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B7-0000/2011

Europos Parlamento rezoliucija siekiant vystyti bendrą ES poziciją rengiantis Jungtinių 
Tautų konferencijai darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konferenciją darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“), 
kuri vyks 2012 m. Rio de Žaneire ir kurioje daugiausia dėmesio bus skirta dviem temoms: 
„ekologiška ekonomika darnaus vystymosi ir skurdo naikinimo srityje“ ir „tvaraus 
vystymosi institucinė struktūra“,

– atsižvelgdamas į klausimus Komisijai ir Tarybai dėl ES tikslų Jungtinių Tautų 
konferencijoje darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“), vyksiančioje 2012 m. birželio 
mėn. Rio de Žaneire (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui, pavadintą „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai” 
(COM(2011)363),

– atsižvelgdamas į konferencijos dėl biologinės įvairovės, vykusios 2010 m. Nagojoje, 
Japonijoje, rezultatus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nepaisant pažangos, padarytos tvaraus vystymosi srityje po 1992 m. Rio de 
Žaneiro aukščiausio lygio susitikimo ir po 2002 m. Johanesburgo aukščiausio lygio 
susitikimo lieka vis dar neišspręsta daug klausimų, susijusių su įgyvendinimo spragomis ir 
uždaviniais,

B. kadangi reikėtų gerinti sąveiką trijų Rio de Žaneiro konvencijų dėl biologinės įvairovės 
(BĮK), dėl klimato kaitos (JTBKKK) ir dėl dykumėjimo (JTKKD);

C. kadangi apie 1,4 mlrd. žmonių tebegyvena ypač didelio skurdo sąlygomis (pusė iš jų 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos), o maždaug šeštadaliui pasaulio gyventojų trūksta maisto, 

D. kadangi tikimasi, kad 2050 m. pasaulyje žmonių skaičius padidės mažiausiai iki 9 mlrd., 

E. kadangi dėl vis augančio vandens, žemės ir miškų poreikio padidėjo šių išteklių 
išeikvojimas bei nykimas, kadangi ir toliau nerimą keliančiu greičiu nyksta biologinė 
įvairovė bei kertami miškai, 

F. kadangi visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai ir toliau didėja, 

G. kadangi ateities sunkumai nėra pavieniai, bet yra tarpusavyje tiesiogiai ir netiesiogiai 
susiję ir kadangi „Rio+20“ yra vienintelis daugiašalis forumas, susijęs su visais trimis 
tvaraus vystymosi ramsčiais, ir todėl užtikrinantis, kad bus taikomas visapusiškas požiūris, 
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H. kadangi geras aplinkos apsaugos valdymas peržengia tarptautinių susitarimų, apimančius 
skaidrumą, atskaitomybę, pilietinės visuomenės įtraukimą, ribas; kadangi Rio de Žaneiro 
deklaracijos 10 principe teigiama, kad geriausiai aplinkos apsaugos klausimai 
išsprendžiami dalyvaujant visiems susijusiems piliečiams ir pabrėžia, kad reikia suteikti 
galimybę susipažinti su informacija, susijusia su aplinka, teise dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese ir veiksmingai naudotis teisminiais bei administraciniais procesais, 

I. kadangi įnašai JT turėtų būti pateikti iki 2011 m. lapkričio 1 d., kaip indėlis į derybas, 
prasidėsiančias 2012 m. pradžioje,

1. palankiai vertina rezoliucijoje Nr. 64/236 JT Generalinės Asamblėjos pateiktą sprendimą 
2012 m. birželio mėn. Rio de Žaneire sušaukti Jungtinių Tautų konferenciją dėl tvaraus 
vystymosi kiek galima aukštesniu lygmeniu, kurioje pasaulio lyderiams suteikiama 
vienintelė galimybė sudaryti tvarumo darbotvarkę ateinantiems 10 metų,

2. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Rio+20: ekologiškos ekonomikos ir geresnio 
valdymo siekiai“, be to, mano, kad akcentuojant ekologišką ekonomiką ir privatų sektorių 
neturi būti nukreipiamas dėmesys nuo poreikio suteikti galią piliečiams ir skatinti gerą 
aplinkos apsaugos valdymą peržengiant institucinių susitarimų ribas; pabrėžia, kad ES 
šiuo atžvilgiu gali dalintis svarbia patirtimi, taikydama 10 Rio de Žaneiro deklaracijos 
principą;

3. prašo Komisijos ir Tarybos užtikrinti, kad iki 2011 m. lapkričio 1 d. JT būtų pateikta stipri 
ir vieninga ES pozicija, kuria būtų prisidedama prie derybų, prasidėsiančių 2012 m. 
pradžioje;

4. pabrėžia, kad surengiant „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimą sudaroma puiki galimybė 
sustiprinti politinį įsipareigojimą siekti tvaraus vystymosi pasauliniu lygmeniu bei stiprinti 
pramoninių ir besivystančių šalių partnerystę, 

5. atkreipia dėmesį, kad būtinai reikia kuo skubiau ir dinamiškiau įgyvendinti ir tarptautiniu 
mastu valdyti lėtos pažangos tvaraus vystymosi politiką, 

6. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad per „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimą būtų 
pateikiami ne tik geros valios pareiškimai, bet ir konkretūs veiksmai bei išmatuojami 
tikslai, reikalingi siekiant pereiti prie ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo, 

7. akcentuoja, kad „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikime didžiausias dėmesys turi būti 
skirtas ryšio tarp aplinkos, ekonomikos ir socialinių darbotvarkių stiprinimui, į šiuos 
aspektus žiūrint ne kaip į atskirus tris ramsčius, bet taikant nuoseklesnį ir sąsajomis 
pagrįstą požiūrį, 

8. pabrėžia, kad „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikime turi būti nustatyti specifiniai ir 
konkretūs tikslai bei būdai juos įvertinti,

9. pritaria, kad siekiant pereiti prie ekologiškos ekonomikos skurdo panaikinimo kontekste, 
turėtų būti sprendžiami šių trijų išvardintų politinių aspektų klausimai:

– investavimas į pagrindinių išteklių ir gamtos turtų tvarų valdymą,
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– tinkamos rinkos ir reguliavimo sąlygų sukūrimas,
– valdymo gerinimas ir pilietinės visuomenės bei privataus sektoriaus įtraukimas. 

10. pabrėžia poreikį įtraukti bendro, bet diferencijuoto požiūrio principą ir „teršėjas moka“ 
principą norint skatinti sąžiningai pasiskirstyti atsakomybe siekiant pasaulinio tvaraus 
vystymosi, 

11. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad per „Rio+20“ aukščiausio susitikimą būtų 
siekiama pasauliniu ir nacionaliniu lygmenimis išspręsti nuolatinių ir didėjančių nuosavo 
kapitalo spragų, atsiradusių dėl dabartinio ekonomikos modelio, klausimą,

12. pabrėžia, kad „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikime turėtų būti diskutuojama dėl 
integruoto požiūrio, kuriuo siekiama išspręsti daugialypes problemas pvz., skurdo 
panaikinimo, sveikatos, maisto ir energijos tiekimo klausimus,

Veiksmai išteklių ir gamtos turtų srityje

13. pabrėžia, kad norint pereiti prie ekologiškos ekonomikos reikia imtis skubių veiksmų, 
susijusių su išteklių ir gamtos turtų valdymu, 

14. pažymi, kad sąžininga ir teisinga galimybė naudotis ištekliais yra labai svarbi prielaida 
vystymuisi ir skurdo panaikinimui; pabrėžia, kad klimato kaita labiausiai paveiks 
vargingiausias šalis ir todėl prisitaikymo metu joms turi būti teikiama parama,

15. akcentuoja, kad svarbu įvertinti išteklių, gamtos turtų ir ekosistemų paslaugų realią vertę, 
įskaitant joms priskirtas kultūrinio pragyvenimo vertes, bet tuo pat metu nepakeičiant 
gamtos sistemų, ir ragina įdiegti gamtos turtų apskaitos procesus bei juos įtraukti į 
ekonomikos apskaitos struktūras ir politinių sprendimų priėmimo procesus,

16. pabrėžia, kad reikia skubiai išspręsti nepakankamų išteklių, pvz., žaliavų bei jų tvaraus 
naudojimo ir perdirbimo galimybių klausimus,

Vanduo

17. pabrėžia, kad per „Rio+20“ aukščiausią susitikimą turi būti atnaujintas susitarimas 
siekiant skatinti tvarų vandens valdymą, mano, kad tarptautinės partnerystės sukūrimas 
šiuo požiūriu galėtų padėti pasiekti šį tikslą, 

18. pažymi integruoto upės baseino valdymo svarbą ir ragina stiprinti politiką, kuria siekiama 
pagerinti galimybę apsirūpinti vandeniu, padidinti kokybę ir veiksmingumą, 

Jūrų aplinka ir vandenynai

19. pabrėžia, kad reikia pagerinti valdymą ir sustiprinti jūrų aplinkos bei vandenynų apsaugą 
ir mano, kad jūros bei vandenynai turi tapti vienu iš pagrindinių Rio de Žaneiro sistemos 
ramsčių, šalia klimato ir biologinės įvairovės apsaugos;

20. mano, kad turi būti sudarytas svarbus susitarimas dėl tvaraus žuvininkystės valdymo, 
būtent stiprinant regionų žuvininkystės valdymo organizacijas ir įdiegiant gerą patirtį, 
susijusią su institucijomis, priežiūra ir vykdymo užtikrinimo mechanizmais,  
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Energetika

21. pabrėžia, kad didėja iškastinio kuro energijos šaltinių, pvz., naftos ir anglies, stygius ir 
pakartoja, kad pastarieji prisideda prie šiltnamio efekto,

22. pabrėžia, kad pereinant prie ekologiškos ekonomikos reikalingas radikalus energetikos 
sektoriaus pertvarkymas siekiant skatinti atsinaujinančią energiją ir energijos 
veiksmingumą, ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, ir pabrėžia atsinaujinančios 
energijos technologijų ir patirties perdavimo poreikį,

23. ragina įgyvendinti pasaulinius tikslus ir priemones siekiant padidinti atsinaujinančios 
energijos naudojimą ir energijos našumą visame pasaulyje,

24. mano, kad taikant atsinaujinančią energiją bei našiai ją naudojant galima sušvelninti 
klimato kaitą, prisidėti prie socialinio ir ekonomikos vystymosi, pagerinti saugų tiekimą 
bei gauti naudos aplinkos ir sveikatos srityse,

25. mano, kad energijos kainos turėtų atspindėti energijos tiekimo išorės sąnaudas,

Žemės ūkis ir maisto sauga

26. pabrėžia, kad reikia skubiai skatinti tvarų žemės ūkį skurdo panaikinimo kontekste, 
pripažįstant, kad jau yra taikomos atitinkamos daugiafunkcinės, mažo poveikio 
ūkininkavimo sistemos ir jos turi būti skatinamos, 

27. pritaria Komisijos nuomonei, kad turi būti stiprinamos jau taikomos iniciatyvos, kuriomis 
skatinamas tvarus žemės ūkis, remiantis daugiašaliais veiksmais (pvz., FAO), regionine 
veikla (pvz., ekologišku žemės ūkiu), taip pat stiprinamas verslas ir be to, turi būti 
pradėtos naujos iniciatyvos ir partnerystės, remiantis Aprūpinimo maistu komiteto 
valdymo susitarimais siekiant tvaresnio maisto vartojimo ir gamybos, norint paskatinti 
bendruomenės atsparumą bei siekiant sumažinti bado problemą,

28. prašo, kad taikant pasaulinio masto priemones būtų sukurtas didesnis prekių rinkų 
skaidrumas ir sustabdytos finansinės spekuliacijos, dėl kurių smarkiai kinta maisto prekių 
kainos,

29. mano, kad reikia pasauliniu mastu reaguoti į dirvožemio blogėjimą bei žemės naudojimą 
ir ragina taikyti veiksmingas priemones ir vykdyti stebėseną,

30. pabrėžia labai didelę smulkių gamintojų, kurie yra atsakingi už didžiąją dalį pasaulio 
maisto produktų tiekimo, svarbą,

Miškai

31. akcentuoja, kad reikia skatinti tvarų miškų valdymą ir kovoti su miškų kirtimu, pabrėžia, 
kad norint pasiekti šį tikslą yra svarbu užmegzti partnerystes su vyriausybėmis, piliečių 
visuomene ir privačiu sektoriumi, 

32. mano, kad REDD+ priemonės sukūrimas pagal JTBKKK turėtų užtikrinti, kad bus 
prisidedama prie visapusiškos miškų apsaugos tikslų bei uždavinių ir jų bus laikomasi,
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Cheminės priemonės ir pavojingos medžiagos

33. pritaria Komisijos nuomonei, kad yra tinkamas laikas sukurti tvirtesnę ir aiškesnę 
tarptautinę chemikalų ir pavojingų medžiagų naudojimo tvarką ir kad per „Rio+20“ 
aukščiausią susitikimą turi būti aptariamas šio tikslo pasiekimo klausimas, 

Atliekų tvarkymas

34. pabrėžia faktą, kad vykdant gerą atliekų tvarkymą ne tik sumažinamas poveikis aplinkai, 
bet ir sukuriamos naujos medžiagos bei darbo vietos,

Vystymosi sąlygos, kuriomis siekiama skatinti rinkas ir investavimą į žmogiškąjį kapitalą 

Subsidijos, darančios žalą aplinkai

35. pabrėžia skubų poreikį išspręsti aplinkai kenksmingų subsidijų problemą, 

36. ragina „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimo dalyvius imtis šalių koordinuojamų 
veiksmų, kuriais siekiama identifikuoti ir laipsniškai nutraukti aplinkai kenksmingas 
subsidijas iki 2020 m., laikantis Nagojos įsipareigojimų;

Reguliavimo ir rinka paremtos priemonės

37. pabrėžia, kad reguliavimo priemonių naudojimui nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 
kartu su rinkos principais grindžiamomis priemonėmis vykdant ekologišką ekonomiką 
teks esminis vaidmuo, 

38. pažymi, kad mokesčių reformos, sukurtos siekiant mokesčių naštą perkelti iš darbo 
sektoriaus į išteklių naudojimo ir taršos sektorių, gali duoti naudingų rezultatų tiek 
užimtumui, tiek aplinkai,

39. ragina ES Komisiją skatinti aplinkosaugos aspektų įtraukimą į tarptautines prekybos 
derybas, 

Finansavimas 

40. pabrėžia, kad pereinant prie pasaulinės ekologiškos ekonomikos reikės taikyti plataus 
užmojo investicijas, akcentuoja, kad vien valstybės lėšų neužteks ir kad taikant viešąjį 
finansavimą bus gerokai paspartintos ir skatinamos daug didesnės privačios investicijos,

41. kviečia per „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimą pasiūlyti pertvarkyti egzistuojančias 
finansines strategijas ir, kai reikia, sukurti naujas valstybines ir privačias finansavimo 
sistemas bei partnerystes, 

42. mano, kad besivystančiose šalyse reikia įdiegti stabilią, ilgalaikę finansinės paramos, 
pajėgumų kūrimo ir technologijų perdavimo sistemą, kad būtų skatinamas tvarus 
vystymasis ir būtų sudarytos sąlygos joms neiti daug energijos sunaudojančios ir daug 
anglies dvideginio išmetančios gamybos plėtojimo keliu, kurį nuėjo pramoninės šalys,

43. pabrėžia, kad oficiali pagalba vystymuisi (OPV) turėtų būti geriau atitikti ekologiškos 
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ekonomikos tikslus, 

44. mano, kad yra labai svarbų, kad vargingiausios šalys galėtų pasinaudoti inovaciniais 
finansavimo būdais siekiant panaikinti šioms šalims aktualų nuosavo kapitalo trūkumą,

Piliečių vaidmens stiprinimas

45. mano, kad yra itin svarbu ir toliau stiprinti piliečių dalyvavimą vykdant aplinkos apsaugos 
valdymą ir ragina „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimo dalyvius siekti pažangos 
užtikrinant veiksmingą visuotinį Rio deklaracijos 10 principo įgyvendinimą; mano, kad po 
10 metų Orhuso konvencijos taikymo ES, vykstant tarptautinėms diskusijoms, gali 
pasidalinti ypatinga patirtimi;

Mokymai 

46. pabrėžia poreikį visose šalyse paremti švietimo ir mokymo programas, ypatingai skirtas 
jauniems žmonėms,

Technologijos

47. akcentuoja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros svarbą siekiant skatinti naujoves ir 
pabrėžia mokslinio bei technologinio bendradarbiavimo poreikį,

48. pripažįsta, kad technologinės inovacijos, jų vertinimo darbai ir perdavimas yra būtini 
siekiant išspręsti aplinkos apsaugos, ekonominius ir socialinius sunkumus; be to, taip pat 
pabrėžia, kad technologinis vystymasis negali būti vienintelis aplinkos apsaugos problemų 
ar skurdo panaikinimo sprendimas, 

49. pabrėžia, kad įdiegiant naujas ir atsirandančias technologijas neturi būti pakenkiama 
teisingo ir tvaraus vystymosi bei skurdo panaikinimo tikslams; technologijų taikymas gali 
turėti įvairų aplinkos apsaugos, socialinį ir ekonominį poveikį; be tinkamos priežiūros, 
taikant kai kurias technologijas, gali būti netausiai naudojami gamtos ištekliai (pvz., 
vanduo, žemė, biomasė), padidėti skurdas ir atsirasti kitų žalingų socialinių padarinių,

50. be to, remia Balio strateginį planą technologijų paramos ir gebėjimų formavimo su aplinka 
susijusių technologijų srityje, taip pat remia aplinką tausojančių technologijų vertinimo ir 
perdavimo tikslus bei prašo Jungtinių Tautų sistemoje sukurti instituciją, kuri būtų 
įpareigota stebėti, vertinti ir teikti informaciją apie naujas technologijas, svarbias vykdant 
tvarų vystymąsi ir naikinant skurdą,

Pažangos įvertinimas

51. pabrėžia, kad per „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimą turėtų būti pateiktas naujas 
alternatyvus modelis, kuriuo siekiama įvertinti augimą ir gerovę, atsižvelgiant ne tik į 
BVP, pabrėžia, kad tai yra būtina siekiant plačiu mastu įvertinti pasiektą pažangą, 
apimančią ekonominius, aplinkos ir socialinius aspektus; todėl, ragina tobulinti aiškius ir 
išmatuojamus rodiklius, kuriuos taikant būtų atsižvelgiama į klimato kaitą, biologinę 
įvairovę, išteklių naudojimo efektyvumą ir socialinę įtrauktį,

Pagerintas valdymas ir privataus sektoriaus dalyvavimas 
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52. pabrėžia, kad skubiai reikia pagerinti tvaraus vystymosi valdymą,   

53. laikosi nuomonės, kad JTAP turėtų būti stiprinama, sukuriant visuotinę daugiašalę 
aplinkos apsaugos organizaciją, pvz., JTAP paverčiant specializuota Jungtinių Tautų 
agentūra (tokia kaip TDO), kadangi tai būtų daugiausiai žadantis būdas pagerinti 
tarptautinį aplinkos valdymą ir pasiekti pažangą pasaulinio tvaraus vystymosi srityje,

54. dar kartą pakartoja prašymą sukurti tarptautinę aplinkos tarnybą, tokiu būdu siekiant, kad 
pasaulinės aplinkosaugos teisės aktai taptų labiau įpareigojantys ir daugiau taikomi,

55. ragina „Rio+20“ aukščiausio lygio susitikimo dalyvius imtis strategijos, kuria siekiama 
sustiprinti skirtingų, daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų darnumą, 

56. pabrėžia, kad į įgyvendinimo procesus reikia įtraukti pasaulinius, nacionalinius ir vietos 
veikėjus,

57. pažymi poreikį sustiprinti finansų ministrų, vystymosi ministrų, aplinkos apsaugos 
ministrų ir kitų ministrų vaidmenį vykdant tvarią vystymosi politiką, 

58. „Rio+20“ aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius ragina stiprinti pagrindinių 
suinteresuotų šalių įsipareigojimus, įskaitant ir privatų sektorių, ir pabrėžia, kad svarbus 
vaidmuo turi tekti verslo įmonėms bei piliečių visuomenei, ypač NVO, socialiniams 
judėjimams ir vietos bendruomenėms, 

59. pabrėžia, kad yra svarbu, kad besivystančiose šalyse verslo įmonės ir piliečių visuomenė 
veiktų kartu tam, kad pasiektų apčiuopiamų rezultatų, 

60. pabrėžia piliečių dalyvavimo svarbą, ragina didinti sąmoningumą ir pateikti daugiau 
informacijos dėl tvaraus vartojimo siekiant pakeisti vertybes ir elgesį bei palengvinti 
atsakingų sprendimų priėmimą,

61. pabrėžia, kad visos didžiosios suinteresuotosios šalys turi turėti galimybę visapusiškai, 
atvirai ir sąžiningai gauti informaciją apie visas derybas, nesesijinius ir parengiamuosius 
posėdžius, ruošiantis „Rio+20“,

62. mano, kad Parlamento atstovai turėtų atlikti aktyvų, su konferencija susijusį vaidmenį; 
Europos Parlamentas turėtų formaliai dalyvauti konferencijoje, tokiu pat statusu kaip ir 
Komisijos delegacija ir turėtų bent tokį patį statusą kaip ir kitose konferencijose,

63. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.


