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B7-0000/2011

Euroopa Parlamendi ... resolutsioon eesmärgiga töötada välja ELi ühine seisukoht 
eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 2012. aasta juunis Rio de Janeiros toimuvat ÜRO säästva arengu 
konverentsi (Rio+20), millel keskendutakse kahele valdkonnale: keskkonnahoidlik 
majandus säästva arengu ja vaesuse kaotamise kontekstis ning säästva arengu 
institutsiooniline raamistik;

– võttes arvesse komisjonile ja nõukogule esitatud küsimusi ELi eesmärkide kohta 2012. 
aasta juunis Rio de Janeiros toimuval ÜRO säästva arengu konverentsil (Rio+20) (O- B7 
000/2011, O- B7 000/2011);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Rio+20: rohelise majanduse ja 
juhtimise parandamise suunas” (KOM(2011)0363);

– võttes arvesse Jaapanis Nagoyas 2010. aastal toimunud bioloogilise mitmekesisuse 
teemalise konverentsi tulemusi;

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ehkki 1992. aasta Rio tippkohtumise ja 2002. aasta Johannesburgi 
tippkohtumise järel on liigutud säästva arengu suunas, on endiselt säilinud suured 
probleemid ja puudujäägid elluviimise osas; 

B. arvestades, et kolme Rio konventsiooni – bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni ja kõrbestumisega võitlemise ÜRO konventsiooni –
koostoimet tuleks suurendada;

C. arvestades, et 1,4 miljardit inimest elab ikka veel äärmises vaesuses (neist pooled Sahara-
taguses Aafrikas) ja arvestades, et kuuendik maakera elanikest kannatab alatoitumuse all; 

D. arvestades, et 2050. aastaks peaks maailma rahvaarv kasvama vähemalt üheksa miljardi 
inimeseni, mistõttu nõudlus loodusvarade järele suureneb veelgi; 

E. arvestades, et üha kasvav vajadus vee, maa ja metsa järele on viinud nende ressursside üha 
suurema ammendumise ja kahanemiseni, ning et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 
ja metsaraadamine jätkuvad murettekitava kiirusega; 

F. arvestades, et kasvuhoonegaaside heitkogused maailmas suurenevad jätkuvalt; 

G. arvestades, et meid ees ootavad probleemid ei ole mitte isoleeritud, vaid omavahel seotud 
ja üksteisest sõltuvad ning arvestades, et Rio+20 on ainuke mitmepoolne foorum, kus 
käsitletakse säästva arengu kõiki kolme sammast ja tagatakse nii terviklik lähenemisviis; 
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H. arvestades, et hea keskkonnajuhtimine läheb institutsioonilisest korraldusest kaugemale 
ning eeldab läbipaistvust, aruandekohustust ja kodanikuühiskonna kaasamist; arvestades, 
et Rio deklaratsiooni 10. põhimõtte kohaselt saab keskkonnaküsimusi kõige paremini 
käsitleda kõiki asjaomaseid kodanikke kaasates, ning selles rõhutatakse, et vaja on 
keskkonnateabe kättesaadavust, õigust osaleda otsustusprotsessides ning kohtu- ja 
haldusmenetluste sisulist kättesaadavust; 

I. arvestades, et ÜROle tuleb oma seisukohad esitada enne 1. novembrit 2011, sest 
läbirääkimised algavad 2012. aasta alguses,

1. tervitab ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 64/236 väljendatud otsust kutsuda 2012. aasta 
juunis Rio de Janeiros kokku võimalikult kõrgetasemeline ÜRO säästva arengu 
konverents, mis annab maailma riigijuhtidele unikaalse võimaluse püstitada säästva 
arengu tegevuskava järgnevaks 10 aastaks;

2. on rahul komisjoni teatisega „Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise 
suunas”, kuid arvab samas, et rõhu asetamine keskkonnahoidlikule majandusele ja 
erasektorile ei tohiks tähelepanu kõrvale juhtida vajaduselt suurendada kodanike õigusi ja 
edendada institutsioonilisest korraldusest kaugemale minevat head keskkonnajuhtimist; 
juhib tähelepanu asjaolule, et EL võib siin jagada olulisi kogemusi Rio deklaratsiooni 10. 
põhimõtte ellurakendamise alal;

3. palub komisjonil ja nõukogul tagada 2012. aasta algul algavateks läbirääkimisteks ühtse ja 
jõulise ELi seisukoha esitamine ÜROle enne 1. novembrit 2011;

4. toonitab, et Rio+20 tippkohtumine on otsustava tähtsusega võimalus tugevdada poliitilist 
pühendumist ülemaailmsele säästvale arengule ning arengu- ja tööstusriikide vahelist 
partnerlust; 

5. rõhutab pakilist vajadust kiirendada ja muuta dünaamilisemaks liiga aeglaselt edenevate 
säästva arengu poliitikate elluviimist ja rahvusvahelist juhtimist; 

6. palub komisjonil ja nõukogul tagada, et Rio+20 tippkohtumise tulemuseks oleksid mitte 
ainult hea tahte avaldused, vaid konkreetsed teod ja vastutust nõudvad eesmärgid, mis on 
vajalikud üleminekuks keskkonnahoidlikule majandusele ja paremale juhtimisele; 

7. rõhutab, et Rio+20 tippkohtumisel tuleks keskenduda keskkonnakaitseliste, majanduslike 
ja sotsiaalsete tegevuskavade vaheliste sidemete tugevdamisele, ning et kolme eraldi 
samba asemel tuleks neid hakata käsitlema ühtsemast ja vastastikuseid seoseid rõhutavast 
vaatepunktist; 

8. toonitab, et Rio+20 tippkohtumisel tuleks seada konkreetsed eesmärgid ja valida nende 
mõõtmise meetodid;

9. jagab seisukohta, mille kohaselt üleminekuks keskkonnahoidlikule majandusele koos 
vaesuse kaotamisega tuleb tegeleda kolme alljärgneva vastastikku seotud poliitilise 
mõõtmega:

- investeerimine peamiste loodusvarade ja loodusliku kapitali säästvasse haldamisse; 
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- õigete reguleerimis- ja turutingimuste kehtestamine;
- juhtimise parandamine ning kodanikuühiskonna ja erasektori kaasamine; 

10. rõhutab, et edendamaks ülemaailmse säästva arengu eest kantava vastutuse õiglast 
jagunemist, tuleb võtta kasutusele ühise, kuid diferentseeritud lähenemisviisi põhimõte ja 
põhimõte, et saastaja maksab; 

11. palub komisjonil ja nõukogul tagada, et Rio+20 tippkohtumisel püütaks leida lahendust 
riiklikul ja maailma tasandil praeguse majandusmudeli tõttu püsivale ja süvenevale 
omakapitali nappuse probleemile;

12. Rõhutab, et Rio+20 tippkohtumisel tuleks arutada ühtset lähenemist sellistele 
paljutahulistele probleemidele nagu vaesuse kaotamine, tervishoid, toit ja energiavarustus; 

Loodusvarade ja loodusliku kapitaliga seotud meetmed

13. rõhutab, et üleminek keskkonnahoidlikule majandusele eeldab kiireid meetmeid 
loodusvarade ja loodusliku kapitali haldamise valdkonnas; 

14. rõhutab, et loodusvarade võrdne ja õiglane kättesaadavus on arengu ning vaesuse 
kaotamise keskne eeltingimus; juhib tähelepanu sellele, et kõige enam mõjutab 
kliimamuutus kõige vaesemaid riike, keda tuleb seepärast kohanemisel abistada;

15. toonitab, et tähtis on hinnata loodusvarade, loodusliku kapitali ja ökosüsteemiteenuste, 
sealhulgas nendega seotud kultuurispetsiifiliste elatise teenimise võimaluste tegelikku 
väärtust, mille juures ei tohi aga looduslikke süsteeme taandada toorainele, ning nõuab 
loodusliku kapitali arvestuse sisseseadmist ning selle lülitamist raamatupidamisarvestusse 
ja poliitilistesse otsustusprotsessidesse;

16. rõhutab pakilist vajadust tegeleda nappivate loodusvarade, näiteks toorainetega, nende 
säästva kasutamise ja ringlussevõtu võimalustega;

Vesi

17. rõhutab, et Rio+20 tippkohtumine peab uuendama oma kohustust edendada vee säästvat 
majandamist, ning on seisukohal, et vastavate rahvusvaheliste partnerluste sisseseadmine 
võib aidata seda eesmärki saavutada; 

18. toonitab jõgikondade integreeritud majandamise tähtsust ning nõuab, et tugevdataks 
poliitikat vee kättesaadavuse, kvaliteedi ja tõhususe suurendamiseks; 

Merekeskkond ja ookeanid

19. rõhutab vajadust parandada merekeskkonna ja ookeanide haldamist ja tugevdada nende 
kaitset ning arvab, et mered ja ookeanid peavad koos kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsega saama üheks Rio raamistiku alussambaks;

20. on seisukohal, et tuleb jõuliselt pühenduda kalavarude säästvale majandamisele, eelkõige 
piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide tugevdamise ning heade tavade 
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juurutamisega institutsioonide, järelevalve ja jõustamismehhanismide osas; 

Energeetika

21. viitab fossiilsete energiaallikate, näiteks nafta ja kivisöe süvenevale nappusele ning 
kordab taas, et need süvendavad kasvuhoonegaaside mõju;

22. toonitab, et üleminek keskkonnahoidlikule majandusele eeldab energeetikasektori 
põhjalikku ümberkorraldamist, et edendada, eriti vähimarenenud riikides, taastuvenergiat 
ja energiatõhusust, ning rõhutab taastuvenergia tehnoloogia ja vastava oskusteabe 
edastamise vajalikkust;

23. taastuvenergia kasutamise ja energiatõhususe suurendamiseks kogu maailmas nõuab 
ülemaailmseid sihteesmärke ja meetmeid;

24. arvab, et taastuvenergia ja energiatõhusus võivad aidata kliimamuutust leevendada, 
soodustada sotsiaalset ja majandusarengut, suurendada varustuskindlust ning tuua kasu 
keskkonnale ja inimeste tervisele;

25. on seisukohal, et energiavarustuse väliskulud peaksid kajastuma energia hinnas;

Põllumajandus ja toiduohutus

26. rõhutab seoses vaesuse kaotamisega pakilist vajadust edendada säästvat põllumajandust 
ning tunnistab, et sobivad vähese keskkonnamõjuga polüfunktsionaalsed 
põllumajandussüsteemid on juba olemas ja neid tuleks edendada; 

27. jagab komisjoni seisukohta, mille kohaselt tuleks tugevdada praeguseid, mitmepoolsetele 
(näiteks FAO) meetmetele tuginevaid säästva põllumajanduse edendamise algatusi, 
piirkondlikke ettevõtmisi (näiteks mahepõllundust) ja äritegevust, ning et lisaks tuleks 
toiduga kindlustatuse komitee egiidi all käivitada uusi algatusi ja partnerlusi, et muuta 
toidu tootmine ja tarbimine jätkusuutlikumaks, tugevdada kogukondi ja vähendada nälga;

28. nõuab ülemaailmseid meetmeid tooraineturu läbipaistvamaks muutmiseks ning toidu 
järske hinnakõikumisi soodustavate finantsspekulatsioonide peatamiseks;

29. on seisukohal, et pinnasekahjustused ja maakasutuse muutumine nõuavad ülemaailmseid 
vastuabinõusid ning nõuab tõhusaid meetmeid ja järelevalvet;

30. toonitab, et eluliselt tähtsad on väiketootjad, kes toodavad enamiku maailma 
toiduvarudest;

Metsad

31. juhib tähelepanu vajadusele edendada säästvat metsamajandust ja võidelda 
metsaraadamise vastu ning rõhutab, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleb luua valitsuse, 
kodanikuühiskonna ja erasektori vahelised partnerlused; 

32. arvab, et raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tingitud heitkoguste vähendamise 
(REDD+) vahendi ülesehitus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames peab 
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tagama üldiste metsakaitse eesmärkide ja sihteesmärkide tunnustamise ja nende täitmisse 
panustamise;

Kemikaalid ja ohtlikud ained

33. toetab komisjoni seisukohta, et käes on aeg kehtestada senisest jõulisem ja ühtsem 
kemikaalide ja ohtlike ainete kasutamise juhtimise rahvusvaheline kord ning et Rio+20 
tippkohtumine peab võtma suuna selle eesmärgi täitmisele; 

Jäätmekäitlus

34. juhib tähelepanu sellele, et lisaks keskkonnamõjude minimeerimisele loob hea 
jäätmekäitlus ka töökohti ja uusi materjale;

Turge stimuleerivate tingimuste kujundamine ja investeerimine inimkapitali 

Keskkonda kahjustavad toetused

35. rõhutab pakilist vajadust tegeleda keskkonda kahjustavate toetuste küsimusega; 

36. kutsub Rio+20 tippkohtumist üles käivitama riikide kaupa rea omavahel kooskõlastatud 
meetmeid, mille eesmärk on kooskõlas Nagoya kohustustega välja selgitada kõik 
keskkonda kahjustavad toetused ja 2020. aastaks neist järk-järgult loobuda;

Õigusaktid ja turupõhised vahendid

37. rõhutab, et riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil õigusaktide kasutamine koos turupõhiste 
vahenditega etendab tulevikus majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmisel keskset osa; 

38. rõhutab, et eelarvereformid eesmärgiga nihutada maksukoormust tööjõu asemel 
ressursikasutuse ja saastamise maksustamisele võivad anda kõigile kasuliku tulemuse nii 
tööhõive kui ka keskkonna seisukohalt;

39. palub, et komisjon edendaks keskkonnaküsimuste kaasamist rahvusvahelistesse 
kaubandusläbirääkimistesse; 

Rahastamine 

40. rõhutab, et ülemaailmne nihe keskkonnahoidliku majanduse suunas eeldab mahukaid 
rahalisi investeeringuid, toonitab, et üksnes avaliku sektori vahenditest ei piisa ning et 
avalik rahastamine peab pigem käivitama ja võimendama palju suuremaid 
erainvesteeringuid;

41. õhutab Rio+20 tippkohtumist soovitama reformida praeguseid rahastamisstrateegiaid ning 
luua vastavalt vajadusele uusi avaliku ja erasektori partnerlusi ja rahastamisskeeme; 

42. arvab, et arengumaad vajavad pikaajalist stabiilset rahalise abi, suutlikkuse arendamise ja 
tehnosiirde raamistikku, et edendada säästvat arengut ja et nad saaksid tööstusriikide 
kogetud energia- ja süsinikumahukat arenguetappi vältida;
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43. toonitab, et ametlik arenguabi peaks keskkonnahoidliku majanduse eesmärke parremini 
võimendama; 

44. vaeseimatele riikidele tüüpilise omakapitali nappuse kaotamiseks peab ülitähtsaks, et 
uuenduslikud rahastamisviisid oleksid neile kättesaadavad;

Kodanike õiguste suurendamine

45. peab ülimalt tähtsaks jätkuvalt suurendada kodanike õigusi keskkonnajuhtimisel ning 
nõuab Rio+20 tippkohtumiselt edasiminekut Rio deklaratsiooni 10. põhimõtte tulemusliku 
ülemaailmse elluviimise tagamisel; on seisukohal, et pärast enam kui 10 aastat kestnud 
Århusi konventsiooni ellurakendamist on ELil olulisi kogemusi, mida rahvusvahelistes 
aruteludes jagada;

Koolitus 

46. rõhutab vajadust toetada kõigis riikides haridus- ja koolitusprogramme, eriti neid, mis on 
suunatud noortele;

Tehnoloogia

47. juhib tähelepanu uurimis- ja arendustegevuse tähtsusele innovatsiooni stimuleerimisel 
ning teadusliku ja tehnilise koostöö vajalikkusele;

48. tunnistab, et tehnoloogiline innovatsioon, tehnoloogia hindamine ja tehnosiire on 
ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majandusprobleemide lahendamiseks esmatähtis; toonitab 
aga samas, et tehnoloogia areng ei saa olla keskkonnaprobleemide või vaesuse kaotamise 
küsimuse ainuke lahendus;

49. rõhutab, et uute ja tekkivate tehnoloogiate juurutamine ei tohi ohustada vaesuse kaotamise 
ning õiglase ja säästva arengu eesmärke; tehnoloogiatel võib olla erinev ökoloogiline, 
sotsiaalne ja majanduslik mõju; ilma vajaliku kontrollita võivad mõned tehnoloogiad viia 
loodusvarade, näiteks vee, maa ja biomassi mittesäästvale kasutamisele, suurendada 
vaesust ja anda muid sotsiaalselt kahjulikke tagajärgi;

50. toetab seepärast Bali tehnoloogilise abi ja suutlikkuse suurendamise strateegilist kava 
keskkonnaga seotud tehnoloogia osas, samuti keskkonnaohutu tehnoloogia hindamise ja 
edasiandmise eesmärke, ning palub, et ÜRO süsteemis loodaks suutlikkus säästva arengu 
ning vaesuse kaotamise jaoks oluliste uute tehnoloogiate kontrollimiseks ja hindamiseks 
ning nende kohta teabe jagamiseks;

Edusammude mõõtmine

51. toonitab, et Rio+20 tippkohtumine peaks andma uue, alternatiivse, mitte üksnes SKP-d 
hõlmava mudeli majanduskasvu ja heaolu mõõtmiseks, ning et see on vajalik arengu 
mõõtmiseks kõige laiemas mõttes, nii majanduslikku, ökoloogilist kui ka sotsiaalset 
mõõdet hõlmavalt; nõuab seepärast selgete ja mõõdetavate näitajate väljatöötamist, mille 
juures arvestatakse kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse, ressursitõhususe ja 
sotsiaalse kaasatusega;
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Juhtimise parandamine ja erasektori kaasamine 

52. rõhutab pakilist vajadust parandada säästva arengu juhtimist;

53. on seisukohal, et ÜRO Keskkonnaprogrammi tuleb tugevdada ning asutada selleks 
ülemaailmne mitmepoolne keskkonnaorganisatsioon, näiteks kujundades ÜRO 
Keskkonnaprogrammi ümber ÜRO spetsialiseeritud asutuseks (nagu Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon), kuna see oleks kõige paljutõotavam viis rahvusvahelise 
keskkonnajuhtimise parandamiseks ja ülemaailmse säästva arengu suunas liikumiseks;

54. kordab oma ettepanekut luua rahvusvaheline keskkonnakohus, et muuta ülemaailmsed 
keskkonnaalased õigusaktid kohustuslikumaks ja jõustatavamaks;

55. kutsub Rio+20 tippkohtumist üles käivitama strateegiat erinevate mitmepoolsete 
keskkonnalepingute sidususe suurendamiseks; 

56. rõhutab vajadust kaasata rakendamisprotsessidesse ülemaailmsed, riiklikud ja kohalikud 
osalejad;

57. rõhutab vajadust tõhustada rahandus-, arengu- ja keskkonnaministrite ja teiste kaasamist 
säästva arengu poliitikasse; 

58. kutsub Rio+20 tippkohtumist üles jõulisemalt kaasama peamisi sidusrühmi, sealhulgas 
erasektorit, ning rõhutab, et olulist osa peavad etendama ärimaailm ja kodanikuühiskond 
ning eelkõige VVOd, ühiskondlikud liikumised ja põlisrahvaste kogukonnad; 

59. rõhutab, kui tähtis, on, et sisuliste tulemuste saamiseks arengumaades teeksid 
äriringkonnad ja kodanikuühiskond omavahel koostööd; 

60. rõhutab kodanike kaasamise tähtsust ning nõuab teadlikkuse tõstmist ja paremat 
teavitamist säästva tarbimise küsimustes, et muuta käitumist ja väärtushinnanguid ja 
soodustada vastutustundlike otsuste tegemist;

61. toonitab, et kõigil peamistel sidusrühmadel peaks olema täielik, vaba ja õiglane 
juurdepääs kõigile Rio+20 tippkohtumisega seotud läbirääkimistele, istungitevahelistele ja 
ettevalmistavatele nõupidamistele;

62. arvab, et parlamendi esindajad peaksid olema kõnealuse konverentsi küsimustes aktiivsed; 
ideaaljuhul peaks Euroopa Parlament olema konverentsiga ametlikult seotud ja omama 
komisjoni delegatsiooniga võrdväärset staatust või vähemalt samasugust staatust, nagu tal 
on olnud muudel konverentsidel;

63. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
peasekretärile.


