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B7-0000/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties 
ANO organizētajai Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi par ilgtspējīgu attīstību, kas 2012. gada 
jūnijā notiks Riodežaneiro, Brazīlijā un kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta divām 
tēmām: — „zaļā tautsaimniecība ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas 
kontekstā” un „ilgtspējīgas attīstības institucionāla sistēma”,

– ņemot vērā Komisijai un Padomei uzdotos jautājumus par ES mērķiem Rio+20 augstākā 
līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, kas 2012. gada jūnijā notiks Riodežaneiro (O-
B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „„Rio+20” konference: virzība uz „zaļo” 
ekonomiku un labāku pārvaldību” (COM(2011)0363),

– ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 2010. gada konferences Nagojā, 
Japānā rezultātus, 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā, kaut arī kopš Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes 1992. gadā un 
Johannesburgas augstākā līmeņa sanāksmes 2002. gadā panākts progress, tomēr joprojām 
vērojamas nozīmīgas nepilnības un problēmas īstenošanas jomā; 

B. tā kā būtu jāstiprina sinerģijas starp trijām Riodežaneiro konvencijām — par bioloģisko 
daudzveidību (CBD), klimata pārmaiņām (UNFCCC) un pārtuksnešošanos (UNCCD);

C. tā kā 1,4 miljardi cilvēku joprojām dzīvo galējā nabadzībā, no kuriem puse dzīvo 
Subsahāras Āfrikā, un tā kā sestdaļai pasaules iedzīvotāju trūkst uztura; 

D. tā kā tiek prognozēts, ka pasaules iedzīvotāju skaits 2050. gadā būs sasniedzis vismaz 
9 miljardus un tādējādi pat vēl vairāk palielināsies pieprasījums pēc dabas resursiem; 

E. tā kā aizvien pieaugošā nepieciešamība pēc ūdens, zemes un meža ir novedusi pie šo 
resursu vēl lielākas noplicināšanas un degradācijas, un tā kā draudīgos apjomos turpinās 
bioloģiskās daudzveidības bojāeja un mežu izciršana;  

F. tā kā turpina pieaugt pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas; 

G. tā kā problēmas, kas turpmāk jārisina, nav nošķirtas, bet tās ir savstarpēji saistītas un 
atkarīgas, un tā kā Rio+20 ir vienīgais daudzpusējais forums, kurā tiek risināti jautājumi 
visos trijos ilgtspējīgas attīstības pīlāros, tādējādi nodrošinot holistisku pieeju; 
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H. tā kā laba vides pārvaldība nenozīmē tikai institucionālus risinājumus, bet arī 
pārredzamību, pārskatatbildību un pilsoniskās sabiedrības iesaisti; tā kā Rio Deklarācijas 
10. princips apliecina, ka vides jautājumi vislabāk risināmi ar visu ieinteresēto pilsoņu 
līdzdalību un uzsver, ka jānodrošina vides informācijas pieejamība, tiesības piedalīties 
lēmumu pieņemšanas procesos un tiesvedības, kā arī administratīvās tiesvedības efektīva 
pieejamība;   

I. tā kā priekšlikumi ir jāiesniedz ANO līdz 2011. gada 1. novembrim, jo sagatavošanās 
sarunas sāksies jau 2012. gada sākumā; 

1. atzinīgi vērtē ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā 64/236 pausto lēmumu 2012. gada 
jūnijā Riodežaneiro sasaukt visaugstākā iespējamā līmeņa ANO sanāksmi par ilgtspējīgu 
attīstību, kas pasaules līderiem dod vienreizēju iespēju noteikt ilgtspējīgas attīstības 
programmu turpmākajiem 10 gadiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „„Rio+20” konference: virzība uz „zaļo” ekonomiku 
un labāku pārvaldību”, tomēr uzskata, ka zaļajai ekonomikai un privātajam sektoram 
pievērstajai uzmanībai nebūtu jāaizēno jautājumi par to, ka jāpanāk efektīva pilsoņu 
līdzdalība un laba vides pārvaldība jāveicina ne tikai institucionālo pasākumu līmenī;  
uzsver, ka šajā sakarā ES var dalīties nozīmīgā pieredzē par Rio Deklarācijas 10. panta 
īstenošanu;

3. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka līdz 2011. gada 1. novembrim ANO tiek 
iesniegta stingra un vienota ES nostāja, jo sagatavošanās sarunas sākas 2012. gada 
sākumā;

4. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksme ir izšķiroša iespēja globālā līmenī 
nostiprināt politisko apņēmību panākt ilgtspējīgu attīstību, kā arī nostiprināt rūpnieciski 
attīstīto valstu un jaunattīstības valstu partnerības;  

5. uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams panākt, lai ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošana 
un starptautiskā pārvaldība būtu straujāka un dinamiskāka, jo šajās jomās ir vērojama lēna 
virzība uz priekšu; 

6. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksme nebeidzas 
tikai ar labas gribas apliecinājumiem, bet praktisku rīcību un pārbaudāmiem mērķiem, kas 
nepieciešami, lai pārietu uz zaļo ekonomiku un labāku pārvaldību; 

7. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē ir jānostiprina sasaiste starp vides, 
ekonomiskajām un sociālajām programmām, mainot viedokli, ka šie ir trīs atsevišķi pīlāri,  
un pieņemot saskaņotāku un savstarpējo saistību izprotošu pieeju; 

8. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei jānosaka specifiski un konkrēti mērķi, kā 
arī veidi, kā šo mērķu sasniegšanu pārbaudīt;

9. ir vienisprātis ar viedokli, ka, lai panāktu pāreju uz zaļo ekonomiku nabadzības 
mazināšanas kontekstā, ir jārisina šādas sasvstarpēji saistītas politikas dimensijas:

- ieguldījumi galveno resursu un dabas kapitāla ilgtspējīgā pārvaldībā, 
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- pareiza tirgus un regulatīvo nosacījumu izveide,
- pārvaldības uzlabošana un pilsoniskās sabiedrības, kā arī privātā sektora 

iesaistīšana; 

10. uzsver, ka jāiekļauj kopējās, bet diferencētās pieejas un „piesārņotājs maksā” principi, lai 
veicinātu atbildības godīgu sadalījumu virzībā uz globālu ilgtspējīgu attīstību; 

11. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē tiek meklēti 
risinājumi noturīgajai un aizvien pieaugošajai pašu kapitāla nepietiekamībai globālā, kā 
arī valstu līmenī, pie kā vainojams pašreizējais ekonomiskais modelis;

12. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē ir jāapspriež integrēta pieeja daudzo 
problēmu risināšanai, piemēram, attiecībā uz nabadzības mazināšanu, veselību, apgādi ar 
pārtiku un energoapgādi;

Rīcība resursu un dabas kapitāla jomā

13. uzsver, ka pārejot uz zaļo ekonomiku, nepieciešama steidzama rīcība resursu un dabas 
kapitāla pārvaldības jomā; 

14. uzsver, ka taisnīga un vienlīdzīga piekļuve resursiem ir izšķiroši svarīgs attīstības un 
nabadzības izskaušanas priekšnoteikums; uzsver, ka visnabadzīgākās valstis visvairāk 
cietīs no klimata pārmaiņu ietekmes un tādēļ tās jāatbalsta pielāgošanās procesos;

15. uzsver, cik svarīgi ir noteikt resursu, dabas kapitāla un ekosistēmu patieso vērtību, tostarp 
ar tiem saistīto kultūras izdzīvošanas vērtību, vienlaikus nepadarot dabiskās sistēmas par 
precēm, un aicina iedibināt dabas kapitāla uzskaites procesus un integrēt tos ekonomiskās 
uzskaites struktūrās, kā arī politisko lēmumu pieņemšanas procesos;

16. uzsver, ka steidzami jārisina jautājumi par ierobežotajiem resursiem, piemēram, 
izejvielām, to ilgtspējīgu izmantošanu un otrreizējas pārstrādes iespējām;

Ūdens

17. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē ir no jauna jāapstiprina apņēmība veicināt 
ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu un uzskata, ka starptautiskas partnerības varētu 
palīdzēt sasniegt šo mērķi; 

18. uzsver, cik nozīmīga ir upju baseinu integrēta pārvaldība, un aicina nostiprināt attiecīgos 
politikas virzienus, lai uzlabotu ūdens pieejamību, kvalitāti un lietderīgu izmantošanu; 

Jūras vide un okeāni

19. uzsver, ka jāuzlabo jūras vides un okeānu pārvaldība un jānostiprina to aizsardzība, un 
uzskata, ka jautājumiem par jūrām un okeāniem jākļūst par vienu no galvenajiem Rio 
sistēmas pīlāriem, līdztekus klimata jautājumiem un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībai;

20. uzsver, ka jāuzņemas stingras saistības attiecībā uz zivsaimniecības ilgtspējīgu pārvaldību, 
proti, nostiprinot reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas un ieviešot labas 
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prakses attiecībā uz iestāžu darbību, pārraudzību un piemērošanas mehānismiem; 

Enerģija

21. norāda uz to, ka aizvien iet mazumā fosilās enerģijas resursi, piemēram, nafta vai ogles, 
un atgādina par to ietekmi uz siltumnīcefektu;

22. uzsver — lai pārietu uz zaļo ekonomiku ir radikāli jāpārveido enerģētikas nozare, lai 
veicinātu atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs, 
un uzsver, ka nepieciešama zinātības un atjaunojamo enerģiju tehnoloģiju nodošana;

23. prasa noteikt globālus mērķus un pasākumus, lai visā pasaulē palielinātu atjaunojamās 
enerģijas izmantošanu un energoefektivitāti;

24. uzskata, ka pateicoties atjaunojamai enerģijai un energoefektivitātei, būtu iespējams 
mazināt klimata pārmaiņas, atbalstīt sociālo un ekonomisko attīstību, uzlabot piegādes 
pasūtījumu drošumu, kā arī nodrošināt ieguvumus vides un veselības jomās;

25. uzskata, ka energoapgādes ārējām izmaksām ir jābūt atspoguļotām enerģijas cenā;

Lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku

26. uzsver, ka nabadzības izskaušanas kontekstā steidzami jāveicina ilgtspējīga 
lauksaimniecība, atzīstot, ka jau pastāv pienācīgi zemas ietekmes, daudzfunkcionālas 
lauksaimnieciskās sistēmas un tās ir jāatbalsta; 

27. ir vienisprātis ar Komisiju, ka jānostiprina pašreizējās iniciatīvas ilgtspējīgas 
lauksaimniecības veicināšanai, kuru pamatā ir daudzpusējas darbības (piemēram, PLO), 
reģionālās darbības (piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība), kā arī jānostiprina 
uzņēmējdarbības aktivitātes, turklāt jāuzsāk jaunas iniciatīvas un partnerības saskaņā ar 
Pārtikas nodrošinājuma komitejas pārvaldības pasākumiem, lai padarītu pārtikas patēriņu 
un ražošanu ilgtspējīgāku, veicinātu kopienu izturētspēju un mazinātu badu;

28. prasa veikt globālus pasākumus, lai radītu lielāku pārredzamību preču tirgū un izbeigtu 
finansiālās spekulācijas, kuru dēļ pārtikas cenas kļūst ārkārtīgi nestabilas;

29. uzskata, ka zemes degradācijas un zemes izmantojuma maiņas problēmas jārisina globālā 
līmenī un jāveic efektīvi pasākumi, kā arī jānodrošina uzraudzība; 

30. uzsver, cik ļoti nozīmīgi ir mazie ražotāji, kas atbildīgi par lielāko daļu no pasaules 
pārtikas apgādes;

Meži

31. uzsver, ka jāveicina ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un jāapkaro mežu izciršana, uzsver 
— lai sasniegtu šo mērķi, jāveido partnerības ar valdībām, pilsonisko sabiedrību un 
privāto sektoru; 

32. uzskata, ka REDD+ instrumentam UNFCCC paspārnē būtu jānodrošina mežu 
aizsardzības vispārējo mērķu ievērošana un atbalstīšana,
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Ķimikālijas un bīstamās vielas

33. atbalsta Komisijas viedokli, ka pienācis laiks izveidot daudz robustāku un saskaņotāku 
starptautisko režīmu ķimikāliju un bīstamo vielu izmantošanas pārvaldībai, un ka Rio+20 
augstākā līmeņa sanāksmē jāuzsāk ceļš uz šī mērķa sasniegšanu; 

Atkritumu apsaimniekošana

34. uzsver, ka laba atkritumu apsaimniekošana ne tikai mazina ietekmi uz vidi, bet arī 
nodrošina jaunus materiālus un darbavietas;

Tādu nosacījumu izveidošana, kuri stimulētu tirgus un ieguldījumus cilvēkkapitālā 

Videi kaitīgas subsīdijas

35. uzsver, ka steidzami jārisina videi kaitīgo subsīdiju problēma; 

36. aicina Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi saskaņā ar Nagojā pieņemtajām saistībām uzsākt 
koordinētu pasākumu virkni, lai līdz 2020. gadam identificētu videi kaitīgās subsīdijas un 
izbeigtu to piešķiršanu ;

Reglamentējošie instrumenti un tirgus līdzekļi

37. uzsver — lai ekonomiku padarītu zaļāku — izšķiroša nozīme būs reglamentējošajiem 
instrumentiem gan valstu, gan starptautiskā līmenī, līdztekus tirgus līdzekļiem; 

38. uzsver, ka fiskālās reformas, kuru mērķis ir novirzīt nodokļu sloga smagumu no 
darbaspēka uz resursu izmantošanu un piesārņojumu, radīs abpusēji izdevīgu situāciju gan 
attiecībā uz nodarbinātību, gan vidi;

39. aicina ES Komisiju veicināt vides aspektu iekļaušanu starptautiskajās tirdzniecības 
sarunās; 

Finansējums 

40. uzsver, ka pāreja uz globālu zaļo ekonomiku prasīs liela apjoma finanšu ieguldījumus, 
uzsver, ka ar publisko finansējumu vien nepietiks, un tam būs jābūt drīzāk kā 
katalizatoram un svirai attiecībā uz daudz lielākajiem privātajiem ieguldījumiem;

41. aicina Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi ierosināt reformēt pašreizējās finanšu stratēģijas 
un izveidot pēc vajadzības jaunas publiskā-privātā finansējuma shēmas un partnerības;  

42. uzskata, ka jaunattīstības valstīm nepieciešama stabila ilgtermiņa finansiālā atbalsta 
sistēma, spēju veidošana un tehnoloģiju nodošana, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un 
dotu iespēju izvairīties no intensīva enerģijas patēriņa un lielām oglekļa emisijām atšķirībā 
no rūpnieciski attīstītajām valstīm, kuras piedzīvoja šo posmu;

43. uzsver, ka oficiālā attīstības palīdzība (OAP) ir jāpārkārto tā, lai palīdzētu sasniegt zaļās 
ekonomikas mērķus; 
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44. uzskata — ir izšķiroši svarīgi, lai visnabadzīgākajām valstīm būtu pieejami novatoriski 
finansējuma veidi, tādējādi novēršot šīm valstīm raksturīgo pašu kapitāla nepietiekamību;

Pilsoņu ietekmes stiprināšana

45. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt stiprināt pilsoņu ietekmi vides pārvaldībā, un prasa 
Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē panākt progresu attiecībā uz Rio deklarācijas 
10. principa efektīvu globālu īstenošanu; uzskata, ka ES starptautiskajās sarunās var 
dalīties ar nozīmīgu pieredzi, kas uzkrāta jau vairāk nekā 10 gadus, īstenojot Orhūsas 
konvenciju;

Apmācība 

46. uzsver, ka svarīgi ir visās valstīs atbalstīt izglītības un apmācības programmas, jo īpaši 
tādas, kas domātas jauniem cilvēkiem; 

Tehnoloģijas

47. uzsver, cik nozīmīga ir pētniecība un izstrāde, lai stimulētu jauninājumus, un, cik 
nepieciešama ir sadarbība zinātnes un tehnoloģijas jautājumos;

48. atzīst, ka jauninājumi, novērtējums un nodošana tehnoloģiju jomā ir izšķiroši svarīgi, lai 
atrisinātu vides, ekonomiskās un sociālās problēmas; tomēr uzsver arī, ka tehnoloģiju 
attīstība nevar būt vienīgais risinājums vides problēmām vai cīņai ar nabadzību;

49. uzsver, ka jaunāko tehnoloģiju ieviešana nedrīkst negatīvi ietekmēt ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu un cīņu pret nabadzību; tehnoloģijām var būt dažāda ietekme vides, 
sociālajā un ekonomikas jomā; ja tās netiek pienācīgi uzraudzītas, tehnoloģijas var novest 
pie dabas resursu (piemēram, ūdens, zemes, biomasas) neilgtspējīgas izmantošanas, 
palielināt nabadzību un radīt citu sociālajai jomai kaitējošu ietekmi;

50. tādēļ atbalsta Bali Stratēģisko plānu tehnoloģiju atbalstam un spēju veidošanai attiecībā uz 
tehnoloģijām, kas saistītas ar vides jomu, kā arī atbalsta videi draudzīgu tehnoloģiju 
novērtēšanas un nodošanas mērķus, un prasa ANO sistēmā radīt spējas, lai uzraudzītu, 
novērtētu un sniegtu informāciju par jaunām tehnoloģijām ilgtspējīgai attīstībai un 
nabadzības izskaušanai;

Panākumu izvērtēšana

51. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei ir jāizstrādā jauns alternatīvs modelis 
izaugsmes un labklājības novērtēšanai, kas nebūtu pamatots vien uz IKP, uzsver, ka tas 
nepieciešams, lai novērtētu progresu plašā tā izpratnē, ņemot vērā tā ekonomisko, vides un 
sociālo dimensiju; tādēļ prasa izstrādāt skaidrus un izmērāmus rādītājus, kas ņemtu vērā 
klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību, resursu izmantošanas efektivitāti un sociālo 
integrāciju;

Pilnveidota pārvaldības un privātā sektora iesaiste 

52. uzsver, ka steidzami jāuzlabo ilgtspējīgas attīstības pārvaldība;   
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53. uzskata, ka jānostiprina UNEP, izveidojot globālu daudzpusēju vides organizāciju, 
piemēram, pārveidojot UNEP par ANO specializētu aģentūru (kā SDO), jo tas būtu 
visdaudzsološākais veids, kā uzlabot starptautisko vides pārvaldību un nodrošinātu 
progresu ceļā uz globālu ilgtspējīgu attīstību;

54. atkārtoti pauž savu priekšlikumu — izveidot starptautisko vides tiesu, lai tādējādi padarītu 
starptautiskos vides tiesību aktus saistošākus un piemērojamākus;

55. aicina Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi izstrādāt stratēģiju saskaņotības veicināšanai 
starp dažādiem daudzpusējiem vides nolīgumiem; 

56. uzsver, ka īstenošanas procesos jāiesaista starptautiskie, valsts un vietējie dalībnieki;

57. uzsver, ka jāpanāk lielāka finanšu, attīstības un vides ministru, kā arī citu ministru 
iesaistīšanās ilgtspējīgas attīstības politikas virzienos; 

58. aicina Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmi nostiprināt galveno ieinteresēto personu, tostarp 
privātā sektora, līdzdarbību, uzsver, ka uzņēmējdarbības aprindām un pilsoniskajai 
sabiedrībai, jo īpaši NVO, sociālajām kustībām un pirmiedzīvotāju kopienām ir jābūt 
ietekmīgam spēkam; 

59. uzsver, ka uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības sadarbība jaunattīstības valstīs ir 
nozīmīga taustāmu rezultātu sasniegšanai; 

60. uzsver, cik svarīga ir pilsoņu iesaistīšanās, aicina veidot izpratni un sniegt vairāk 
informācijas par ilgtspējīgu patēriņu, lai mainītu vērtību skalu un uzvedību un atbalstītu 
atbildīgus lēmumus; 

61. uzsver, ka visām galvenajām ieinteresētajām personām ir jānodrošina pilnvērtīga, atklāta 
un taisnīga piekļuve visām sarunām, starpsesiju un sagatavošanas sēdēm, gatavojoties 
Rio+20;

62. uzskata, ka parlamentārajiem pārstāvjiem jāuzņemas aktīva loma saistībā ar šo augstākā 
līmeņa sanāksmi; ideālā variantā Eiropas Parlamentam jābūt oficiāli iesaistītam augstākā 
līmeņa sanāksmē ar tādu pašu statusu kā Komisijas delegācijai un vismaz tādā pašā 
statusā, kāds tam bijis citās sanāksmēs; 

63. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.


