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B7-0000/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z... s ohľadom na vypracovanie spoločnej pozície EÚ 
pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 
(Rio+20)

Európsky parlament,

– so zreteľom na konferenciu Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 
(Rio+20), ktorá sa má konať v júni 2012 v Riu de Janeiro a ktorá sa bude niesť v duchu 
dvoch tém: „zelené hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a odstraňovania 
chudoby“ a „inštitucionálny rámec trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na otázky adresované Komisii a Rade o cieľoch EÚ na konferencii 
Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20), ktorá sa má konať 
v júni 2012 v Riu de Janeiro (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Rio+20: Na ceste k 
ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu“ (KOM(2011)363),

– so zreteľom na výsledky konferencie o biologickej diverzite, ktorá sa konala v roku 2010 
v Nagoji, Japonsku, 

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže aj napriek tomu, že sa od samitu v Riu z roku 1992 a samitu v Johannesburgu z 
roku 2002 dosiahol pokrok v dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja, naďalej pretrvávajú 
výrazné medzery a problémy pri jeho implementácii,

B. keďže by sa mala posilniť súčinnosť medzi tromi dohovormi z Ria – o biologickej 
diverzite (CBD), o zmene klímy (UNFCCC) a o boji proti dezertifikácii (UNCCD);

C. keďže až 1,4 miliardy ľudí stále žije v extrémnej chudobe, pričom polovica z nich sa 
nachádza v subsaharskej Afrike, a keďže jedna šestina svetovej populácie trpí na 
podvýživu, 

D. keďže sa predpokladá, že svetová populácia sa do roku 2050 rozrastie na minimálne
9 miliárd, čím sa ešte viac zvýši dopyt po prírodných zdrojoch, 

E. keďže neustále rastúci dopyt po vode, pôde a lesoch viedol k rastúcemu drancovaniu a 
poškodzovaniu týchto zdrojov, a keďže strata biodiverzity a odlesňovanie napredujú 
znepokojujúcim tempom, 

F. keďže globálny objem emisií skleníkových plynov naďalej rastie, 

G. keďže očakávané výzvy nie sú izolovanými problémami, ale sú navzájom prepojené a 
vzájomne od seba závislé, a keďže Rio+20 je jediným mnohostranným fórom, ktoré sa 
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zaoberá všetkými troma piliermi trvalo udržateľného rozvoja, čím zabezpečuje komplexný 
prístup, 

H. keďže dobrá správa životného prostredia prekračuje rámec inštitucionálnych dohôd a 
zahŕňa transparentnosť, určenie zodpovednosti a zapojenie občianskej spoločnosti; keďže 
zásada č. 10 vyhlásenia z Ria potvrdzuje, že otázky životného prostredia sa najlepšie 
riešia, ak sú do procesu zapojení všetci dotknutí občania, a zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť prístup k informáciám týkajúcim sa životného prostredia, právo na účasť v
rozhodovacom procese a účinný prístup k súdnym a správnym konaniam; 

I. keďže príspevky by mali byť predložené OSN do 1. novembra 2011, aby slúžili ako vklad 
pre rokovania, ktoré sa majú otvoriť začiatkom roku 2012,

1. víta rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN uvedené v rezolúcii 64/236 zvolať 
konferenciu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji na najvyššej možnej úrovni v júni 2012 v 
Riu de Janeiro, čo svetovým lídrom ponúka jedinečnú príležitosť na zostavenie agendy 
pre trvalú udržateľnosť na ďalších 10 rokov,

2. víta oznámenie Komisie s názvom Rio+20: Na ceste k ekologickému hospodárstvu a 
lepšiemu riadeniu, nazdáva sa však, že dôraz na ekologické hospodárstvo a súkromný 
sektor by nemal odpútavať pozornosť od potreby posilniť úlohu občanov a presadzovať 
dobrú správu životného prostredia prekračujúcu rámec inštitucionálnych opatrení; 

zdôrazňuje, že v tomto smere sa EÚ môže pri implementácii zásady č. 10 z Ria podeliť o 
významné skúsenosti;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby bolo Organizácii Spojených národov do 1. 
novembra 2011 predložené pevné a jednotné stanovisko EÚ, ktoré bude vkladom pre 
rokovania, ktoré sa otvoria začiatkom roka 2012;

4. zdôrazňuje, že samit Rio+20 je rozhodujúcou príležitosťou na posilnenie politických 
záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na svetovej úrovni a partnerstiev medzi 
priemyselnými a rozvojovými krajinami, 

5. zdôrazňuje, že vzniká pálčivá potreba pripísať vyššiu naliehavosť a dynamiku 
implementácii a medzinárodnému riadeniu politík v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 
ktoré napredujú len pomaly, 

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby výsledkom samitu Rio+20 neboli len 
vyjadrenia dobrej vôle, ale hmatateľné opatrenia a dosiahnuteľné ciele, ktoré sú potrebné 
na umožnenie prechodu na ekologické hospodárstvo a lepšie riadenie, 

7. zdôrazňuje, že samit Rio+20 by sa mal zameriavať na posilnenie prepojení medzi 
environmentálnou, hospodárskou a sociálnou agendou a na zmenu ich vnímania v tom 
zmysle, aby sa prestali považovať za tri nezávislé piliere, ale aby sa k nim zaujal prístup 
založený na súdržnosti a vzájomnej závislosti, 

8. zdôrazňuje, že sa samite Rio+20 by sa mali vytýčiť konkrétne a osobitné ciele a spôsoby, 
ako ich merať,
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9. súhlasí s názorom, že ak sa má v súvislosti s odstraňovaním chudoby dosiahnuť prechod 
na ekologické hospodárstvo, je potrebné sa zaoberať týmito troma vzájomne prepojenými 
rozmermi politiky:

- investície do trvalo udržateľného riadenia kľúčových zdrojov a prírodného 
kapitálu 

- zriadenie riadnych trhových a regulačných podmienok
- zlepšenie správy a zapojenia občianskej spoločnosti a súkromného sektora 

10. zdôrazňuje potrebu zahrnúť zásadu spoločného, ale diferencovaného prístupu a zásady 
„znečisťovateľ platí“ s cieľom podporiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, 

11. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby sa na samite Rio+20 vyvinula snaha o 
nájdenie riešenia pretrvávajúcich a rastúcich kapitálových rozdielov na svetovej a 
národnej úrovni vyplývajúcich zo súčasného hospodárskeho modelu,

12. zdôrazňuje, že na samite Rio+20 by sa malo diskutovať o integrovanom prístupe k 
mnohorakým výzvam, akými sú odstránenie chudoby, zdravie, potraviny a dodávky 
energie,

Pôsobenie v oblasti zdrojov a prírodného kapitálu

13. zdôrazňuje, že prechod k ekologickému hospodárstvu si vyžaduje naliehavé konanie, 
pokiaľ ide o riadenie zdrojov a prírodného kapitálu, 

14. zdôrazňuje, že spravodlivý a rovnocenný prístup k zdrojom je základným predpokladom 
rozvoja a odstránenia chudoby; zdôrazňuje, že najchudobnejšie krajiny budú najviac 
postihnuté vplyvmi zmeny klímy, a preto budú potrebovať podporu pri prispôsobovaní sa 
jej,

15. zdôrazňuje, že je dôležité prisúdiť službám v oblasti zdrojov, prírodného kapitálu a 
ekosystému ich skutočnú hodnotu vrátane rozličných hodnôt kultúrneho živobytia, ktoré 
sa im pripisujú, bez toho, aby sa z prírodných systémov spravili komodity, a žiada 
vytvorenie procesov zúčtovania prírodného kapitálu a ich začlenenie do hospodárskych 
účtovných štruktúr a politických rozhodovacích procesov,

16. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť nedostatok zdrojov, ako sú suroviny, ich trvalo 
udržateľné využitie a možnosti recyklácie,

Voda

17. prízvukuje, že na samite Rio+20 je potrebné obnoviť záväzky voči podpore trvalo 
udržateľného riadenia vody, nazdáva sa, že dosiahnutiu tohto cieľa by mohlo pomôcť 
nadviazanie medzinárodných partnerstiev v tomto smere, 

18. zdôrazňuje dôležitosť riadenia vodných tokov a žiada posilnenie politík zameraných na 
zlepšenie prístupu k vode, jej kvality a účinnosti jej využívania, 

Morské prostredie a oceány
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19. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť správu a posilniť ochranu morského prostredia a 
oceánov, a nazdáva sa, že moria a oceány by sa popri ochrane klímy a biodiverzity mali 
stať jedným z kľúčových pilierov rámca samitu v Riu;

20. domnieva sa, že treba vytvoriť silný záväzok voči trvalo udržateľnému riadeniu rybného 
hospodárstva, a to konkrétne tým, že sa posilnia regionálne organizácie rybného 
hospodárstva a zavedú vhodné postupy, pokiaľ ide o inštitúcie, dohľad a mechanizmy 
vymáhania, 

Energetika

21. poukazuje na rastúci nedostatok fosílnych zdrojov energie, akými sú ropa alebo uhlie, a 
prízvukuje ich prínos k skleníkovému efektu,

22. podčiarkuje, že prechod na ekologické hospodárstvo si vyžaduje radikálnu premenu 
odvetvia energetiky s cieľom presadzovať obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť, a 
to predovšetkým v najmenej rozvinutých krajinách, a zdôrazňuje potrebu presunu 
technológií obnoviteľnej energie a know-how,

23. žiada globálne ciele a opatrenia na zvýšenie využitia obnoviteľnej energie a energetickej 
efektívnosti na svetovej úrovni,

24. je presvedčený o tom, že obnoviteľná energia a energetická efektívnosť majú potenciál 
zmierniť zmenu klímy, prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju, zlepšiť 
bezpečnosť dodávok a poskytnúť environmentálne a zdravotné výhody,

25. nazdáva sa, že vonkajšie náklady na dodávky energie by sa mali premietnuť do cien za 
energiu, 

Poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť

26. zdôrazňuje, že v súvislosti s odstraňovaním chudoby vzniká naliehavá potreba podporiť 
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, a uznáva, že už existujú náležité multifunkčné 
poľnohospodárske systémy s malým vplyvom a že by sa mali podporovať, 

27. súhlasí s názorom Komisie, že by sa mali posilniť existujúce iniciatívy na podporu trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva, ktoré vychádzajú z mnohostranných činností (ako napr. 
FAO), regionálnych aktivít (ako napr. ekologické poľnohospodárstvo), ako aj obchodných 
aktivít, a že okrem toho by sa mali otvoriť nové iniciatívy a partnerstvá v rámci riadiacich 
opatrení výboru pre potravinovú bezpečnosť s cieľom zvýšiť trvalú udržateľnosť 
konzumácie a produkcie potravín, presadzovať odolnosť spoločenstiev a obmedziť 
hladovanie,

28. žiada celosvetové opatrenia na vytvorenie väčšej transparentnosti na komoditných trhoch 
a na zastavenie finančných špekulácií, ktoré prispievajú k vysokej kolísavosti cien 
potravín,

29. nazdáva sa, že znehodnocovanie pôdy a zmena využívania pôdy si vyžadujú celosvetovú 
odozvu, a žiada účinné opatrenia a sledovanie,



PE467.316v01-00 6/9 RE\871573SK.doc

SK

30. zdôrazňuje zásadný význam drobných producentov, ktorí sú zodpovední za väčšinu 
svetových dodávok potravín,

Lesy

31. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať trvalo udržateľné riadenie lesov a bojovať proti 
odlesňovaniu, podčiarkuje potrebu nadväzovania partnerstiev s vládami, občianskou 
spoločnosťou a súkromným sektorom v záujme splnenia tohto cieľa, 

32. je presvedčený o tom, že charakter nástroja REDD+ v rámci Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy by mal zabezpečiť dodržiavanie a plnenie 
celkových zámerov a cieľov ochrany lesov,

Chemické a nebezpečné látky

33. podporuje názor Komisie, že dozrel čas na zriadenie pevnejšieho a ucelenejšieho 
medzinárodného režimu na riadenie chemických a nebezpečných látok a že samit Rio+20 
by mal začať pracovať na dosiahnutí tohto cieľa, 

Odpadové hospodárstvo

34. zdôrazňuje skutočnosť, že riadne odpadové hospodárstvo nielen minimalizuje dosah na 
životné prostredie, ale aj je aj zdrojom nových materiálov a pracovných miest,

Rozvoj podmienok na stimuláciu trhov a investícií do ľudského kapitálu 

Ekologicky škodlivé dotácie

35. zdôrazňuje naliehavú potrebu zaoberať sa ekologicky škodlivými dotáciami, 

36. žiada, aby sa na samite Rio+20 inicioval súbor koordinovaných činností krajín, ktoré budú 
zamerané na odhalenie a postupné zrušenie ekologicky škodlivých dotácií do roku 2020 v 
súlade so záväzkami z Nagoje;

Regulačné a trhovo orientované mechanizmy

37. zdôrazňuje, že použitie regulačných nástrojov na národnej a medzinárodnej úrovni spolu s 
trhovo orientovanými mechanizmami bude pri ekologizácii hospodárstva zohrávať 
rozhodujúcu úlohu, 

38. zdôrazňuje, že daňové reformy navrhnuté na presun daňového zaťaženia z pracujúcich na 
využívanie zdrojov a znečisťovanie môžu pomôcť vytvoriť výsledok prospešný pre 
zamestnanosť i životné prostredie,

39. vyzýva Európsku komisiu, aby presadzovala začlenenie environmentálnych aspektov do 
medzinárodných obchodných rokovaní, 

Financovanie 

40. zdôrazňuje, že prechod na globálne ekologické hospodárstvo si vyžiada rozsiahle finančné 
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investície, podčiarkuje, že samotné verejné financie nebudú dostačujúce a že verejné 
dotácie budú musieť skôr pritiahnuť a mobilizovať oveľa väčšie investície súkromného 
sektora,

41. vyzýva samit Rio+20, aby odporučil reformu existujúcich stratégií financovania a aby 
prípadne zriadil nové verejno-súkromné schémy financovania a partnerstvá, 

42. nazdáva sa, že rozvojové krajiny potrebujú stabilný dlhodobý rámec finančnej podpory, 
budovania kapacít a presunu technológií, ktorý im umožní presadzovať trvalo udržateľný 
rozvoj a preskočiť energeticky náročnú etapu s vysokými emisiami uhlíka, ktorú zažili 
priemyselné krajiny,

43. zdôrazňuje, že oficiálnu rozvojovú pomoc by mali lepšie vyvážiť ciele ekologického 
hospodárstva, 

44. považuje za rozhodujúce, aby mali najchudobnejšie krajiny prístup k inovatívnym formám 
financovania v záujme riešenia nedostatku kapitálu, ktorým tieto krajiny trpia,

Posilnenie úlohy občanov

45. považuje za nanajvýš dôležité, aby sa naďalej posilňovala úloha občanov v riadení 
životného prostredia, a žiada, aby sa na samite Rio+20 dosiahol pokrok pri zabezpečovaní 
účinného presadzovania zásady č. 10 z  Ria; nazdáva sa, že EÚ môže po vyše 10 rokoch 
vykonávania Aarhurského dohovoru prispieť do pri medzinárodných diskusií cennými 
skúsenosťami;

Odborná príprava 

46. zdôrazňuje, že je potrebné vo všetkých krajinách podporovať vzdelávanie a programy 
odbornej prípravy, a to najmä pre mladých ľudí, 

Technológie

47. prízvukuje dôležitosť výskumu a rozvoja v záujme stimulácie inovácií, ako aj potrebu 
vedeckej a technologickej spolupráce,

48. uznáva, že technologická inovácia, hodnotenie a prenos majú rozhodujúci význam pre 
plnenie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych výziev; zdôrazňuje však, že 
technologický rozvoj nemôže byť jediným riešením problémov v oblasti životného 
prostredia alebo odstránenia chudoby,

49. zdôrazňuje, že zavedenie nových a vznikajúcich technológií nesmie ohroziť ciele 
spravodlivého a trvalo udržateľného rozvoja a odstránenia chudoby; technológie môžu 
mať rôzne environmentálne, sociálne a hospodárske dosahy; bez riadneho dohľadu môžu 
niektoré technológie viesť k neudržateľnému využívaniu prírodných zdrojov (napr. vody, 
pôdy, biomasy), nárastu chudoby a iným nežiaducim spoločenským účinkom,

50. preto podporuje strategický plán na podporu technológiám a budovanie kapacít z Bali 
týkajúci sa technológií zameraných na životné prostredie, ako aj ciele hodnotenia a 
prenosu environmentálne šetrných technológií, a žiada vytvorenie kapacity v rámci 
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systému OSN, ktorý by monitoroval, hodnotil a poskytoval informácie o nových 
technológiách relevantných pre trvalo udržateľný rozvoj a odstraňovanie chudoby,

Meranie pokroku

51. zdôrazňuje, že samit Rio+20 by mal poskytnúť nový alternatívny model na meranie rastu 
a blahobytu „nad rámec HDP“, zdôrazňuje, že je to potrebné na meranie pokroku v 
širokom kontexte, ktorý by zahŕňal hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer; 
preto požaduje, aby sa vytvorili jasné a merateľné ukazovatele, ktoré zohľadnia zmenu 
klímy, biodiverzitu, efektívnosť využívania zdrojov a sociálne začlenenie;

Zlepšiť riadenie a zapojenie súkromného sektora 

52. zdôrazňuje naliehavú potrebu zlepšiť riadenie trvalo udržateľného rozvoja,   

53. zastáva názor, že je potrebné posilniť Program OSN pre životné prostredie tým, že sa 
vytvorí globálna mnohostranná organizácia, napríklad zmenou Programu OSN pre životné 
prostredie na špecializovanú agentúru OSN (akou je napr. Medzinárodná organizácia 
práce), pretože to by bolo najsľubnejšou cestou k zlepšeniu medzinárodného riadenia 
životného prostredia a pokrokom ku globálnemu trvalo udržateľnému rozvoju;

54. opakuje svoj návrh vytvoriť medzinárodný súd pre životné prostredie, aby sa globálne 
predpisy v oblasti životného prostredia stali záväznejšími a vymáhateľnejšími,

55. vyzýva samit Rio+20, aby inicioval stratégiu na posilnenie súdržnosti medzi jednotlivými 
mnohostrannými environmentálnymi dohodami, 

56. zdôrazňuje potrebu zapojiť svetových, národných a miestnych činiteľov do 
implementačného procesu,

57. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť zapojenie ministrov financií, ministrov rozvoja, 
ministrov životného prostredia a iných do politík trvalo udržateľného rozvoja, 

58. vyzýva samit Rio+20, aby posilnil zapojenie kľúčových účastníkov vrátane súkromného 
sektora, zdôrazňuje, že podniky a občianska spoločnosť, predovšetkým MVO, sociálne 
hnutia a domorodé spoločenstvá musia zohrávať rozhodujúcu úlohu, 

59. zdôrazňuje dôležitosť vzájomnej spolupráce medzi podnikmi a občianskou spoločnosťou 
v rozvojových krajinách, vďaka ktorej možno dosiahnuť hmatateľné výsledky, 

60. zdôrazňuje význam zapojenia občanov, vyzýva k vyššej osvete a poskytovaniu väčšieho 
množstva informácií o trvalo udržateľnej spotrebe, aby sa zmenili hodnoty a správanie 
spotrebiteľov a umožnilo im zodpovedne sa rozhodovať,

61. podčiarkuje, že všetci dôležití účastníci by mali mať plný, otvorený a rovnoprávny prístup 
ku všetkým rokovaniam, schôdzam medzi zasadnutiami a prípravným schôdzam k samitu 
Rio+20,

62. nazdáva sa, že parlamentní zástupcovia by mali v súvislosti s konferenciou zohrávať 
aktívnu úlohu; v ideálnom prípade by Európsky parlament mal byť formálne pridružený 
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ku konferencii s rovnakým štatútom, aký má delegácia Komisie, a aspoň takým istým 
štatútom, aký mal na iných konferenciách,

63. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.


