτων και μεταφορά τεχνολογίας ούτως ώστε 
να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη και να μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να παρακάμψουν 
την ενεργοβόρα και εντατική στην χρήση άνθρακα αναπτυξιακή ατραπό που 
ακολούθησαν οι ανεπτυγμένες χώρες·

43. υπογραμμίζει ότι η Επίσημη Αναπτυξιακή Αρωγή (ΕΑΑ) θα ήταν καλύτερο να μοχλευθεί 
προς οικολογικούς αντικειμενικούς σκοπούς·

44. κρίνει πολύ σημαντικό το να έχουν οι φτωχότερες χώρες πρόσβαση σε καινοτόμες μορφές 
χρηματοδοτήσεως για να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων που βιώνουν·

Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών
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45. εκτιμά ως εξέχουσας σημασίας την συνέχιση της ενισχύσεως του ρόλου των πολιτών 
στην περιβαλλοντολογική διακυβέρνηση και απευθύνει έκκληση για πρόοδο στην 
Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 όσον αφορά στην αποτελεσματική παγκόσμια εφαρμογή της 
αρχής 10 της Διακήρυξης του Ρίο· εκτιμά ότι η ΕΕ έχει σημαντικές εμπειρίες να 
προσφέρει σε διεθνείς συζητήσεις με την άνω των 10 ετών εφαρμογή της Σύμβασης 
Aarhus·

Κατάρτιση 

46. τονίζει την ανάγκη υποστήριξης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 
ειδικότερα για νέους ανθρώπους, σε όλες τις χώρες·

Τεχνολογίες

47. υπογραμμίζει την σημασία του τομέα της «Έρευνας και Αναπτύξεως» ώστε να τονωθεί η 
καινοτομία και την ανάγκη για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία·

48. αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία, αξιολόγηση και μεταφορά είναι ουσιαστική
για να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις·
ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης το ότι η τεχνολογική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η 
μοναδική λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα ή την εξάλειψη της φτώχειας·

49. τονίζει ότι η εισαγωγή νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τους στόχους της δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας· οι 
τεχνολογίες μπορεί να έχουν διάφορες περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις· χωρίς την αρμόζουσα επίβλεψη κάποιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (όπως το νερό, η γη, η 
βιομάζα), αύξηση της φτώχειας και άλλων κοινωνικά επιβλαβών αποτελεσμάτων·

50. ως εκ τούτου τάσσεται υπέρ του Στρατηγικού Σχεδίου του Μπαλί για την Τεχνολογική 
Υποστήριξη και την Ανάπτυξη Ικανοτήτων τόσο όσον αφορά τις σχετικές με το 
περιβάλλον τεχνολογίες όσο και τους στόχους για την αξιολόγηση και την μεταφορά 
περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και ζητεί την δημιουργία μίας δομής εντός του 
συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και παροχή πληροφοριών για νέες τεχνολογίες σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας·

Μέτρηση της προόδου

51. υπογραμμίζει ότι η Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει να κατασκευάσει ένα 
εναλλακτικό μοντέλο για την μέτρηση της ανάπτυξης και της ευημερίας «πέραν του 
ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ)» και ότι αυτό είναι σημαντικό ώστε να μετράται 
η πρόοδος με μια ευρύτερη έννοια, που θα περιλαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές διαστάσεις· ως εκ τούτου ζητεί να αναπτυχθούν σαφείς και μετρήσιμοι 
δείκτες που να λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές αλλαγές, τη βιοποικιλότητα, την 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και την κοινωνική ενσωμάτωση·

Βελτίωση της διακυβέρνησης και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
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52. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της αειφόρου 
ανάπτυξης·   

53. είναι της άποψης ότι το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον πρέπει να 
ενισχυθεί, μέσω της δημιουργίας ενός παγκοσμίου πολυμερούς περιβαλλοντολογικού 
οργανισμού, μετατρέποντας αίφνης το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον σε μια ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ (σαν την Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας) , καθώς αυτός θα ήταν ο πλέον ελπιδοφόρος τρόπος να βελτιωθεί η παγκόσμια 
περιβαλλοντολογική διακυβέρνηση και να υπάρξει πρόοδος προς την αειφόρο ανάπτυξη 
σε παγκόσμια κλίμακα·

54. επαναλαμβάνει την πρόταση του για δημιουργία ενός διεθνούς περιβαλλοντολογικού 
δικαστηρίου, ούτως ώστε η παγκόσμια περιβαλλοντολογική νομοθεσία να γίνει πιο 
δεσμευτική και εφαρμόσιμη·

55. απευθύνει έκκληση στην Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20 να δρομολογήσει μια στρατηγική 
για να ενδυναμώσει την συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών πολυμερών 
περιβαλλοντολογικών συμφωνιών· 

56. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συμμετάσχουν παγκόσμιοι, εθνικοί και τοπικοί παράγοντες 
στην διαδικασία εφαρμογής·

57. τονίζει την ανάγκη του να ενταθεί η συμμετοχή υπουργών οικονομικών, ανάπτυξης, 
περιβάλλοντος και άλλων τομέων στις πολιτικές αειφόρου αναπτύξεως· 

58. καλεί την Διάσκεψη Κορυφής Ρίο +20 να ενισχύσει την συμμετοχή των βασικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις και η 
κοινωνία των πολιτών, ιδιαιτέρως οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα κοινωνικά 
κινήματα και οι κοινότητες αυτοχθόνων, πρέπει να διαδραματίσουν προεξάρχοντα ρόλο· 

59. υπογραμμίζει την σημασία συνεργασίας των επιχειρήσεων με την κοινωνία των πολιτών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να αποδώσουν απτά αποτελέσματα· 

60. τονίζει την σημασία της συμμετοχής των πολιτών· απευθύνει έκκληση για την 
ευαισθητοποίηση και την πληρέστερη ενημέρωση επί της βιώσιμης κατανάλωσης, ούτως 
ώστε να αλλάξουν οι αξίες και οι συμπεριφορές και να διευκολυνθούν οι υπεύθυνες 
επιλογές·

61. υπογραμμίζει ότι όλοι οι κύριοι παράγοντες θα πρέπει να έχουν πλήρη, ανοικτή και δίκαιη 
πρόσβαση σε όλες τις διαπραγματεύσεις, τις διασυνεδριακές και προπαρασκευαστικές 
συνεδριάσεις για την Διάσκεψη Κορυφής Ρίο+20·

62. φρονεί ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οφείλουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 
στη Διάσκεψη· το ιδανικό θα ήταν να συνδεθεί επισήμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
τη Διάσκεψη με καθεστώς ισοδύναμο με αυτό της αντιπροσωπείας της Επιτροπής και 
τουλάχιστον με το ίδιο καθεστώς με αυτό που είχε σε άλλες διασκέψεις·

63. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και το Γενικό 
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Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


