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B7-0000/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ... w związku z określaniem wspólnego 
stanowiska UE na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt 
Rio+20)

Parlament Europejski,

– uwzględniając konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20), 
która ma zostać zorganizowana w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r. i będzie się 
koncentrować wokół dwóch zagadnień: „gospodarka ekologiczna w kontekście 
zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa” oraz „ramy instytucjonalne dla 
zrównoważonego rozwoju”,

– uwzględniając pytania skierowane do Komisji i Rady w sprawie celów konferencji ONZ 
w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt „Rio + 20”), która zostanie zorganizowana 
w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r. (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Rio+20: w 
kierunku gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania” (COM(2011)363),,

– uwzględniając wyniki konferencji w sprawie różnorodności biologicznej, zorganizowanej 
w 2010 r. w Nagoi w Japonii,

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że choć od szczytów w Rio w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. 
zaszły pewne pozytywne zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju, wciąż utrzymują 
się znaczne niedociągnięcia w dziedzinie wdrażania postanowień oraz piętrzą się 
wyzwania,

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić synergię pomiędzy trzema konwencjami z Rio: w 
sprawie różnorodności biologicznej (KRB), zmian klimatu (UNFCCCC) oraz 
pustynnienia (UNCCD),

C. mając na uwadze, że aż 1,4 miliarda ludzi wciąż żyje w skrajnym ubóstwie, z czego 
połowa mieszka w Afryce Subsaharyjskiej, oraz mając na uwadze, że 1/6 populacji na 
świecie cierpi z powodu niedożywienia, 

D. mając na uwadze, że szacuje się, iż liczba ludności na świecie wzrośnie do co najmniej 
9 miliardów w 2050 r., co doprowadzi do jeszcze większego popytu na zasoby naturalne, 

E. mając na uwadze, że wciąż wzrastające zapotrzebowanie na wodę, ziemię i lasy 
doprowadziło do coraz większego wyczerpywania się i degradacji oraz że nadal w 
alarmującym tempie następuje utrata różnorodności biologicznej i wylesianie,

F. mając na uwadze, że wciąż wzrasta poziom światowej emisji gazów cieplarnianych, 
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G. mając na uwadze, że wyzwania, przed którymi stoimy, nie są kwestiami sui generis, lecz 
są wzajemnie powiązane i od siebie zależne, oraz mając na uwadze, że szczyt Rio+20 jest 
jedynym wielostronnym forum zajmującym się wszystkimi trzema filarami 
zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, gwarantuje całościowe podejście do 
problemu, 

H. mając na uwadze, że dobre zarządzanie ekologiczne wykracza poza porozumienia 
instytucjonalne obejmujące przejrzystość, odpowiedzialność i zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że w 10 zasadzie deklaracji z Rio 
potwierdzono, iż zagadnienia środowiska naturalnego najlepiej rozwiązywać przy 
zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych obywateli i podkreślono konieczność 
udostępniania informacji dotyczących środowiska, prawo do udziału w procesach 
decyzyjnych oraz skuteczny dostęp do postępowania sądowego i administracyjnego, 

i. mając na uwadze, że stanowiska negocjacyjne należy przekazać ONZ przed rozpoczęciem 
negocjacji na początku 2012 r., nie później niż 1 listopada 2011 r.,

1. z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji nr 
64/236 decyzję w sprawie zwołania konferencji ONZ w sprawie zrównoważonego 
rozwoju na najwyższym możliwym szczeblu w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r., co daje 
przywódcom światowym jedyną w swoim rodzaju możliwość określenia planu działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju na kolejne 10 lat;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Rio+20: w kierunku 
gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania”, wyraża jednak przekonanie, że 
skupiając się na gospodarce ekologicznej i sektorze prywatnym, nie należy zaniedbywać 
potrzeby umocnienia pozycji obywateli i promowania dobrego zarządzania ekologicznego 
wychodzącego poza ustalenia instytucjonalne; podkreśla, że UE może podzielić się 
ważnymi doświadczeniami w tym zakresie przy wdrażaniu zasady 10 z Rio;

3. wzywa Komisję i Radę do zadbania o przyjęcie stanowczego i jednolitego stanowiska UE 
i przekazania go do ONZ przed 1 listopada 2011 r. jako wkładu w negocjacje mające się 
rozpocząć na początku 2012 r.;

4. podkreśla, że szczyt Rio+20 stanowi kluczową okazję do wzmocnienia zaangażowania 
politycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie oraz partnerstwa między 
krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się; 

5. podkreśla istotną potrzebę przyspieszenia i nadania większej dynamiki wdrażaniu strategii 
politycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i międzynarodowego zarządzania 
nimi, co w obecnej chwili zachodzi zbyt wolno; 

6. wzywa Komisję i Radę do zadbania o to, by szczyt Rio+20 przyniósł nie tylko 
oświadczenia woli, lecz również doprowadził do przyjęcia wymiernych działań i 
sprawdzalnych celów niezbędnych, by umożliwić przejście do gospodarki ekologicznej i 
lepszego zarządzania; 

7. podkreśla, że podczas szczytu Rio+20 należy skoncentrować się na wzmocnieniu 
powiązań między programami dotyczącymi środowiska naturalnego, gospodarki i 
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społeczeństwa, odejść zaś od postrzegania tych dziedzin jako trzy niezależne filary na 
rzecz spójniejszego podejścia opartego na wzajemnych powiązaniach; 

8. podkreśla, że podczas szczytu Rio+20 należy określić konkretne cele oraz sposoby oceny 
ich realizacji;

9. podziela pogląd, że przejście do gospodarki ekologicznej w kontekście zwalczania 
ubóstwa wymaga uwzględnienia następujących trzech powiązanych ze sobą wymiarów 
polityki:

- inwestowania w zrównoważone zarządzanie kluczowymi zasobami i kapitałem 
naturalnym, 

- tworzenia odpowiedniego rynku i warunków regulacyjnych,
- poprawy zarządzania oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i sektora 

prywatnego; 

10. podkreśla potrzebę uwzględnienia zasady wspólnego acz zróżnicowanego podejścia oraz 
zasady „zanieczyszczający płaci”, by promować sprawiedliwy podział odpowiedzialności 
w kontekście zrównoważonego rozwoju na świecie; 

11. wzywa Komisję i Radę, aby zapewniły, że podczas szczytu Rio+20 zostaną podjęte próby 
znalezienia rozwiązania dla utrzymujących się i coraz powszechniejszych nierówności 
kapitałowych na świecie i w poszczególnych krajach, związanych z obecnie przyjętym 
modelem gospodarczym;

12. podkreśla, że podczas szczytu w Rio+20 należy przedyskutować zintegrowane podejście 
do wielorakich wyzwań, takich jak zwalczanie ubóstwa, zdrowie, żywność i dostawy 
energii;

Działania w zakresie zasobów i kapitału naturalnego

13. podkreśla, że przejście do gospodarki ekologicznej wymaga natychmiastowych działań w 
odniesieniu do zarządzania zasobami i kapitałem naturalnym; 

14. podkreśla, że uczciwy i równy dostęp do zasobów to kluczowy warunek wstępny rozwoju 
i zwalczania ubóstwa; podkreśla, że najbardziej dotknięte zmianami klimatu będą kraje 
najbiedniejsze i dlatego potrzebują wsparcia, by się do nich przystosować;

15. podkreśla znaczenie szacowania rzeczywistej wartości zasobów, kapitału naturalnego i 
usług ekosystemowych, w tym różnorakich kulturowych wartości życiowych im 
przypisywanych, przy jednoczesnym unikaniu uprzedmiotawiania systemów naturalnych, 
oraz wzywa do określenia procesów odpowiedzialności za kapitał naturalny i ich 
uwzględnienia w strukturach odpowiedzialności gospodarczej i procesach podejmowania 
decyzji;

16. podkreśla palącą potrzebę zajęcia się problemem wyczerpujących się zasobów, takich jak 
surowce naturalne, ich zrównoważonego wykorzystania i możliwości recyclingu;

Woda
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17. podkreśla, że podczas szczytu Rio+20 należy odnowić podjęte wcześniej zobowiązania w 
zakresie promowania zrównoważonej gospodarki wodnej; wyraża przekonanie, że 
tworzenie międzynarodowych partnerstw w tym zakresie mogłoby przyczynić się do 
osiągnięcia tego celu; 

18. podkreśla znaczenie zintegrowanego gospodarowania wodami w dorzeczu oraz wzywa do 
wzmocnienia strategii politycznych zmierzających do poprawy dostępu do wody, jej 
jakości i wydajności wykorzystania; 

Ekosystemy morskie i oceany

19. podkreśla potrzebę poprawy zarządzania ekosystemami morskimi i oceanami i 
wzmocnienia ich ochrony oraz wyraża przekonanie, że –  poza ochroną klimatu i 
różnorodności biologicznej – morza i oceany powinny stać się jednym z podstawowych 
filarów ram prawnych z Rio;

20. wyraża przekonanie, że należy podjąć stanowcze zobowiązanie w zakresie 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, a mianowicie poprzez wzmocnienie 
regionalnych organizacji zarządzana rybołówstwem i wprowadzenie sprawdzonych 
rozwiązań praktycznych w odniesieniu do instytucji, nadzoru i mechanizmów 
egzekwowania prawa; 

Energia

21. wskazuje na coraz uboższe zasoby energii ze źródeł kopalnych, takie jak ropa naftowa czy 
węgiel, i ponownie podkreśla ich wpływ na efekt cieplarniany;

22. podkreśla, że przejście ku gospodarce ekologicznej wymaga radykalnej reformy sektora 
energetycznego, by upowszechniać odnawialne źródła energii i racjonalne wykorzystanie 
energii, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych, oraz podkreśla konieczność 
rozwijania technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transferu wiedzy;

23. wzywa do określenia światowych celów oraz działań pozwalających zwiększyć 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawić racjonalne wykorzystanie 
energii na świecie;

24. wyraża przekonanie, że energia ze źródeł odnawialnych oraz racjonalne wykorzystanie 
energii mogą wpłynąć na ograniczanie zmian klimatu, przyczynić się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw oraz wywrzeć korzystny 
wpływ na środowisko naturalne i zdrowie;

25. uważa, że zewnętrzne koszty dostaw energii winny mieć odzwierciedlenie w jej cenach;

Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe

26. podkreśla palącą potrzebę upowszechniania zrównoważonego rolnictwa w kontekście 
zwalczania ubóstwa, uznając jednocześnie, że istnieją już odpowiednie wielofunkcyjne 
systemy rolne o niskim wpływie oraz że należy je promować; 

27. podziela pogląd Komisji, że należy wzmacniać wdrażane już inicjatywy na rzecz 
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popularyzacji zrównoważonego rolnictwa, które opierają się na wielostronnych 
działaniach (takie jak FAO), działaniach regionalnych (np. rolnictwo ekologiczne), jak 
również działaniach biznesowych, oraz że należy ponadto podejmować nowe inicjatywy i 
nawiązywać partnerstwa w ramach ustaleń w zakresie zarządzania przyjętych przez 
Komitet ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego, by przyczynić się do większego 
zrównoważenia konsumpcji i produkcji żywności, kształtować odporność społeczną i 
ograniczać głód;

28. apeluje o podjęcie działań na skalę światową w celu zapewnienia większej przejrzystości 
na rynkach towarowych oraz położenia kresu spekulacjom finansowym, które 
przyczyniają się do znacznej zmienności cen żywności;

29. wyraża przekonanie, że degradacja gruntów i zmiany sposobu ich wykorzystania 
wymagają podjęcia działań na skalę światową, i wzywa do przyjęcia skutecznych 
środków i monitorowania;

30. podkreśla szczególne znaczenie małych producentów, którzy odpowiadają za większość 
dostaw żywności na świecie;

Lasy

31. podkreśla potrzebę promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i zwalczania 
wylesiania, podkreśla potrzebę tworzenia partnerstw z rządami, społeczeństwem 
obywatelskim i sektorem prywatnym, by osiągnąć ten cel; 

32. wyraża przekonanie, że stworzenie instrumentu REDD+ w ramach ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) winno gwarantować 
poszanowanie ogólnych założeń i celów w zakresie ochrony lasów i zaangażowanie w ich 
realizację;

Chemikalia i substancje niebezpieczne

33. popiera pogląd Komisji, że nadszedł czas, by określić bardziej solidny i spójny system 
międzynarodowy w zakresie zarządzania wykorzystaniem chemikaliów i substancji 
niebezpiecznych, oraz że podczas szczytu Rio+20 należy podjąć działania prowadzące do 
osiągnięcia tego celu; 

Gospodarowanie odpadami

34. podkreśla fakt, że właściwe gospodarowanie odpadami nie tylko ogranicza wpływ na 
środowisko naturalne, lecz również stanowi źródło nowych materiałów i pozwala na 
tworzenie nowych miejsc pracy;

Tworzenie warunków stymulujących rynki i inwestowanie w kapitał ludzki 

Dotowanie działań szkodliwych dla środowiska

35. podkreśla palącą potrzebę zajęcia się dotacjami na działania szkodliwe dla środowiska, 

36. apeluje o to, by podczas szczytu Rio+20 kraje uczestniczące w obradach zainicjowały 
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szereg skoordynowanych działań ukierunkowanych na identyfikację i stopniowe 
zaprzestanie do 2020 r. udzielania dotacji na działania szkodliwe dla środowiska zgodnie 
z zobowiązaniami podjętymi w Nagoi;

Instrumenty regulacyjne i rynkowe

37. podkreśla, że korzystanie z instrumentów regulacyjnych zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym, oraz z instrumentów rynkowych odegra kluczową rolę w 
ekologizacji gospodarki; 

38. podkreśla, że reformy fiskalne przewidujące przeniesienie obciążeń podatkowych z pracy 
na wykorzystywanie zasobów naturalnych i zanieczyszczanie środowiska może wywrzeć 
korzystny wpływ zarówno na zatrudnienie, jak i na środowisko naturalne;

39. wzywa Komisję Europejską, by upowszechniała uwzględnianie aspektów 
środowiskowych w międzynarodowych negocjacjach handlowych; 

Finansowanie 

40. podkreśla, że przejście w kierunku światowej gospodarki ekologicznej będzie wymagać 
inwestycji finansowych na dużą skalę; podkreśla, że wyłącznie publiczne zasoby 
finansowe nie wystarczą oraz że finansowanie publiczne będzie raczej musiało 
katalizować i stymulować znacznie większe inwestycje po stronie sektora prywatnego;

41. zachęca, by podczas szczytu Rio+20 zalecić reformę istniejących strategii finansowania i 
utworzyć nowe systemy finansowania publiczno-prywatnego oraz ustanowić konieczne 
partnerstwa; 

42. wyraża przekonanie, że kraje rozwijające się potrzebują stabilnych, długofalowych ram 
wsparcia finansowego, budowania potencjału i transferu technologii, by promować 
zrównoważony wzrost, co pozwoli im odejść od rozwoju wymagającego znacznego 
zużycia energii i znacznych emisji dwutlenku węgla, która to droga stała się w przeszłości 
udziałem krajów uprzemysłowionych;

43. podkreśla, że oficjalna pomoc na rzecz rozwoju (ODA) winna bardziej kierować się 
założeniami gospodarki ekologicznej; 

44. uważa za istotne, by kraje najbiedniejsze miały dostęp do innowacyjnych form 
finansowania, by zniwelować istniejącą przepaść kapitałową;

Udział obywateli

45. uważa za szczególnie istotne, by kontynuować szersze angażowanie obywateli w 
zarządzaniu środowiskiem naturalnym, oraz wzywa do postępów w ramach szczytu Rio 
+20 w zakresie zapewniania skutecznego wdrażania na świecie zasady 10 z Rio; wyraża 
przekonanie, że UE może wnieść wkład w międzynarodową dyskusję, dzieląc się 
ważnymi doświadczeniami zdobytymi podczas ponaddziesięcioletniego wdrażania 
konwencji z Arhus, 

Szkolenia 
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46. podkreśla potrzebę wspierania  we wszystkich krajach programów edukacyjnych i
szkoleniowych, przeznaczonych w szczególności dla ludzi młodych;

Technologie

47. podkreśla znaczenie badań i rozwoju w stymulowaniu innowacji oraz potrzebę 
współpracy naukowej i współpracy w dziedzinie technologii;

48. przyznaje, że innowacje technologiczne, ocena i transfer wiedzy mają zasadnicze 
znaczenie pozwalające sprostać wyzwaniom środowiskowym, gospodarczym oraz 
społecznym; podkreśla jednak również, że rozwój technologii nie może być jedyną 
odpowiedzią na  problemy w zakresie środowiska naturalnego czy zwalczania ubóstwa;

49. podkreśla, że wprowadzenie nowych i wschodzących technologii nie może przekreślić 
celów w zakresie sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz zwalczania ubóstwa; 
technologie mogą mieć różnoraki wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, a 
bez odpowiedniego nadzoru niektóre technologie mogą prowadzić do 
niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (takich jak woda, grunty czy 
biomasa), nasilania się ubóstwa i innych negatywnych skutków społecznych;

50. w związku z tym popiera strategiczny plan z Bali na rzecz wspierania technologii i 
kształtowania potencjału w zakresie technologii związanej ze środowiskiem naturalnym, 
jak również cele w zakresie oceny i transferu technologii ekologicznych oraz apeluje o 
utworzenie w ramach ONZ systemu monitorowania, oceny i dostarczania informacji o 
nowych technologiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zwalczaniem 
ubóstwa;

Monitorowanie postępów

51. podkreśla, że szczyt Rio+20 winien pozwolić na opracowanie nowego alternatywnego 
modelu mierzenia wzrostu i dobrobytu „niezależnie od PKB”; podkreśla, iż jest on 
konieczny do analizowania szeroko pojętych postępów, uwzględniających wymiar 
gospodarczy, środowiskowy i społeczny; apeluje zatem o opracowanie klarownych i 
wymiernych wskaźników, które uwzględniają zmiany klimatu, różnorodność biologiczną, 
skuteczne gospodarowanie zasobami i włączenie społeczne;

Lepsza administracja i zaangażowanie sektora prywatnego 

52. podkreśla palącą potrzebę poprawy zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju;   

53. wyraża pogląd, że należy wzmocnić Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska (UNEP), tworząc wielostronną organizację o zasięgu światowym działającą 
na rzecz środowiska, np. w drodze przekształcenia UNEP w wyspecjalizowaną agendę 
ONZ (taką jak MOP), co byłoby najbardziej obiecującym rozwiązaniem pozwalającym na 
poprawę międzynarodowego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz postęp na drodze 
do zrównoważonego rozwoju na świecie;

54. ponawia swoją propozycję powołania międzynarodowego trybunału ochrony środowiska, 
tak by międzynarodowe przepisy w dziedzinie ochrony środowiska miały bardziej 
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wiążący charakter i aby można było je egzekwować;

55. apeluje o to, by podczas szczytu Rio+20 podjąć się realizacji strategii na rzecz 
zwiększenia spójności między różnorodnymi wielostronnymi porozumieniami w zakresie 
środowiska; 

56. podkreśla potrzebę angażowania światowych, krajowych i lokalnych podmiotów w proces 
wdrażania postanowień;

57. podkreśla potrzebę zwiększenia zaangażowania ministrów finansów, ministrów rozwoju, 
ministrów ochrony środowiska i innych urzędników w strategie polityczne na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; 

58. apeluje o to, by podczas szczytu Rio+20 zwiększyć zaangażowanie kluczowych 
podmiotów, w tym sektora prywatnego, podkreśla, że kluczową rolę powinni odgrywać 
przedsiębiorcy i społeczeństwo obywatelskie, w szczególności organizacje pozarządowe, 
ruchy społeczne i rdzenne społeczności ; 

59. podkreśla znaczenie współpracy przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego w 
krajach rozwijających się w celu wypracowania wymiernych wyników; 

60. podkreśla znaczenie zaangażowania obywateli, wzywa do poszerzania wiedzy i szerszego 
informowania w zakresie zrównoważonej konsumpcji, tak by zmienić wartości i 
zachowania oraz ułatwić podejmowanie odpowiedzialnych decyzji;

61. podkreśla, że wszystkim najważniejszym podmiotom należy zapewnić pełny, otwarty i 
sprawiedliwy dostęp do wszystkich negocjacji, posiedzeń między obradami i posiedzeń 
przygotowawczych do szczytu Rio+20;

62. wyraża przekonanie, że przedstawiciele Parlamentu powinni odgrywać aktywną rolę w 
związku z konferencją; najlepiej byłoby, gdyby Parlament Europejski był oficjalnie 
zaangażowany w konferencję, miał taki sam status jak delegacja Komisji i co najmniej 
taki sam status, jakim cieszył się podczas innych konferencji,

63. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu 
ONZ.


