
RE\871573FI.doc PE467.316v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Istuntoasiakirja

1.7.2011 B7-0000/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2011 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

EU:n yhteisen kannan muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen konferenssia (Rio+20)

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, 
Miroslav Ouzký, Kartika Tamara Liotard
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
puolesta



PE467.316v01-00 2/9 RE\871573FI.doc

FI

B7-0000/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma ... EU:n yhteisen kannan muodostamisesta ennen 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia (Rio+20)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20), 
joka pidetään Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 ja jossa keskitytään kahteen aiheeseen: 
vihreään talouteen kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen yhteydessä sekä 
kestävän kehityksen institutionaalisiin puitteisiin,

– ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle osoitetut kysymykset EU:n tavoitteista 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20), joka pidetään 
Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Rio+20: kohti vihreää taloutta ja 
parempaa hallintoa" (KOM(2011)0363),

– ottaa huomioon Japanin Nagoyassa 2010 pidetyn biologista monimuotoisuutta käsitelleen 
konferenssin päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että pyrkimyksissä kestävään kehitykseen on edistytty vuonna 1992 pidetyn Rion 
huippukokouksen ja vuonna 2002 pidetyn Johannesburgin huippukokouksen jälkeen, 
mutta toteuttamisessa ilmenee yhä merkittäviä puutteita ja haasteita,

B. katsoo, että biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta ja aavikoitumisen estämistä 
koskevien kolmen Rion yleissopimuksen synergiaa on tehostettava;

C. ottaa huomioon, että 1,4 miljardia ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä, 
heistä puolet Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja että kuudesosa maailman väestöstä 
kärsii aliravitsemuksesta, 

D. ottaa huomioon, että maapallon väkiluvun odotetaan kasvavan vähintään yhdeksään 
miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä aiheuttaa yhä lisääntyviä haasteita 
luonnonvarojen saatavuudelle, 

E. ottaa huomioon, että alati kasvava veden, viljelysmaan ja metsän tarve on johtanut näiden 
luonnonvarojen hupenemiseen ja vahingoittumiseen ja että biologisen monimuotoisuuden 
väheneminen ja metsien häviäminen jatkuvat hälyttävää vauhtia, 

F. ottaa huomioon, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt jatkavat kasvuaan, 

G. ottaa huomioon, etteivät edessä olevat haasteet ole yksittäisiä vaan liittyvät ja vaikuttavat 
toisiinsa, ja katsoo, että Rio+20 on ainoa monenvälinen foorumi, jossa varmistetaan 
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kokonaisvaltainen lähestymistapa käsittelemällä kaikkia kolmea kestävän kehityksen 
pilaria, 

H. katsoo, että ympäristöasioiden hyvä hallinta, johon kuuluu avoimuus, vastuullisuus ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, ulottuu laajemmalle kuin institutionaaliset 
järjestelyt; ottaa huomioon, että Rion julistuksen periaatteessa 10 todetaan, että 
ympäristökysymyksiä voidaan parhaiten käsitellä yhdessä kaikkien asianosaisten 
kansalaisten kanssa, ja korostetaan ympäristöasioihin liittyvän tiedon saamisen tärkeyttä, 
kansalaisten oikeutta osallistua päätöksentekoon sekä sen tärkeyttä, että kansalaisilla on 
tosiasiallinen mahdollisuus oikeudellisiin ja hallinnollisiin menettelyihin;

I. ottaa huomioon, että EU:n kanta tulee toimittaa YK:lle viimeistään 1. marraskuuta 2011 
vuoden 2012 alussa alkavia neuvotteluita varten,

1. pitää myönteisenä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 64/236 
mukaista päätöstä kutsua koolle YK:n korkeimman mahdollisen tason kestävän 
kehityksen konferenssi Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012, sillä se tarjoaa maailman 
johtajille ainutlaatuisen tilaisuuden laatia kestävän kehityksen toimintaohjelma 
seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi;

2. pitää myönteisenä komission tiedonantoa "Rio+20: kohti vihreää taloutta ja parempaa 
hallintoa", mutta katsoo kuitenkin, että vihreän talouden ja yksityisen sektorin 
korostamisen ei tule johtaa siihen, että tarve kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseen ja instituutioiden ulkopuolella tapahtuvan hyvän ympäristöasioiden hallinnan 
edistämiseen jäävät vähemmälle huomiolle; korostaa, että Euroopan unioni voi tähän 
liittyen vaihtaa tärkeitä kokemuksia Rion periaatteen 10 soveltamisesta;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että vahva ja yhtenäinen EU-kanta 
toimitetaan YK:lle viimeistään 1. marraskuuta 2011 vuoden 2012 alussa alkavia 
neuvotteluita varten;

4. korostaa, että Rio+20-huippukokous tarjoaa merkittävän tilaisuuden vahvistaa 
kansainvälisen tason poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen sekä teollisuus- ja 
kehitysmaiden välisiä kumppanuuksia; 

5. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa ja tehostaa kestävän kehityksen politiikkojen 
toimeenpanoa ja kansainvälistä hallinnointia, koska ne toistaiseksi edistyvät hitaasti; 

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, ettei Rio+20-huippukokouksen tuloksena 
ole vain hyvän tahdon julistuksia, vaan konkreettisia toimia ja seurattavia tavoitteita, joita 
tarvitaan, jotta siirtyminen vihreään talouteen ja hallinnan parantaminen olisi mahdollista; 

7. korostaa, että sen sijaan, että ympäristöön, talouteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät asiat 
nähdään kolmena erillisenä pilarina, Rio+20-huippukokouksessa olisi keskityttävä 
vahvistamaan niiden välisiä yhteyksiä, jotta luotaisiin yhtenäisempi lähestymistapa; 

8. korostaa, että Rio+20-huippukokouksen tulisi asettaa tarkkoja ja konkreettisia tavoitteita 
ja esittää keinoja tulosten mittaukseen;
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9. yhtyy näkemykseen, että siirtyminen kohti köyhyyden poistamista edistävää vihreää 
taloutta edellyttää kolmen toisiinsa liittyvän toimintalohkon käsittelyä:

– investointi tärkeimpien luonnonvarojen kestävään hoitoon ja käyttöön
– oikeiden markkina- ja sääntelyolosuhteiden luominen
– hallinnoinnin sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin osallistumisen 

parantaminen; 

10. korostaa yhteisen, mutta eritytetyn lähestymistavan ja saastuttaja maksaa -periaatteen 
sisällyttämisen tärkeyttä, jotta voidaan edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä 
koskevan vastuun tasapuolista jakamista; 

11. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että Rio+20-huippukokouksessa pyritään 
etsimään ratkaisua nykyisestä talousmallista johtuvaan jatkuvaan ja kasvavaan oman 
pääoman ehtoisen rahoituksen puutteeseen maailmanlaajuisesti ja kansallisesti;

12. korostaa, että Rio+20-huippukokouksessa tulisi keskustella yhtenäisestä tavasta vastata 
niihin lukuisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, 
terveyteen, ravintoon ja energiahuoltoon;

Luonnonvaroihin liittyvä toiminta

13. korostaa, että siirtyminen kohti vihreää taloutta edellyttää kiireellisiä toimia 
luonnonvarojen hoidossa ja käytössä; 

14. korostaa, että luonnonvarojen tasapuoliset ja yhdenvertaiset käyttömahdollisuudet ovat 
ratkaiseva edellytys kehitykselle ja köyhyyden poistamiselle; korostaa, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa eniten köyhimpiin maihin, jotka siten tarvitsevat tukea 
sopeutumiseen;

15. korostaa, että luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita sekä niihin liittyviä kulttuurisia 
elannon hankkimiseen liittyviä arvoja tulisi arvostaa siten, ettei luonnonjärjestelmistä 
tehdä kauppatavaraa, ja vaatii, että kehitetään luonnonvarojen tilinpitojärjestelmä, joka 
sisällytetään talouden tilinpitojärjestelmään ja poliittiseen päätöksentekoon;

16. korostaa, että on viipymättä vastattava haasteisiin, jotka liittyvät niukkoihin 
luonnonvaroihin, kuten raaka-aineisiin, ja niiden kestävään käyttöön sekä 
kierrätysmahdollisuuksiin;

Vesi

17. korostaa, että Rio+20-huippukokouksen osallistujien on uusittava sitoutumisensa 
vesivarojen kestävän hoidon ja käytön edistämiseen, ja katsoo, että kansainvälisten 
kumppanuuksien muodostaminen voi auttaa tämän päämäärän saavuttamisessa; 

18. korostaa vesistöalueiden hoidon yhdennetyn hallinnoinnin tärkeyttä ja vaatii 
toimintapolitiikkojen tehostamista veden saannin, laadun ja käytön tehokkuuden 
parantamiseksi; 
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Meriympäristö ja meret

19. korostaa hallinnan tehostamisen sekä meriympäristön ja merien suojelun vahvistamisen 
tärkeyttä ja on sitä mieltä, että merien suojelusta pitäisi tulla yksi Rion sopimuksen 
peruspilareista ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojelun ohella;

20. katsoo, että kalavarojen kestävään hoitoon olisi sitouduttava tukemalla alueellisia 
kalastusjärjestöjä sekä ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja instituutioissa sekä 
täytäntöönpano- ja valvontamenettelyissä; 

Energia

21. muistuttaa fossiilisten energialähteiden kuten öljyn ja hiilen jatkuvasta hupenemisesta ja 
muistuttaa, että ne ovat merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja;

22. korostaa, että siirtyminen vihreään talouteen edellyttää radikaaleja muutoksia energia-
alalla uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseksi erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa, sekä korostaa uusiutuvaa energiaa koskevan teknologian ja 
tietotaidon välittämisen tärkeyttä;

23. vaatii yleisten tavoitteiden asettamista ja maailmanlaajuisia toimia uusiutuvan energian 
käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi kaikkialla maailmassa;

24. uskoo, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla voidaan hillitä 
ilmastonmuutosta, edistää sosiaalista ja taloudellista kehitystä, lisätä tarjonnan vakautta ja 
tuottaa ympäristö- ja terveysetuja;

25. katsoo, että energiantuotannon ulkoisten kustannusten tulee näkyä energian hinnassa;

Maatalous ja elintarvikkeiden turvallisuus

26. korostaa välitöntä tarvetta suosia köyhyyden poistamista edistävää kestävää maataloutta ja 
toteaa, että on jo olemassa asianmukaisia, ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä, 
monimuotoisia viljelyjärjestelmiä, joita tulisi edistää; 

27. yhtyy komission näkemykseen, että tulisi vahvistaa jo tehtyjä kestävän maatalouden 
edistämiseen tähtääviä aloitteita, jotka pohjautuvat monenvälisiin toimiin (esimerkiksi 
FAO), alueelliseen toimintaan (esimerkiksi luomuviljelyyn) sekä liiketoimintaan, ja että 
tämän lisäksi elintarviketurvakomitean alaisuudessa tulisi käynnistää kumppanuuksia ja 
tehdä aloitteita ruoan kulutus- ja tuotantotapojen tekemiseksi enemmän kestävän 
kehityksen mukaiseksi sekä paikallisyhteisöjen selviytymisedellytyksien vahvistamiseksi 
ja nälänhädän vähentämiseksi;

28. peräänkuuluttaa maailmanlaajuisia toimia perushyödykemarkkinoiden tekemiseksi 
avoimemmiksi ja vaatii tekemään lopun rahoituskeinottelusta, joka johtaa elintarvikkeiden 
hintojen voimakkaaseen heilahteluun;

29. katsoo, että maaperän huonontuminen ja maankäytön muutokset edellyttävät 
maailmanlaajuista reagointia ja vaatii tehokkaita toimia ja tilanteen seurantaa;
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30. korostaa pienten tuottajien merkittävää roolia, sillä ne vastaavat valtaosasta maailman 
ravinnontuotannosta;

Metsät

31. korostaa tarvetta edistää kestävää metsätaloutta ja taistella aavikoitumista vastaan; 
korostaa myös hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin kumppanuuksien 
muodostamisen tärkeyttä näiden tavoitteiden saavuttamiselle; 

32. on sitä mieltä, että Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan 
puitesopimukseen (UNFCCC) liittyvässä REDD+-ohjelmassa tulisi varmistaa 
metsänsuojelua tukevat toimet ja tavoitteet;

Kemikaalit ja vaaralliset aineet

33. yhtyy komission mielipiteeseen siitä, että aika on nyt kypsä sille, että luotaisiin tiukempi 
ja yhdenmukaisempi kemikaalien ja vaarallisten aineiden valvontaa koskeva 
kansainvälinen järjestelmä ja että Rio+20-huippukokouksen päämääräksi tulisi asettaa 
tämän tavoitteen saavuttaminen; 

Jätehuolto

34. korostaa, että hyvän jätehuollon avulla minimoidaan ympäristövaikutuksia ja luodaan 
uusia materiaaleja ja työpaikkoja;

Markkinoita vauhdittavien olosuhteiden kehittäminen ja investoiminen henkiseen 
pääomaan 

Ympäristön kannalta haitalliset tuet

35. korostaa kiireellistä tarvetta puuttua ympäristölle haitallisiin tukiin; 

36. kehottaa Rio+20-huippukokouksen osallistujia käynnistämään eri maissa yhdenmukaisia 
toimia, joiden tarkoituksena on tunnistaa ympäristölle haitalliset tuet ja luopua niistä 
vuoteen 2020 mennessä Nagoyan sitoumusten mukaisesti;

Sääntely- ja markkinapohjaiset välineet

37. korostaa, että sääntely- ja markkinapohjaisten välineiden käytöllä sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla on merkittävä rooli talouden tekemisessä vihreämmäksi;

38. korostaa, että verouudistukset, joilla siirretään verotustaakkaa työn verotuksesta 
luonnonvarojen käytön ja saastuttamisen verottamiseen voivat saada aikaan positiivisia 
tuloksia sekä työllisyyden että ympäristön kannalta;

39. kehottaa komissiota edistämään ympäristönäkökulman sisällyttämistä kansainvälisiin 
kauppaneuvotteluihin; 
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Rahoitus 

40. korostaa, että siirtyminen kohti vihreää taloutta edellyttää suuren luokan investointeja ja 
huomauttaa, että julkiset varat yksistään eivät riitä vaan julkisen rahoituksen avulla tulisi 
ennemminkin vauhdittaa yksityisiä investointeja, joiden pitää olla paljon suurempia;

41. kehottaa Rio+20-huippukokouksen osallistujia suosittelemaan nykyisten 
rahoitusstrategioiden uudistamista ja tarvittaessa perustamaan uusia julkisen ja yksityisen 
sektorin rahoitusjärjestelmiä ja luomaan kumppanuuksia; 

42. uskoo, että kehitysmaat tarvitsevat vakaan pitkäaikaisen puitesopimuksen, jossa 
käsitellään rahoitustukea, valmiuksien kehittämistä ja teknologian siirtämistä ja jolla 
edistetään kestävää kehitystä ja tehdään mahdolliseksi se, että kehitysmaat pystyvät 
jättämään väliin energiaintensiivisyyteen ja hiilen käyttöön voimakkaasti pohjaavat 
kehitysvaiheet, jotka teollistuneet maat ovat käyneet läpi;

43. korostaa, että julkista kehitysapua (ODA) tulisi suunnata enemmän vihreää taloutta 
edistävien toimien rahoitukseen; 

44. pitää ratkaisevana köyhimpien maiden mahdollisuutta käyttää innovatiivisia 
rahoitusmuotoja oman pääoman ehtoisen rahoituksen puutteen poistamiseksi;

Kansalaisten osallistumisen lisääminen

45. pitää kansalaisten ympäristöasioiden hallintaan osallistumisen lisäämistä erittäin tärkeänä 
ja vaatii Rio+20-konferenssin osallistujia vauhdittamaan Rion periaatteen 10 kattavaa 
täytäntöönpanoa; katsoo, että Euroopan unionilla on Århusin yleissopimuksen 
soveltamisen myötä yli kymmenen vuoden ajalta merkittävää kokemusta, jota se voi 
välittää kansainvälisissä keskusteluissa;

Koulutus 

46. korostaa erityisesti nuorille suunnattujen koulutusohjelmien tukemisen tärkeyttä kaikissa 
maissa;

Teknologia

47. korostaa tutkimuksen ja kehittämisen tärkeyttä innovoinnin edistämisessä sekä tieteellisen 
ja teknologisen yhteistyön tarvetta;

48. panee merkille, että teknologinen innovointi ja arviointi sekä tekniikan siirtäminen ovat 
ympäristö-, talous- ja sosiaalisiin haasteisiin vastaamisen kannalta keskeisiä; korostaa 
kuitenkin myös, ettei teknologian kehittäminen voi olla ainoa ratkaisu ympäristöongelmiin 
tai köyhyyden poistamiseen;

49. korostaa, ettei uuden ja kehittyvän teknologian käyttöönoton myötä tule tinkiä 
oikeudenmukaisen ja kestävän kehityksen sekä köyhyyden poistamisen tavoitteista; 
katsoo, että teknologialla voi olla erilaisia ympäristö-, talous- ja sosiaalisia vaikutuksia; 
muistuttaa, että ilman asianmukaista valvontaa jotkin teknologiat voivat johtaa 
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luonnonvarojen (kuten veden, maan ja biomassan) kestämättömään käyttöön sekä 
köyhyyden ja muiden haitallisten sosiaalisten vaikutusten lisääntymiseen;

50. tämän vuoksi kannattaa ympäristöteknologian teknistä tukea ja valmiuksien parantamista 
käsittelevää Balin strategista suunnitelmaa sekä ympäristöystävällisen teknologian siirtoon 
ja arviointiin liittyviä tavoitteita ja kannattaa sellaisen valmiuden luomista YK-
järjestelmään, joka mahdollistaisi kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen kannalta 
merkityksellisen, uuteen teknologiaan liittyvän tiedon valvonnan, arvioimisen ja 
levityksen;

Edistymisen mittaaminen

51. korostaa, että Rio+20-huippukokouksen osallistujien olisi kehitettävä uusi vaihtoehtoinen 
bruttokansantuotetta pidemmälle menevä malli kasvun ja hyvinvoinnin mittaamista varten 
ja korostaa, että mallin kehittäminen on välttämätöntä, jotta kehitystä voidaan mitata laaja-
alaisesti, mukaan lukien taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset ulottuvuudet; 
kehottaa tämän vuoksi kehittämään selkeät ja mitattavissa olevat indikaattorit, joissa 
otetaan huomioon ilmastonmuutos, biologinen monimuotoisuus, resurssien tehokas käyttö 
ja sosiaalinen osallisuus;

Hallinnan ja yksityissektorin osallistumisen parantaminen 

52. korostaa kestävän kehityksen hallinnoinnin parantamisen kiireellisyyttä; 

53. on sitä mieltä, että Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmaa (UNEP) tulisi 
vahvistaa luomalla monenkeskinen ympäristöjärjestö esimerkiksi muuttamalla UNEP 
YK:n erityisvirastoksi (kuten ILO), sillä tämä olisi lupaavin tapa parantaa kansainvälistä 
ympäristöasioiden hallintaa ja edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä;

54. toistaa ehdotuksensa kansainvälisen ympäristötuomioistuimen perustamisesta, jotta 
ympäristölainsäädännöstä tulisi oikeudellisesti sitovampaa ja 
täytäntöönpanokelpoisempaa;

55. kehottaa Rio+20-huippukokouksen osallistujia käynnistämään monenvälisten 
ympäristösopimusten yhdenmukaisuuden vahvistamiseen tähtäävän strategian; 

56. korostaa sen tärkeyttä, että kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen tason toimijat 
osallistuvat täytäntöönpanoon;

57. korostaa tarvetta lisätä valtiovarain-, kehitys- ja ympäristöministerien sekä muiden 
kestävän kehityksen politiikan parissa työskentelevien osallistumista; 

58. kehottaa Rio+20-huippukokouksen osallistujia edistämään kaikkien keskeisimpien 
sidosryhmien, myös yksityisen sektorin toimijoiden, osallistumista ja korostaa, että 
yritysten ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti kansalaisjärjestöjen, sekä sosiaalisten 
liikkeiden ja alkuperäisyhteisöjen on oltava keskeisessä asemassa; 

59. korostaa yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välisen yhteistyön tärkeyttä kehitysmaissa 
konkreettisten tulosten saavuttamiseksi; 
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60. korostaa kansalaisten osallistumisen tärkeyttä ja kehottaa tietoisuuden lisäämiseen ja 
kestäviä kulutustapoja koskevan tiedon jakamisen tehostamiseen arvojen ja 
käyttäytymisen muuttamiseksi ja vastuullisen päätöksenteon helpottamiseksi;

61. korostaa, että kaikilla keskeisimmillä sidosryhmillä tulisi olla täydet, avoimet ja
tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kaikkiin Rio+20-konferenssiin liittyviin 
neuvotteluihin, neuvottelujen välillä järjestettäviin kokouksiin ja konferenssia 
valmisteleviin kokouksiin;

62. uskoo, että parlamentin edustajien tulisi toimia aktiivisesti yhteistyössä konferenssin 
osallistujien kanssa; katsoo, että ihannetapauksessa Euroopan parlamentin pitäisi olla 
virallisesti yhteydessä konferenssiin ja sillä pitäisi neuvotteluissa olla vastaava asema kuin 
komission valtuuskunnalla ja vähintään sama asema kuin sillä on ollut muissa 
konferensseissa;

63. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
pääsihteerille.


