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B7-0000/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 
fenntartható fejlődésről szóló 2012. évi konferenciáját (Rio+20) megelőző közös uniós 
álláspont kialakításáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlődésről szóló 2012 
júniusában, Rio de Janeiróban tartandó, az alábbi két témával foglalkozó konferenciájára: 
„zöld gazdaság a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása keretében”, valamint 
„a fenntartható fejlődés intézményi kerete”,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlődésről szóló 2012 
júniusában, Rio de Janeiróban tartandó konferenciájával (Rio+20) kapcsolatos uniós 
célkitűzésekre vonatkozóan a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett kérdésekre (O- B7 
000/2011, O- B7 000/2011),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett „Rio+20: a zöld gazdaság és a jobb 
kormányzás felé” című bizottsági közleményre (COM(2011)363), 

– tekintettel a Nagoyában (Japán) 2010-ben a biológiai sokféleségről tartott konferencia 
eredményeire,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel bár történtek előrelépések a fenntartható fejlődés irányába az 1992-es riói csúcs és a
2002-es johannesburgi csúcs óta, továbbra is jelentős végrehajtási hiányosságok és 
kihívások állnak előttünk,

B. mivel a Rióban aláírt három, a biológiai sokféleséggel (CBD), az éghajlatváltozással 
(UNFCCC) és a sivatagosodás elleni küzdelemmel kapcsolatos (UNCCD) egyezmény 
egymást erősítő hatását növelni kell,

C. mivel 1,4 milliárd ember – felük a szubszaharai afrikai térségben – továbbra is rendkívüli 
szegénységben él, és mivel a világ népességének egyhatoda alultáplált, 

D. mivel a világ népessége 2050-ig várhatóan legalább 9 milliárdra emelkedik, még jobban 
terhelve így a természeti erőforrások készleteit, 

E. mivel az ivóvíz, a termőterület és az erdők iránti egyre növekvő szükséglet e természeti 
erőforrások egyre nagyobb mértékű kimerüléséhez és leromlásához vezetett, és mivel a 
biodiverzitás csökkenése és az erdőirtás riasztó ütemben halad, 

F. mivel az üvegházhatást okozó globális gázkibocsátás szintje továbbra is emelkedik, 
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G. mivel az előttünk álló kihívások nem önmagukban állóak, hanem kölcsönösen egymáshoz 
kapcsolódnak és egymástól függnek, és mivel a Rio+20 az egyetlen olyan többoldalú 
fórum, amely a fenntartható fejlődés mindhárom pillérével foglalkozik és ezáltal átfogó 
megközelítést biztosít, 

H. mivel a jó környezetvédelmi irányítás átláthatóságával, elszámoltathatóságával és a civil 
társadalom bevonásával túlmegy az intézményi rendelkezéseken; mivel a riói nyilatkozat 
10. elve megerősíti, hogy a környezetvédelmi ügyeket az összes érintett polgár 
részvételével lehet a legjobban kezelni, és hangsúlyozza a környezetvédelemmel 
kapcsolatos információkhoz való hozzáférés fontosságát, a döntéshozatali folyamatban 
való részvételhez való jogot, valamint az igazságügyi és közigazgatási eljárásokhoz való 
tényleges hozzáférést,  

I. mivel a hozzájárulásokat a 2012 elején kezdődő tárgyalások megalapozásaként 2011. 
november 1. előtt kell benyújtani az ENSZ-nek,

1. üdvözli az ENSZ Közgyűlésének 64/236. számú határozatát, amelyben döntés született a 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó lehető legmagasabb szintű ENSZ-konferencia 
összehívásáról 2012 júniusában Rio de Janeiróban, amely egyedülálló lehetőséget teremt a 
világ vezetői számára, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatosan menetrendet állítsanak fel 
az elkövetkező 10 évre;

2. üdvözli a „Rio+20: a zöld gazdaság és a jobb kormányzás felé” című bizottsági 
közleményt, úgy véli azonban, hogy a zöld gazdaságra és a magánszektorra helyezett 
hangsúly nem terelheti el a figyelmet az állampolgárok pozíciójának erősítésétől és az 
intézményi rendelkezéseken túlmutató helyes környezetvédelmi irányítástól; 
hangsúlyozza, hogy az EU a riói 10. elv végrehajtása révén fontos tapasztalatokkal 
rendelkezik e tekintetben;

3. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a 2012 elején kezdődő 
tárgyalások megalapozásaként erős és egységes uniós pozíciót nyújtsanak be az ENSZ-
nek 2011. november 1. előtt;

4. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcs döntő fontosságú lehetőség a fenntartható fejlődés 
iránti globális szintű politikai elkötelezettség és az iparilag fejlett és a fejlődő országok 
közötti partnerség megerősítésére; 

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy sürgősséget és nagyobb dinamizmust vigyenek a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikák végrehajtásába és nemzetközi irányításába, 
amely téren lassú előrehaladás figyelhető meg; 

6. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a Rio+20-csúcs ne csak a 
jóakarat kinyilvánítását eredményezze, hanem érzékelhető fellépéseket és elszámoltatható 
célkitűzéseket, amelyek szükségesek a zöld gazdaság és a jobb kormányzás felé való 
ámenet feltételeinek biztosításához; 

7. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcsnak a környezetvédelmi, gazdasági és szociális 
menetrendek közötti kapcsolatok megerősítésére kellene összpontosítania, megváltoztatva 
azt a nézőpontot, miszerint ezek három egymástól független pillért alkotnak, és előnyben 
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részesítve ezek koherensebb és egymással összefüggő megközelítését; 

8. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcsnak specifikus és konkrét célokat kell kitűznie, illetve 
meg kell határoznia ezek mérésének módjait;

9. egyetért azzal, hogy a szegénység felszámolásával összefüggésben a zöld gazdaságba való 
átmenet érdekében az alábbi három összekapcsolódó szakpolitikai dimenzió mentén kell 
fellépni:

- A kulcsfontosságú erőforrásokkal és a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodásba való beruházások;  

- A megfelelő piaci és szabályozási feltételek megteremtése;
- Az irányítás, valamint a civil társadalom és a magánszektor részvételének javítása; 

10. hangsúlyozza a közös, de differenciált megközelítés elvének és a szennyező fizet elvének 
belefoglalását, előmozdítandó a globális fenntartható fejlődés iránti felelősségvállalás 
tisztességes megosztását; 

11. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a Rio+20-csúcs próbáljon 
globális és nemzeti szinten megoldást találni a jelenlegi gazdasági modell következtében 
kialakult állandósuló és növekvő sajáttőkehiányra;

12. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcsnak integrált megközelítést kell kialakítania az olyan 
összetett kihívások kezelésére, mint a szegénység felszámolása, az egészségügy, az 
élelmiszer- és energiaellátás;

Fellépések az erőforrások és a természeti tőke területén

13. hangsúlyozza, hogy a zöld gazdaságba való átmenet sürgős fellépéseket követel meg az 
erőforrásokkal és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás tekintetében; 

14. hangsúlyozza, hogy a fejlődés, illetve a szegénység felszámolásának döntő előfeltétele az 
erőforrásokhoz való méltányos és egyenlő hozzáférés; hangsúlyozza, hogy a 
legszegényebb országok lesznek a leginkább kitéve az éghajlatváltozás hatásainak, ezért 
az alkalmazkodáshoz támogatásra van szükségük;

15. hangsúlyozza az erőforrások, a természeti erőforrások és az ökoszisztéma-szolgáltatások, 
többek között az ezeknek tulajdonított különböző kulturális megélhetési értékek tényleges 
értékükön való felértékelését, miközben a természeti rendszereket nem kezeli áruként, és 
felszólít a természeti erőforrások számviteli eljárásainak kialakítására és azoknak a 
gazdasági számviteli struktúrákba és a politikai döntéshozatali eljárásokba történő 
belefoglalására;

16. hangsúlyozza a korlátozott erőforrások, mint a nyersanyagok fenntartható 
felhasználásának és újrahasznosítási lehetőségeinek sürgős kezelését;

Víz

17. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcsnak meg kell újítania a vízzel való fenntartható 
gazdálkodás előmozdítása irányába tett kötelezettségvállalását, és úgy véli, hogy 
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nemzetközi partnerség kialakítása e területen hozzájárulna e cél eléréséhez; 

18. hangsúlyozza a vízgyűjtő medencék integrált kezelésének fontosságát, és a vízhez való 
hozzáférés, a vízminőség és a vízkezelés hatékonyságának javítása érdekében felszólít a 
szakpolitikák megerősítésére; 

Tengeri környezet és óceánok

19. hangsúlyozza, hogy javítani kell a tengeri környezet és óceánok kezelését és meg kell 
erősíteni védelmüket, és úgy véli, hogy az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme 
mellett a tengereknek és az óceánoknak a riói keret egyik kulcspillérévé kell válniuk; 

20. úgy véli, hogy a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás irányába 
meggyőző kötelezettségvállalást kell tenni, nevezetesen a regionális halgazdálkodási 
szervezetek megerősítése, valamint az intézményi, a felügyeleti és a végrehajtási 
mechanizmusokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok bevezetése révén;  

Energiaügy

21. rámutat a fosszilis energiaforrások, mint az olaj vagy a szén, növekvő hiányára, és 
megismétli, hogy ezek hozzájárulnak az üvegházhatáshoz;

22. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság előmozdítása 
érdekében a zöld gazdaságba való átmenet az energiaágazat radikális átalakítását követeli 
meg, különösen a legkevésbé fejlett országokban, és kiemeli a megújuló energia 
előállítására alkalmazott technológiák és a know-how átadásának fontosságát;

23. globális célkitűzésekre és intézkedésekre szólít fel a megújuló energia használata és az 
energiahatékonyság világszintű növelése érdekében;

24. úgy véli, hogy a megújuló energia és az energiahatékonyság képes az éghajlatváltozás 
enyhítésére, a szociális és gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásra, az ellátás 
biztonságának javítására, valamint környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár;

25. úgy véli, hogy az energiaellátás külső költségeinek tükröződniük kell az energia árában;

Mezőgazdaság és élelmiszer-biztonság

26. hangsúlyozza, hogy a szegénység felszámolásával összefüggésben sürgősen elő kell 
mozdítani a fenntartható mezőgazdaságot, elismerve, hogy megfelelő, a környezetre 
alacsonyabb hatást gyakorló, többfunkciós mezőgazdálkodási rendszerek már léteznek és 
azokat elő kell mozdítani; 

27. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a többoldalú (például a FAO keretében megvalósuló) 
intézkedésekre, továbbá a regionális (például a biogazdálkodásra vonatkozó) 
intézkedésekre épülő, a fenntartható mezőgazdaság előmozdítását célzó meglévő 
kezdeményezéseket és üzleti tevékenységeket meg kell erősíteni, valamint az 
élelmezésbiztonsággal foglalkozó bizottság irányítási intézkedései szerint új 
kezdeményezéseket és partnerségeket kell indítani az élelmiszer-fogyasztás és -előállítás 
fenntarthatóbbá tétele, a közösségi lendület előmozdítása és az éhezés csökkentése 
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érdekében;

28. globális intézkedéseket kér az árutőzsde nagyobb átláthatóságának megteremtése és az 
élelmiszerárak nagyfokú ingadozásához hozzájáruló pénzügyi spekulációk 
megakadályozása érdekében;

29. úgy véli, hogy a talajromlás és a földhasználat megváltoztatása globális választ követel 
meg, ezért hatékony intézkedéseket és ellenőrzést kér;

30. hangsúlyozza a világ élelmiszer-ellátásának nagy részéért felelős kistermelők szerepének 
rendkívüli fontosságát;

Erdők

31. hangsúlyozza a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdőirtás elleni küzdelem 
előmozdítását, és kiemeli, hogy e cél elérése érdekében partnerségeket kell létrehozni a 
kormányokkal, a civil társadalommal és a magánszektorral; 

32. úgy véli, hogy az Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCCC) értelmében kialakított 
REDD+ eszköz biztosítja az erdővédelemre vonatkozó átfogó célkitűzések és 
célcsoportok tiszteletben tartását és az ezekhez való hozzájárulást;

Vegyi és veszélyes anyagok

33. egyetért a Bizottság véleményével, miszerint itt az ideje egy, a vegyi és veszélyes anyagok 
használatát szabályozó erőteljesebb és koherensebb nemzetközi rendszer kialakításának, 
és úgy véli, hogy a Rio+20-csúcsnak e célkitűzés elérésére kell törekednie; 

Hulladékkezelés

34. hangsúlyozza, hogy a megfelelő hulladékkezelés nemcsak minimálisra csökkenti a 
környezeti hatásokat, hanem biztosítja az új anyagok forrását is és munkahelyeket is 
teremt;

A piacösztönzést és a humán tőkébe való beruházást elősegítő feltételek kialakítása 

Környezeti szempontból káros támogatások

35. hangsúlyozza, hogy a környezeti szempontból káros támogatásokat sürgősen felül kell 
vizsgálni; 

36. kéri a Rio+20-csúcsot, hogy indítson el az országok által koordinált fellépéseket, amelyek 
azt célozzák, hogy a Nagoyában tett kötelezettségvállalásoknak megfelelően a környezeti 
szempontból káros támogatásokat azonosítják és 2020-ig fokozatosan megszüntetik;

Szabályozási és piaci alapú eszközök

37. hangsúlyozza, hogy a szabályozási és piaci alapú eszközök mind nemzeti, mind 
nemzetközi szinten fontos szerepet fognak játszani a zöld gazdaságba való átmenet során; 
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38. hangsúlyozza, hogy az adórendszerek olyan irányú reformja, amely keretében az 
adóterheket a munkáról az erőforrás-használatra és a szennyezésre terelik át, a 
foglalkoztatás és a környezet számára egyaránt előnyös eredményeket hozhat;

39. kéri a Bizottságot annak előmozdítására, hogy a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalásokba környezetvédelmi szempontokat is foglaljanak 
bele; 

Finanszírozás 

40. hangsúlyozza, hogy a globális zöld gazdaság felé való átmenethez jelentős pénzügyi 
beruházásra lesz szükség, és kiemeli, hogy kizárólag állami források igénybevétele nem 
lesz elegendő, e helyett az állami finanszírozást a sokkal nagyobb volumenű 
magánberuházások katalizálására és mozgósítására kell felhasználni;

41. kéri a Rio+20-csúcsot, hogy fogalmazzon meg ajánlást a meglévő finanszírozási stratégiák 
megújítására, és – szükség szerint – a köz- és magánszféra finanszírozási módszereinek és 
partnerségeinek új megoldásaira vonatkozóan; 

42. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a fejlődő országoknak a 
pénzügyi támogatás, a kapacitásépítés és a technológiaátadás stabil és hosszú távú 
keretére van szükségük, lehetővé téve számukra az ipari országok által megtapasztalt nagy 
energiafelhasználással és szén-dioxid-kibocsátással járó fejlődési szakasz átugrását; 

43. hangsúlyozza, hogy a hivatalos fejlesztési segélyt (ODA) jobban kellene mozgósítani a 
zöld gazdaság céljaira; 

44. döntő fontosságúnak véli, hogy a legszegényebb országok hozzáférjenek a finanszírozás 
innovatív formáihoz, hogy meg lehessen szüntetni az ezen országokat érintő 
sajáttőkehiányt;

A polgárok bevonása

45. rendkívüli fontosságúnak véli, hogy a polgárokat továbbra is bevonják a környezetvédelmi 
irányításba, és kéri a Rio+20-csúcsot, hogy a riói 10. elv hatékony, globális 
végrehajtásának biztosítása terén érjenek el előrelépést; úgy véli, hogy több mint 10 évvel 
az Aarhusi Egyezmény végrehajtását követően az EU nagy tapasztalattal rendelkezik a 
nemzetközi megbeszélésekkel kapcsolatban;

Képzés 

46. hangsúlyozza, hogy valamennyi országban támogatni kell az oktatási és képzési 
programokat, különösen a fiataloknak szólókat;

Technológiák

47. hangsúlyozza a K+F fontosságát az innováció ösztönzése tekintetében, valamint a 
tudományos és technológiai együttműködés szükségességét;

48. tudomásul veszi, hogy a technológiák innovációja, értékelése és átadása nélkülözhetetlen 



PE467.316v01-00 8/9 RE\871573HU.doc

HU

a környezetvédelmi, gazdasági és szociális kihívások kezeléséhez; hangsúlyozza azonban, 
hogy a technológiai fejlődés nem lehet a környezeti problémák vagy a szegénység 
felszámolásának egyetlen megoldása;

49. hangsúlyozza, hogy az új és kialakulóban lévő technológiák bevezetése nem 
veszélyeztetheti az igazságos és fenntartható fejlődés, illetve a szegénység felszámolása 
által támasztott célokat; a technológiáknak különböző környezeti, szociális és gazdasági 
hatásuk lehet; kellő felügyelet hiányában néhány technológia a természeti erőforrások 
(mint víz, talaj, biomassza) fenntarthatatlan kizsákmányolásához, a szegénység és más 
ártalmas szociális hatás növekedéséhez vezethet;

50. ezért támogatja a környezetvédelemmel kapcsolatos technológiára irányuló technológiai 
támogatás és a kapacitásépítés érdekében Baliban megfogalmazott stratégiai tervet, és a 
környezeti szempontból tartós technológiák értékelésére és átadására irányuló célokat, 
valamint az ENSZ rendszerében kapacitás létrehozását kéri a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolásával kapcsolatos új technológiákra vonatkozó információk 
ellenőrzésére, értékelésére és szolgáltatására;

Az eredmények mérése

51. hangsúlyozza, hogy a Rio+20-csúcsnak új alternatív modellt kell kialakítania a GDP-n túli 
növekedés és jólét mérésére, hangsúlyozza, hogy ez nélkülözhetetlen egy szélesebb körű, 
gazdasági, környezetvédelmi és szociális dimenziókat is felölelő fejlődés méréséhez; 
felszólít ezért olyan egyértelmű és számszerűsíthető mutatók kialakítására, amelyek 
figyelembe veszik az éghajlatváltozást, a biológiai sokféleséget, az erőforrás-
hatékonyságot és a társadalmi befogadást;

Az irányítás és a magánszektor részvételének javítása 

52. hangsúlyozza a fenntartható fejlődés irányításának sürgős javítását;   

53. úgy véli, hogy egy globális, multilaterális környezetvédelmi szervezet létrehozása, például 
az UNEP-nek egy szakosodott ENSZ-ügynökséggé való átalakítása útján (az ILO 
mintájára) meg kell erősíteni az UNEP-et, mivel ez kínálná a legígéretesebb megoldást a 
környezetvédelem nemzetközi irányításának javítására és a globális fenntartható fejlődés 
irányába való előrehaladásra; 

54. megismétli javaslatát egy nemzetközi környezetvédelmi törvényszék létrehozására, hogy a 
globális környezetvédelmi jogszabályok fokozottabb mértékben kötelező érvényűvé és 
végrehajthatóvá váljanak;

55. kéri a Rio+20-csúcsot, hogy indítson útjára a különböző multilaterális megállapodások 
közötti koherencia megerősítését célzó stratégiát; 

56. hangsúlyozza, hogy a végrehajtási folyamatba be kell vonni a globális, nemzeti és helyi 
szereplőket;

57. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a pénzügyminiszterek, fejlesztési miniszterek, a 
környezetvédelmi miniszterek és mások bevonását a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
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politikákba; 

58. kéri a Rio+20-csúcsot, hogy erősítse meg a fő érdekelt felek, többek között a 
magánszektor kötelezettségvállalását, valamint hangsúlyozza, hogy az üzleti szférának és 
a civil társadalomnak, különösen a nem kormányzati szervezeteknek, a társadalmi 
megmozdulásoknak és az őslakos közösségeknek fontos szerepet kell betölteniük; 

59. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az üzleti szféra és a civil társadalom együtt 
dolgozzon a fejlődő országokban, hogy kézzelfogható eredményeket tudjanak felmutatni; 

60. hangsúlyozza a polgárok bevonásának fontosságát, az értékek és a magatartás 
megváltoztatása, valamint a felelős döntések megkönnyítése érdekében kéri a fenntartható 
fogyasztással kapcsolatos tudatosság és tájékoztatás növelését;

61. hangsúlyozza, hogy valamennyi nagyobb érdekelt félnek teljes körű, nyílt és tisztességes 
hozzáféréssel kell rendelkeznie a Rio+20-csúcsot előkészítő összes tárgyaláshoz, ülésközi 
és előkészítő üléshez;

62. úgy véli, hogy a konferenciával kapcsolatosan a parlamenti képviselőknek aktív szerepet 
kellene játszaniuk; ideális esetben az Európai Parlamentnek a bizottsági küldöttséggel 
megegyező státuszban vagy legalábbis a más konferenciákon élvezett státuszban 
hivatalosan csatlakoznia kellene a konferenciához; 

63. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az Egyesült Nemzetek Szervezete 
főtitkárának.


