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B7-0000/2011

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ..... bil-għan li tiġi żviluppata pożizzjoni 
komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
(Rio+20)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli 
(Rio+20), li se ssir f'Rio de Janeiro f'Ġunju 2012, li se tiffoka fuq żewġ temi: "ekonomija 
ekoloġika fil-kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar" u "l-qafas istituzzjonali 
għall-iżvilupp sostenibbli",

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-objettivi tal-UE 
għall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (Rio+20), li se ssir 
f'Rio de Janeiro f'Ġunju 2012 (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni intitolata 
"Rio+2020: lejn l-ekonomija ekoloġika u governanza aħjar" (COM(2011)363),

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Konferenza dwar id-Diversità Bijoloġika f'Nagoya, il-
Ġappun fl-2010,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi għalkemm sar progress lejn l-iżvilupp sostenibbli sa mis-Samit ta' Rio fl-1992 u s-
Samit ta' Johannesburg fl-2002, xorta għad hemm ħafna nuqqasijiet tal-implimentazzjoni 
u sfidi,

B. billi s-sinerġiji bejn it-tliet Konvenzjonijiet ta' Rio dwar il-Bijodiversità (CBD), it-Tibdil 
fil-Klima (UNFCCC) u d-Deżertifikazzjoni (UNCCD) għandhom jissaħħu;

C. billi madwar 1.4 biljun persuna għadha tgħix f'faqar estrem, li nofshom jgħixu fl-Afrika 
sub-Saħarjana, u billi wieħed minn kull sitta tal-popolazzjoni dinjija m’huwiex mitmugħ 
biżżejjed, 

D. billi l-popolazzjoni dinjija hija mistennija li tiżdied għal tal-anqas 9 biljuni fl-2050, li 
tqiegħed eżiġenzi akbar fuq il-provvista tar-riżorsi naturali, 

E. billi l-bżonn dejjem jikber ta' ilma, art u foresti wassal għat-telfien u d-deġenerazzjoni ta' 
dawn ir-riżorsi, u billi t-telfien tal-bijodiversità u d-deforestazzjoni jkomplu b'rata 
allarmanti; 

F. billi l-livelli tal-emissjonijiet globali tal-gassijiet b'effett serra jkomplu jiżdiedu; 

G. billi l-isfidi tal-futur mhumiex kwistjonijiet indipendenti imma huma relatati b'mod 
reċiproku u huma interdipendenti, u billi Rio+2020 huwa l-uniku forum multilaterali li 



RE\871573MT.doc 3/9 PE467.316v01-00

MT

jindirizza t-tliet kolonni tal-iżvilupp sostenibbli u għalhekk jiġi żgurat l-approċċ olistiku; 

H. billi governanza ambjentali tajba tmur lil hinn mill-arranġamenti istituzzjonali magħmula 
mit-trasparenza, ir-responsabilità, l-involviment tas-soċjetà ċivili; billi l-Prinċipju 10 tad-
Dikjarazzjoni ta' Rio jikkonferma li kwistjonijiet ambjentali huma ttrattati l-aħjar bil-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha kkonċernati u jenfasizza l-bżonn li jiġi pprovdut aċċess 
għal informazzjoni rigward l-ambjent, id-dritt li jkun hemm parteċipazzjoni fil-proċessi 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess effettiv għall-proċeduri ġuridiċi u amministrattivi; 

I. billi l-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu ppreżentati lin-NU qabel l-1 ta' Novembru 2011, 
bħala kontribut għan-negozjati li jibdew fil-bidu tal-2012;

1. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU fir-Riżoluzzjoni 64/236 biex tiltaqa' 
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fl-ogħla livell possibbli 
f'Rio de Janeiro f'Ġunju 2012 li tirrappreżenta opportunità unika għall-mexxejja dinjija 
biex ifasslu l-aġenda tas-sostenibilità għall-10 snin li ġejjin,

2. Jilqa' l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata "Rio+20: lejn l-ekonomija ekoloġika 
u governanza aħjar", iqis madankollu li enfasi fuq l-ekonomija ekoloġika u s-settur privat 
m'għandhiex tiġbed l-attenzjoni minn fuq il-bżonn li tingħata s-setgħa liċ-ċittadini u milli 
titħeġġeġ governanza ambjentali tajba lil hinn mill-arranġamenti istituzzjonali; jenfasizza 
li l-UE tista' taqsam esperjenzi importanti f'dan ir-rigward biex jiġi implimentat il-
Prinċipju 10 ta' Rio,

3. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżguraw li titressaq quddiem in-NU qabel l-1 ta' 
Novembru 2011 pożizzjoni b'saħħitha u magħquda tal-UE, bħala kontribut għan-negozjati 
li jibdew fil-bidu tal-2012,

4. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 jirrappreżenta opportunità kruċjali biex jissaħħu l-impenn 
politiku għall-iżvilupp sostenibbli fil-livell globali u s-sħubijiet bejn il-pajjiżi 
industrijalizzati u dawk li qed jiżviluppaw; 

5. Jenfasizza li hemm bżonn kruċjali li tingħata doża ta' urġenza akbar u ta' dinamiżmu fl-
implimentazzjoni u l-governanza internazzjonali tal-politiki tal-iżvilupp sostenibbli li l-
progress tagħhom qed isir bil-mod, 

6. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżguraw li s-Samit Rio+20 ma jwassalx biss għal 
dikjarazzjonijiet ta' rieda tajba, imma għal azzjonijiet tanġibbli u miri responsabbli li huma 
bżonnjużi biex tiġi permessa t-tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika u governanza aħjar, 

7. Jisħaq fuq il-fatt li s-Samit ta' Rio+20 għandu jiffoka fuq it-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-
ambjent, l-aġenda ekonomika u l-aġenda soċjali, li jbiddel il-mod kif wieħed iħares 
lejhom minn tliet kolonni indipendenti għal approċċ aktar koerenti u interdipendenti, 

8. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 għandu jistabbilixxi għanijiet speċifiċi u konkreti u mezzi li 
bihom jistgħu jiġu mkejla,

9. Huwa tal-istess opinjoni li biex titwettaq it-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika fil-
kuntest tal-eliminazzjoni tal-faqar, għandhom bżonn jiġi indirizzati t-tliet dimensjonijiet 
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ta' politika marbutin ma' xulxin li ġejjin:

- Investiment fl-immaniġġjar sostenibbli ta' riżorsi ewlenin u kapital naturali 
- Twaqqif tas-suq u l-kundizzjonijiet regolatorji t-tajbin
- Titjib tal-governanza u l-involviment tas-soċjetà ċivili u s-settur privat 

10. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu inklużi l-prinċipju ta' approċċ komuni imma differenzjat u l-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas ħalli jitħeġġeġ ammont xieraq ta' responsabilitajiet għall-
iżvilupp sostenibbli globali, 

11. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jiżguraw li s-Samit Rio+20 jipprova jsib 
soluzzjoni għad-differenzi persistenti u dejjem jikbru tal-ekwità fil-livell globali u 
nazzjonali minħabba l-mudell ekonomiku preżenti,

12. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 għandu jiddiskuti approċċ integrat biex jindirizza l-isfidi 
multipli bħal ma huma l-eliminazzjoni tal-faqar, is-saħħa, il-provvista tal-ikel u dik tal-
enerġija,

Azzjonijiet rigward ir-Riżorsi u l-Kapital Naturali

13. Jenfasizza li t-tranżizzjoni favur ekonomija ekoloġika teħtieġ azzjoni urġenti fir-rigward 
tar-riżorsi u l-ġestjoni tal-kapital naturali, 

14. Jenfasizza li aċċess ġust u ekwitabbli għar-riżorsi huwa prekundizzjoni kruċjali għall-
iżvilupp u l-eliminazzjoni tal-faqar; jisħaq fuq il-fatt li l-ifqar pajjiżi se jkunu l-aktar 
affettwati mill-impatti tat-tibdil fil-klima u b'hekk għandhom bżonn l-appoġġ għall-
adattament,

15. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu vvalutati r-riżorsi, il-kapital naturali u s-servizzi tal-
ekosistema bil-valur reali tagħhom, inklużi l-valuri differenti tal-għajxien kulturali 
assenjati lilhom, filwaqt li ma jiġux ikkummerċjalizzati s-sistemi naturali, u jitlob għat-
twaqqif ta' proċessi ta' verifika tal-kapital naturali u l-integrazzjoni tagħhom fl-istrutturi 
tal-verifika ekonomika u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi,

16. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li jiġu indirizzati riżorsi skarsi bħal ma hija l-materja prima, l-
użu sostenibbli tagħha u l-opportunitajiet tar-riċiklar,

Ilma

17. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 għandu bżonn iġedded l-impenn tiegħu favur it-tħeġġiġ ta' 
mmaniġġjar sostenibbli tal-ilma, iqis li t-twaqqif ta' sħubiji internazzjonali f'dan ir-rigward 
jistgħu jgħinu biex jintlaħaq dan l-għan, 

18. Jisħaq fuq l-importanza ta' mmaniġġjar integrat tal-baċin tax-xmara, u jitlob għal tisħiħ ta' 
politiki biex jitħeġġu l-aċċess għall-ilma, il-kwalità u l-effiċjenza, 

Ambjent marin u l-oċeani

19. Jisħaq fuq il-bżonn li titjieb il-governanza u tissaħħaħ il-protezzjoni tal-ambjent marin u l-
oċeani, u jqis li l-ibħra u l-oċeani għandhom isiru waħda mill-pilastri ewlenin tal-Qafas ta' 
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Rio, barra l-protezzjoni tal-klima u tal-bijodiversità,

20. Iqis li għandu jsir impenn b'saħħtu għall-immaniġġjar sostenibbli tas-sajd, b'mod 
partikolari billi jissaħħu l-Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd u jiġu 
introdotti prattiki tajbin f'termini ta' istituzzjonijiet, mekkaniżmi tas-sorveljanza u tal-
infurzar, 

Enerġija

21. Jagħmel referenza għas-skarsezza dejjem tiżdied ta' sorsi tal-enerġija fossili, bħal ma 
huma ż-żejt jew il-karbonju u jfakkar fil-kontribut tagħhom għall-effett tal-gassijiet 
b'effett serra,

22. Jenfasizza li t-tranżizzjoni favur ekonomija ekoloġika teħtieġ trasformazzjoni radikali tas-
settur tal-enerġija sabiex jitħeġġu l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija, 
speċjalment f'pajjiżi l-anqas żviluppati, u jisħaq fuq il-bżonn ta' teknoloġija tal-enerġija 
rinnovabbli u t-trasferiment tal-għarfien,

23. Jitlob għal miri u miżuri globali biex jiżdiedu l-użu tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza 
tal-enerġija mad-dinja kollha,

24. Jemmen li l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija għandhom il-potenzjal li jtaffu 
t-tibdil fil-klima, jikkontribwixxu għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku, jtejbu s-sigurtà tal-
provvista u jipprovdu benefiċċji ambjentali u tas-saħħa,

25. iqis li l-ispejjeż esterni tal-provvista tal-enerġija għandhom ikunu riflessi fil-prezz tal-
enerġija,

Agrikoltura u s-sikurezza tal-ikel

26. Jenfasizza li hemm bżonn urġenti li titħeġġeġ l-agrikoltura sostenibbli fil-kuntest tal-
eliminazzjoni tal-faqar, filwaqt li jiġi rikonoxxut li, is-sistemi tal-biedja multifunzjonali 
b'impatt baxx xieraq, diġà jeżistu u għandhom jitħeġġu, 

27. Huwa tal-istess opinjoni tal-Kummissjoni li l-inizjattivi eżistenti li jħeġġu l-agrikoltura 
sostenibbli li jibnu fuq azzjonijiet multilaterali (bħal ma hija l-FAO), attivitajiet reġjonali 
(bħal ma hija l-biedja organika) kif ukoll attivitajiet ta' negozju għandhom jissaħħu, u li 
barra minn hekk, inizjattivi u sħubiji ġodda għandhom jitniedu skont l-arranġamenti ta' 
governanza tal-Kumitat għas-Sigurtà tal-Ikel biex il-konsum u l-produzzjoni tal-ikel isiru 
aktar sostenibbli ħalli titħeġġeġ il-kapaċità ta' rkupru tal-komunità u jitnaqqas il-ġuħ,

28. Jitlob għal miżuri globali biex tinħoloq trasparenza akbar fis-suq tal-komoditajiet u biex 
jieqfu l-ispekulazzjonijiet finanzjarji li jikkontribwixxu għall-volatilità għolja fil-prezzijiet 
tal-ikel,

29. Iqis li d-degradazzjoni tal-art u l-bidla fl-użu tal-art jeħtieġu rispons globali u jitlob għal 
miżuri u mmonitorjar effiċjenti,

30. Jisħaq fuq l-importanza tal-produtturi ż-żgħar, li huma responsabbli għall-maġġoranza tal-
provvista tal-ikel tad-dinja,
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Foresti

31. Jisħaq fuq il-bżonn li titħeġġeġ ġestjoni sostenibbli tal-foresti u tiġi miġġielda d-
deforestazzjoni, jisħaq fuq il-bżonn li jiġu stabbiliti sħubijiet mal-gvernijiet, is-soċjetà 
ċivili u s-settur privat sabiex jintlaħaq dan l-għan, 

32. Jemmen li kif inhu mfassal is-strument REDD+ skont il-UNFCCC għandu jiżgura r-rispett 
tal-objettivi u l-miri globali tal-protezzjoni tal-foresti u jiżgura wkoll il-kontribut 
għalihom,

Kimiċi u sustanzi perikolużi

33. Jappoġġja l-opinjoni tal-Kummissjoni li huwa l-waqt li jiġi stabbilit reġim internazzjonali 
aktar robust u koerenti biex jiġi ggvernat l-użu tal-kimiċi u s-sustanzi perikolużi, u li s-
Samit Rio+20 għandu jfittex li jilħaq dan l-għan, 

Immaniġġjar ta' Skart

34. Jisħaq fuq il-fatt li mmaniġġjar tajjeb ta' skart mhux biss jimminimizza impatti ambjentali 
imma jipprovdi wkoll sors ta' materjali u impjiegi ġodda,

L-iżvilupp ta' kundizzjonijiet biex jiġu stimulati s-swieq u l-investiment fil-kapital uman 

Sussidji ta' dannu għall-ambjent

35. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li jiġu ttrattati s-sussidji li jkunu ta' dannu għall-ambjent, 

36. Jistieden lis-Samit Rio+20 biex iniedi numru ta' azzjonijiet ikkoordinati minn pajjiżi li 
jfittxu li jidentifikaw u jneħħu b'mod gradwali s-sussidji kollha li huma ta' dannu għall-
ambjent sal-2020, bi qbil mal-impenji ta' Nagoya,

Strumenti regolatorji u bbażati fuq is-suq

37. Jenfasizza li l-użu ta' strumenti regolatorji, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak 
internazzjonali, flimkien ma' strumenti bbażati fuq is-suq, se jkollhom rwol kruċjali biex 
iħaddru l-ekonomija, 

38. Jenfasizza li riformi fiskali mfassla biex imexxu l-piż tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal 
fuq l-użu ta' riżorsi u t-tniġġis jistgħu jgħinu biex joħolqu riżultat, fejn bih jirbaħ kulħadd, 
kemm għall-impjiegi kif ukoll għall-ambjent,

39. Jistieden lill-Kummissjoni tal-UE biex tħeġġeġ l-inklużjoni ta' aspetti ambjentali fin-
negozjati tal-kummerċ internazzjonali, 

Iffinanzjar 

40. Jenfasizza li t-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika globali se teħtieġ investiment 
finanzjarju fuq skala kbira, jenfasizza li l-flus pubbliċi waħidhom mhux se jkunu 
biżżejjed, u li ffinanzjar pubbliku se jkollu pjuttost iservi ta' katalist u lieva għal 
investiment privat ħafna akbar,



RE\871573MT.doc 7/9 PE467.316v01-00

MT

41. Jistieden lis-Samit Rio+20 biex jirrakkomanda li jirriforma strateġiji finanzjarji eżistenti u 
biex jiġu stabbiliti skemi ġodda ta' ffinanzjar pubbliku-privat u sħubijiet kif ikun hemm 
bżonn, 

42. Jemmen li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom bżonn qafas fuq tul ta' żmien twil stabbli 
rigward appoġġ finanzjarju, tkabbir tal-kapaċità u trasferiment tat-teknoloġija biex 
jitħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli u jkunu jistgħu jevitaw l-iżvilupp intensiv tal-enerġija u 
tal-karbonju li għaddew minnu l-pajjiżi industrijalizzati,

43. Jenfasizza li l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) għandha sservi ta' lieva aħjar 
għall-objettivi tal-ekonomija ekoloġika, 

44. Iqis li hija kruċjali li l-ifqar pajjiżi jkollhom aċċess għal forom innovattivi ta' ffinanzjar 
biex titnaqqas id-differenza fl-ekwità li jesperjenzaw dawn il-pajjiżi,

Għoti ta' setgħa liċ-ċittadini

45. Iqis li hija tal-akbar importanza li ċ-ċittadini jkomplu jingħataw is-setgħa fil-governanza 
ambjentali u jitlob għal progress f'Rio+20 biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni globali tal-
Prinċipju 10 ta' Rio; iqis li l-UE għandha esperjenzi importanti x'toffri għad-
diskussjonijiet internazzjonali b'aktar minn 10 snin implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' 
Aarhus,

Taħriġ 

46. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu appoġġjati programmi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, b'mod 
partikolari għal nies żgħażagħ, fil-pajjiżi kollha,

Teknoloġiji

47. Jisħaq fuq l-importanza tal-R&D sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni, u l-bżonn għal 
kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika,

48. Jirrikonoxxi li l-innovazzjoni teknoloġika, il-valutazzjoni u t-trasferiment huma essenzjali 
biex jiġu sodisfatti l-isfidi ambjentali, ekonomiċi u soċjali, madankollu, jenfasizza wkoll li 
l-iżvilupp teknoloġiku ma jistax ikun l-unika soluzzjoni għall-problemi ambjentali jew 
għall-eliminazzjoni tal-faqar,

49. Jenfasizza li l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda u emerġenti ma jridux jissagrifikaw il-
miri ta' żvilupp ġust u sostenibbli u tal-eliminazzjoni tal-faqar, it-teknoloġiji jista' 
jkollhom impatti ambjentali, soċjali u ekonomiċi differenti; mingħajr sorveljanza xierqa, 
ċerti teknoloġiji jistgħu jwasslu għal sfruttar mhux sostenibbli tar-riżorsi naturali (bħal ma 
huma l-ilma, l-art u l-bijomassa), iżidu l-faqar u effetti soċjali detrimentali oħrajn,

50. Għalhekk jappoġġja l-Pjan Strateġiku ta' Bali għall-Appoġġ Teknoloġiku u t-Tkabbir tal-
Kapaċità għal teknoloġija relatata mal-ambjent kif ukoll għall-miri għall-evalwazzjoni u t-
trasferiment ta' teknoloġiji ambjentalment sodi u jitlob għall-ħolqien ta' kapaċità fi ħdan 
is-sistema tan-NU biex timmonitorja, tevalwa u tipprovdi informazzjoni dwar teknoloġiji 
ġodda relevanti għall-iżvilupp sostenibbli u l-eliminazzjoni tal-faqar,
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Il-kejl tal-progress

51. Jenfasizza li s-Samit Rio+20 għandu jwassal għal mudell alternattiv ġdid biex jitkejlu t-
tkabbir u l-benessri 'lil hinn mill-GPD', jenfasizza li huwa meħtieġ sabiex jitkejjel il-
progress f'sens wiesa', li jiġbor fih id-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali, 
għalhekk jitlob għall-iżvilupp ta' indikaturi ċari u li jitkejlu li jqisu t-tibdil fil-klima, il-
bijodiversità, l-effiċjenza tar-riżorsi u l-inklużjoni soċjali,

Titjib tal-Governanza u l-involviment tas-settur privat 

52. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li titjieb il-governanza tal-iżvilupp sostenibbli,   

53. Huwa tal-opinjoni li l-UNEP għandu bżonn jissaħħaħ, billi tinħoloq organizzazzjoni 
ambjentali multilaterali globali, per eżempju billi l-UNEP jinbidel f'Aġenzija 
Speċjalizzata tan-NU (bħall-ILO) għax dan ikun l-aktar pass 'il quddiem promettenti biex 
titjieb il-governanza ambjentali internazzjonali u jsir progress favur żvilupp sostenibbli 
globali,

54. Ifakkar fil-proposta tiegħu għal qorti ambjentali internazzjonali sabiex il-leġiżlazzjoni 
ambjentali globali ssir b'mod li tkun torbot u infurzata aktar,

55. Jistieden lis-Samit Rio+20 biex iniedi strateġija għat-tisħiħ tal-koerenza bejn il-ftehimiet 
ambjentali multilaterali differenti, 

56. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu involuti atturi globali, nazzjonali u lokali fil-proċessi ta' 
implimentazzjoni,

57. Jisħaq fuq il-bżonn li jiżdied l-involviment tal-ministri għall-finanzi, il-ministri għall-
iżvilupp, il-ministri għall-ambjent u oħrajn fil-politiki tal-iżvilupp sostenibbli, 

58. Jistieden lis-Samit Rio+20 biex isaħħaħ l-involviment tal-partijiet interessati ewlenin, 
inkluż is-settur privat, jenfasizza li n-negozju u s-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-NGOs, 
il-movimenti soċjali u l-komunitajiet indiġeni għandhom bżonn ikollhom rwol prominenti, 

59. Jisħaq fuq l-importanza li n-negozju u s-soċjetà ċivili jaħdmu flimkien f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw sabiex joffru riżultati tanġibbli, 

60. Jisħaq fuq l-importanza tal-involviment taċ-ċittadini, jitlob biex tiżdied il-kuxjenza u tiġi 
pprovduta aktar informazzjoni dwar il-konsum sostenibbli sabiex jinbidlu l-valuri u l-
imġiba u jiġu ffaċilitati d-deċiżjonijiet responsabbli,

61. Jenfasizza li l-partijiet interessati ewlenin kollha għandu jkollhom aċċess sħiħ, miftuħ u 
ġust għan-negozjati, il-laqgħat intersettorjali u l-laqgħat preparatorji kollha għal Rio+20,

62. Jemmen li r-rappreżentanti parlamentari għandu jkollhom rwol attiv fir-rigward tal-
konferenza; idealment, il-Parlament Ewropew għandu jkun formalment assoċjat mal-
konferenza b'pożizzjoni ekwivalenti għal dik tad-delegazzjoni tal-Kummissjoni u tal-
anqas bl-istess pożizzjoni li tgawdi minnha f'konferenzi oħrajn,

63. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
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Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti.


