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B7-0000/2011

Rezoluția Parlamentului European din ... în vederea elaborării unei poziții comune a UE 
înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă 
(Rio+20)

Parlamentul European,

– având în vedere Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă 
(Rio+20), care va avea loc la Rio de Janeiro în iunie 2012 și în cadrul căreia accentul se va 
pune pe două teme: „o economie ecologică în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării 
sărăciei” şi „cadrul instituţional pentru dezvoltarea durabilă”,

– având în vedere întrebările adresate Comisiei și Consiliului cu privire la obiectivele UE 
pentru Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (Rio+20), 
care va avea loc la Rio de Janeiro în iunie 2012 (O-B7 000/2011, O-B7 000/2011),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Rio+20: către economia 
ecologică și o mai bună guvernanță” (COM(2011)363),

– având în vedere concluziile Conferinței privind diversitatea biologică, care a avut la 
Nagoya, în Japonia, în 2010,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât, deși s-au realizat progrese către o dezvoltare durabilă de la Summitul de la Rio 
din 1992 și de la Summitul de la Johannesburg din 2002, există în continuare lacune și 
provocări semnificative în materie de implementare;

B. întrucât sinergiile dintre cele trei convenţii de la Rio privind biodiversitatea (CBD), 
combaterea schimbărilor climatice (CCONUSC) şi combaterea deşertificării (CONUCD) 
ar trebui consolidate;

C. întrucât aproximativ 1,4 miliarde de oameni trăiesc în continuare în condiţii de sărăcie 
extremă, jumătate din aceștia trăind în Africa Subsahariană, şi întrucât o şesime din 
populaţia mondială suferă de subnutriție; 

D. întrucât, conform estimărilor, populația mondială va număra, până în 2050, cel puțin 9 
miliarde de persoane, ceea ce va duce la creșterea cererii în materie de resurse naturale; 

E. întrucât nevoia din ce în ce mai crescută de apă, terenuri și păduri a dus la creșterea 
gradului de diminuare și de degradare a acestor resurse și întrucât pierderea biodiversității 
și despădurirea au loc în continuare într-un ritm alarmant; 

F. întrucât nivelurile emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivel global cresc în continuare; 
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G. întrucât provocările viitoare nu sunt probleme de sine stătătoare, ci sunt legate și depind 
una de cealaltă și întrucât Rio+20 este doar un for multilateral în cadrul căruia sunt 
abordați toți cei trei piloni ai dezvoltării durabile, asigurând astfel o abordare holistă; 

H. întrucât buna guvernanţă în materie de mediu depășește mecanismele instituționale, 
deoarece include transparență, răspundere și o implicare a societății civile; întrucât 
principul 10 din Declarația de la Rio confirmă faptul că problemele de mediu sunt cel mai 
bine tratate prin participarea tuturor cetăţenilor interesaţi și subliniază că este necesar să se 
asigure accesul la informaţiile ce privesc mediul, dreptul de a participa la procesul de 
luare a deciziilor și accesul efectiv la procedurile juridice şi administrative; 

I. întrucât contribuțiile ar trebui prezentate ONU înainte de 1 noiembrie 2011, ca aport la 
negocierile ce vor demara la începutului lui 2012,

1. salută decizia Adunării generale a ONU din Rezoluția 64/236 de a organiza o Conferință a 
Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă la cel mai înalt nivel la Rio de 
Janeiro în iunie 2012, o ocazie unică pentru liderii mondiali de a stabili agenda privind 
durabilitatea pentru următorii 10 ani;

2. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Rio+20: către economia ecologică și o mai bună 
guvernanță”, dar consideră că accentul pus pe economia ecologică și pe sectorul privat nu 
ar trebui să distragă atenția de la necesitatea de a consolida rolul cetățenilor și de a 
promova buna guvernanță în materie de mediu dincolo de mecanismele instituționale; 
subliniază că, în ceea ce privește aplicarea principiului 10 din Declarația de la Rio, UE 
poate împărtăși în această privință experiențe importante;

3. invită Comisia și Consiliul să se asigure că până la 1 noiembrie 2011 se transmite 
Organizației Națiunilor Unite o poziție puternică și unită a UE, ca aport la negocierile ce 
vor demara la începutul lui 2012;

4. subliniază că Summitul Rio+20 este o ocazie extrem de importantă de a întări 
angajamentul politic privind dezvoltarea durabilă la nivel global, precum și parteneriatele 
dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare; 

5. evidențiază faptul că este extrem de necesar să se imprime procesului de punere în 
aplicare și guvernanței la nivel internațional ale politicilor de dezvoltare durabilă care 
avansează lent un caracter mai urgent și mai dinamic; 

6. invită Comisia și Consiliul să se asigure că Summitul Rio+20 nu are ca rezultat doar 
declarații de bună intenție, ci și măsuri concrete și obiective cuantificabile, necesare 
pentru a facilita trecerea la o economie ecologică și la o mai bună guvernanță; 

7. subliniază că Summitul Rio+20 ar trebui să pună accentul pe consolidarea legăturilor 
dintre mediu, agenda economică și cea socială, acestea nemaifiind considerate trei piloni 
independenți, abordarea fiind una mai coerentă și interdependentă; 

8. subliniază că în cadrul Summitului Rio+20 ar trebui să fie stabilite obiective specifice și 
concrete și modalități de evaluare a acestora;
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9. este de părere că, pentru a face tranziția către o economie ecologică în contextul eradicării 
sărăciei, trebuie abordate următoarele trei dimensiuni interconectate ale politicilor:

- realizarea de investiții în gestionarea durabilă a resurselor-cheie și a capitalului 
natural; 

- stabilirea condițiilor de piață și de reglementare adecvate;
- îmbunătățirea guvernanței și intensificarea participării societății civile și a 

sectorului privat; 

10. subliniază necesitatea de a include principiul unei abordări comune, dar diferențiate și 
principiul „poluatorul plătește” pentru a susține o împărțire corectă a responsabilităților în 
vederea realizării unei dezvoltări durabile globale; 

11. invită Comisia și Consiliul să se asigure că în cadrul Summitului Rio+20 se încearcă să se 
găsească o soluție pentru eliminarea deficitelor de fonduri persistente și din ce în ce mai 
mari de la nivel global și național datorate modelului economic actual;

12. subliniază că în cadrul Summitului Rio+20 ar trebui să se discute despre o abordare 
integrată privind provocările multiple precum eradicarea sărăciei, sănătatea și 
aprovizionarea cu alimente și cu energie;

Măsuri privind resursele și capitalul natural

13. subliniază că trecerea la o economie ecologică impune luarea unor măsuri urgente cu 
privire la gestionarea resurselor și a capitalului natural; 

14. subliniază că accesul adecvat și echitabil la resurse reprezintă o premisă esențială pentru 
dezvoltare și eradicarea sărăciei; evidențiază faptul că țările cele mai sărace vor fi cel mai 
afectate de efectele schimbărilor climatice și că acestea au, prin urmare, nevoie de sprijin 
pentru a se adapta;

15. subliniază că este important să apreciem resursele, capitalul natural și serviciile 
ecosistemice la adevărata lor valoare, inclusiv diferitele valori existențiale culturale 
atribuite acestora, fără a transforma sistemele naturale în mărfuri, și solicită introducerea 
unor proceduri de contabilizare a capitalului natural și integrarea acestora în structurile 
contabile economice și în procesele decizionale de la nivel politic;

16. subliniază necesitatea de a rezolva urgent problema legată de resursele limitate, cum ar fi 
materiile prime, de utilizarea lor durabilă și de posibilitățile de reciclare a acestora;

Apa

17. subliniază că în cadrul Summitului Rio+20 trebuie reînnoit angajamentul de promovare a 
gestionării durabile a apei și consideră că crearea unor parteneriate internaționale în acest 
sector ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv; 

18. subliniază importanța gestionării integrate a bazinelor hidrografice și solicită consolidarea 
politicilor de îmbunătățire a accesului la apă, a calității și a eficienței acesteia; 

Mediul marin și oceanele
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19. subliniază că este necesar ca guvernanța să fie îmbunătățită, iar protecția mediului marin 
consolidată și consideră că mările și oceanele ar trebui să devină unul dintre pilonii-cheie 
ai cadrului de la Rio, alături de protejarea climei și a biodiversității;

20. consideră că este nevoie de un angajament puternic privind gestionarea durabilă a 
pescuitului, în special prin consolidarea organizațiilor regionale de gestionare a 
pescuitului și prin introducerea unor bune practici privind instituțiile și mecanismele de 
supraveghere și de punere în aplicare; 

Energia

21. subliniază deficitul din ce în ce mai mare de surse de energie fosile, cum ar fi petrolul sau 
carbonul, și menționează din nou că acestea contribuie la realizarea unui efect de seră;

22. subliniază că trecerea la o economie ecologică impune o transformare radicală a sectorului 
energetic, în vederea promovării energiei din surse regenerabile și a eficienței energetice, 
mai ales în țările cel mai puțin dezvoltate, și că este necesar să se dezvolte o tehnologie în 
domeniul energiei din surse regenerabile și să aibă loc un transfer de cunoștințe de 
specialitate;

23. solicită ca obiectivele și măsurile de la nivel global să crească gradul de utilizare a 
energiei din surse regenerabile și eficiența energetică la nivel mondial;

24. consideră că energia din surse regenerabile și eficiența energetică pot combate schimbările 
climatice, pot contribui la dezvoltarea socială și economică, pot crește securitatea 
aprovizionării și pot aduce avantaje pentru mediu și sănătate;

25. consideră că costurile externe ale aprovizionării cu energie ar trebui să se reflecte în prețul 
energiei;

Agricultura şi siguranța alimentară

26. subliniază că agricultura durabilă trebuie urgent promovată în contextul eradicării sărăciei, 
admițând faptul că există deja sisteme agricole multifuncționale adecvate și cu un impact 
scăzut și că acestea ar trebui promovate; 

27. este de acord cu Comisia că inițiativele actuale de susținere a agriculturii durabile care se 
bazează pe acțiuni multilaterale (precum FAO), activități regionale (precum agricultura 
organică), precum și pe activități comerciale ar trebui consolidate și că, în plus, în cadrul 
măsurilor de guvernanță ale Comisiei pentru siguranță alimentară, ar trebui lansate 
inițiative și parteneriate noi cu scopul de a crește sustenabilitatea consumului și a 
producției de alimente, de a susține reziliența comunității și de a reduce nivelul foametei;

28. solicită să se ia măsuri la nivel global prin care să se creeze mai multă transparență pe 
piața de mărfuri și să se pună capăt speculațiilor care duc la o volatilitate crescută a 
prețurilor;

29. consideră că degradarea terenurilor și schimbarea modurilor de utilizare a acestora impun 
o reacție la nivel global și solicită să se ia măsuri și să se monitorizeze aceste aspecte în 
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mod eficient;

30. subliniază importanța vitală a micilor producători, care asigură o mare parte din 
aprovizionarea cu alimente la nivel mondial;

Pădurile

31. subliniază necesitatea de a promova gestionarea durabilă a pădurilor și de a combate 
despădurirea, precum și de a înființa parteneriate cu guvernele, societatea civilă și sectorul 
privat pentru a realiza acest obiectiv; 

32. consideră că natura instrumentului REDD+ din cadrul CCONUSC ar trebui să asigure 
respectarea obiectivelor și a misiunilor globale de protejare a pădurilor și contribuția la 
realizarea acestora;

Substanţele chimice şi cele periculoase

33. susține punctul de vedere al Comisiei conform căruia a venitul timpul să se creeze un 
regim internațional mai robust și mai coerent de reglementare a utilizării substanțelor
chimice și a celor periculoase și conform căruia, în cadrul Summitul Rio+20, ar trebui să 
se facă demersuri în vederea realizării acestui obiectiv; 

Gestionarea deşeurilor

34. subliniază faptul că o bună gestionare a deșeurilor nu numai că reduce efectele asupra 
mediului, ci reprezintă și o sursă pentru crearea de materii și de locuri de muncă noi;

Crearea condițiilor pentru stimularea piețelor și a investițiilor în resursele umane 

Subvențiile dăunătoare mediului

35. subliniază că este necesar să se elimine urgent subvențiile dăunătoare mediului; 

36. solicită ca în cadrul Summitului Rio+20 să se lanseze o serie de măsuri coordonate la 
nivelul țărilor destinate identificării și eliminării treptate a tuturor subvențiilor dăunătoare 
mediului până în 2020, în conformitate cu angajamentele de la Nagoya;

Instrumentele de reglementare și de piață

37. subliniază că folosirea instrumentelor de reglementare, atât la nivel național, cât și 
internațional, precum și a instrumentelor de piață va avea un rol esențial în ecologizarea 
economiei; 

38. subliniază că reformele fiscale gândite pentru a transfera sarcina fiscală de la muncă la 
folosirea resurselor și la poluare pot contribui la înregistrarea unui rezultat benefic atât 
pentru ocuparea forței de muncă, cât și pentru mediu;

39. invită Comisia Europeană să promoveze includerea aspectelor legate de mediu în 
negocierile comerciale internaționale; 
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Finanţarea 

40. subliniază că trecerea la o economie ecologică va impune realizarea unor investiții 
financiare la scară largă, că nu va fi de ajuns să se folosească banii publici și că finanțarea 
publică va trebui mai degrabă să accelereze și să susțină investițiile private;

41. solicită ca în cadrul Summitului Rio+20 să se reformeze strategiile de finanțare actuale și 
să se creeze, în funcție de necesități, noi mecanisme de finanțare și parteneriate 
public-private; 

42. consideră că țările în curs de dezvoltare au nevoie de un cadru pe termen lung stabil în 
ceea ce privește sprijinul financiar, consolidarea capacităților și transferul tehnologic 
pentru a promova dezvoltarea durabilă și a putea să evite calea dezvoltării care implică un 
nivel ridicat de consum de energie și de emisii de carbon, o cale pe care țările 
industrializate o cunosc;

43. subliniază că Ajutorul oficial pentru dezvoltare (AOD) ar trebui să fie folosit într-o mai 
mare măsură pentru obiectivele economiei ecologice; 

44. consideră că este vital ca țările cele mai sărace să aibă acces la formele inovatoare de 
finanțare pentru a elimina deficitul de fonduri cu care se confruntă aceste țări;

Consolidarea rolului cetăţenilor

45. consideră că este extrem de important ca rolul cetățenilor să fie în continuare consolidat în 
ceea ce privește guvernanța în materie de mediu și solicită să se realizeze progrese în 
cadrul Summitului Rio+20 cu privire la asigurarea aplicării globale efective a principiului 
10 din Declarația de la Rio; este de părere că UE poate pune la dispoziție, în cadrul 
discuțiilor la nivel internațional, o experiență importantă, având în vedere că aplică de 
peste 10 ani Convenția de la Arhus;

Formarea 

46. subliniază că este necesar ca programele de educație și de formare, în special cele dedicate 
tinerilor, să fie susținute în toate țările;

Tehnologiile

47. subliniază importanța cercetării și a dezvoltării pentru stimularea inovării și nevoia de 
cooperare în domeniul științific și tehnologic;

48. admite că inovarea, evaluarea și transferul în domeniul tehnologic sunt esențiale pentru a 
face față provocărilor de mediu, economice și sociale; subliniază însă că dezvoltarea 
tehnologică nu poate fi singura soluție la problemele legate de mediu sau în ceea ce 
privește eradicarea sărăciei;

49. subliniază că introducerea unor tehnologii noi și emergente nu trebuie să compromită 
obiectivele privind dezvoltarea corectă și durabilă și eradicarea sărăciei; consideră că 
tehnologiile pot avea efecte asupra mediului, sociale și economice diferite; este de părere 
că, dacă nu sunt supravegheate în mod adecvat, anumite tehnologii pot duce la exploatarea 
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nesustenabilă a resurselor naturale (precum apa, terenurile, biomasa), la creșterea sărăciei 
și la alte efecte sociale negative;

50. susține, prin urmare, Planul strategic pentru sprijin tehnologic și dezvoltarea capacităților 
de la Bali privind tehnologia legată de mediu, precum și obiectivele de evaluare și de 
transfer al tehnologiilor nepoluante și solicită să se dezvolte, în cadrul sistemului ONU, o 
capacitate de monitorizare și de evaluare a tehnologiilor noi relevante pentru dezvoltarea 
durabilă și eradicarea sărăciei, precum și de furnizare a informațiilor privind aceste 
tehnologii;

Evaluarea progreselor

51. subliniază că în cadrul Summitului Rio+20 ar trebui să se creeze un model alternativ nou 
de evaluare a creșterii și a bunăstării „dincolo de PIB” și că acest model este necesar 
pentru a evalua progresele într-un sens mai larg, care include dimensiunea economică, cea 
de mediu și cea socială; solicită, prin urmare, elaborarea unor indicatori clari şi 
cuantificabili care să ia în considerare schimbările climatice, biodiversitatea, eficienţa 
resurselor şi incluziunea socială;

Îmbunătățirea guvernanței și intensificarea participării sectorului privat 

52. subliniază că este necesar să se îmbunătățească urgent guvernanța în materie de dezvoltare 
durabilă;   

53. este de părere că Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu trebuie 
consolidat, prin crearea unei organizații de mediu multilaterale globale, de exemplu prin 
transformarea Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu într-o agenție 
specializată a ONU (precum OIM), deoarece acesta ar fi modul cel mai promițător de a 
îmbunătăți guvernanța în materie de mediu de la nivel internațional și de a progresa pe 
calea unei dezvoltări durabile la nivel global;

54. propune din nou să se înființeze o instanță internațională în domeniul protecției mediului, 
astfel încât legislația în acest domeniu să aibă un caracter obligatoriu și un titlu executoriu 
mai pronunțate;

55. solicită ca în cadrul Summitului Rio+20 să se lanseze o strategie de creștere a coerenței 
dintre diferitele acorduri multilaterale privind mediul; 

56. subliniază necesitatea de a implica actorii de la nivel mondial, național și local în 
procesele de punere în aplicare;

57. subliniază necesitatea de a intensifica implicarea miniștrilor finanțelor, ai dezvoltării, ai 
mediului și a altor miniștri în elaborarea unor politici de dezvoltare durabilă; 

58. solicită ca în cadrul Summitului Rio+20 să se consolideze angajamentul celor mai 
importante părți interesate, inclusiv al sectorului privat, și subliniază că mediul de afaceri 
și societatea civilă, în special ONG-urile, mișcările sociale și comunitățile locale trebuie 
să aibă un rol important; 
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59. subliniază că, pentru a obține rezultate concrete, este important ca în țările în curs de 
dezvoltare mediul de afaceri și societatea civilă să colaboreze; 

60. subliniază importanța participării cetățenilor și solicită ca aceștia să fie sensibilizați și să 
primească mai multe informații cu privire la consumul durabil pentru a schimba valorile și 
comportamentul și a facilita luarea unor decizii responsabile;

61. subliniază că toate părțile interesate importante ar trebui să aibă un acces deplin, deschis și 
echitabil la toate negocierile și la toate reuniunile dintre sesiuni și de pregătire privind 
Summitul Rio+20;

62. consideră că reprezentanții parlamentari ar trebui să aibă un rol activ în legătură cu această 
conferință; consideră că, în mod ideal, Parlamentul European ar trebui să aibă, în mod 
oficial, în ceea ce privește această conferință, același statut pe care îl are delegația 
Comisiei și cel puțin același statut pe care l-a avut în cadrul altor conferințe;

63. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Secretarului General al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.


