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B7-0000/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju skupnega stališča EU pred konferenco 
Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20), ki bo 
junija 2012 v Riu de Janeiru in na kateri bosta v ospredju dve vprašanji: zeleno 
gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjanja revščine ter institucionalni 
okvir za trajnostni razvoj,

– ob upoštevanju vprašanj Komisiji in Svetu o ciljih EU na konferenci Združenih narodov o 
trajnostnem razvoju (Rio+20), ki bo junija 2012 v Riu de Janieru (O-B7 000/2011, O-
B7 000/2011),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-
ekonomskemu odboru in Odboru regij „Vrh Rio+20: na poti k okolju prijaznemu 
gospodarstvu in boljšemu upravljanju“ (KOM(2007)363),

– ob upoštevanju izidov konference o biotski raznovrstnosti, ki je bila leta 2010 v Nagoji na 
Japonskem,

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker kljub napredku na področju trajnostnega razvoja po vrhunskih srečanjih v Riu de 
Janeiru leta 1992 in v Johannesburgu leta 2002 še vedno ostajajo velike vrzeli pri 
izvajanju in izzivi,

B. ker bi morali povečati sinergijo med tremi konvencijami iz Ria, in sicer o biotski 
raznovrstnosti (CBD), o podnebnih spremembah (UNFCCC) in o dezertifikaciji 
(UNCCD),

C. ker približno 1,4 milijarde ljudi še vedno živi v skrajni revščini, polovica katerih živi v 
podsaharski Afriki, in ker je šestina svetovnega prebivalstva podhranjena,

D. ker naj bi število svetovnega prebivalstva leta 2050 naraslo na najmanj 9 milijard, s čimer 
se bo povpraševanje po naravnih virih še povečalo, 

E. ker so zaradi vse večje potrebe po vodi, zemlji in gozdovih ti viri še bolj izčrpani in 
degradirani in ker se zaskrbljujoče hitro izgublja biotska raznovrstnost in krčijo gozdovi, 

F. ker še vedno narašča raven svetovnih emisij toplogrednih plinov, 

G. ker prihodnji izzivi niso izolirana vprašanja, ampak so medsebojno povezana in odvisna, 
ter ker je konferenca Rio+20 edini večstranski forum, ki obravnava vse tri stebre 
trajnostnega razvoja in tako zagotavlja celovit pristop, 
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H. ker dobro okoljsko upravljanje presega institucionalne ureditve in vključuje preglednost, 
odgovornost in udeležbo civilne družbe; ker načelo št. 10 deklaracije iz Ria potrjuje, da je 
okoljska vprašanja najbolje obravnavati tako, da sodelujejo vsi zadevni državljani, in 
poudarja, da je treba zagotoviti dostop do informacij v zvezi z okoljem, pravico do 
sodelovanja pri odločanju in učinkovit dostop do sodnih in upravnih postopkov,

I. ker je treba Združenim narodom pred 1. novembrom predložiti prispevke za izhodišče 
pogajanj, ki se bodo začela v začetku leta 2012,

1. pozdravlja odločitev generalne skupščine Združenih narodov v resoluciji 64/236, da bo 
junija 2012 v Riu de Janeiru sklicala konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju 
na najvišji možni ravni, s čimer bodo imeli svetovni voditelji enkratno priložnost, da 
določijo agendo za trajnost za naslednjih deset let;

2. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Vrh Rio+20: na poti k okolju prijaznemu 
gospodarstvu in boljšemu upravljanju, vendar meni, da zaradi poudarka na okolju 
prijaznem gospodarstvu in zasebnem sektorju ne bi smeli pozabiti na to, da je treba 
okrepiti vlogo državljanov in spodbujati dobro okoljsko upravljanje, ki presega 
institucionalne ureditve; poudarja, da lahko EU prispeva pomembne izkušnje v zvezi s 
tem pri izvajanju načela 10 deklaracije iz Ria;

3. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo Združenim narodom pred 1. novembrom 
2011 posredovano trdno in enotno stališče EU za izhodišče pogajanj, ki se bodo začela v 
začetku leta 2012;

4. poudarja, da je vrhunsko srečanje Rio+20 enkratna priložnost, da se na svetovni ravni 
okrepita politična volja za trajnostni razvoj ter partnerstva med industrializiranimi 
državami in državami v razvoju; 

5. poudarja, da je nujno treba povečati pripravljenost in dinamiko pri izvajanju in 
mednarodnem upravljanju politik za trajnostni razvoj, ki zelo počasi napredujejo; 

6. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da izid vrhunskega srečanja Rio+20 ne bodo 
samo dobronamerne izjave ampak oprijemljivi ukrepi in razumni cilji, ki so potrebni, da bi 
omogočili prehod na okolju prijazno gospodarstvo in boljše upravljane; 

7. poziva, da bi moral biti poudarek vrhunskega srečanja Rio+20 na krepitvi povezav med 
okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi agendami, da jih ne bi več obravnavali kot tri 
neodvisne stebre, ampak bi do tega uporabili bolj celovit in soodvisen pristop; 

8. poudarja, da bi morali na vrhunskem srečanju Rio+20 zastaviti posebne in konkretne cilje 
ter načine za njihovo ocenjevanje;

9. meni, da je treba za uspešen prehod na okolju prijazno gospodarstvo v okviru 
izkoreninjenja revščine obravnavati naslednje tri medsebojno povezane razsežnosti 
politike:

- vlaganje v trajnostno upravljanje najpomembnejših virov in naravnega kapitala 
- vzpostavitev pravilnih tržnih in regulativnih pogojev,
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- izboljšanje upravljanja ter sodelovanja civilne družbe in zasebnega sektorja; 

10. poudarja, da je treba za spodbujanje prevzemanja poštenega deleža odgovornosti za 
svetovni trajnostni razvoj vključiti načeli skupnega a raznolikega pristopa in 
onesnaževalec plača; 

11. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da si bodo udeleženci vrhunskega srečanja 
Rio+20 prizadevali poiskati rešitev za vztrajno in vse večje pomanjkanje lastniškega 
kapitala na svetovni in nacionalni ravni, ki je posledica sedanjega gospodarskega modela;

12. poudarja, da bi morali na vrhunskem srečanju Rio+20 razpravljati o celovitem pristopu do 
številnih izzivov, kot so izkoreninjenje revščine, zdravje, preskrba s hrano in oskrba z 
energijo;

Ukrepi na področju virov in naravnega kapitala

13. poudarja, da je treba za prehod na okolju prijazno gospodarstvo čim prej ukrepati na 
področju upravljanja virov in naravnega kapitala; 

14. poudarja, da je odločilni pogoj za razvoj in izkoreninjenje revščine pravičen in 
nepristranski dostop do virov; opozarja, da bodo posledice podnebnih sprememb najbolj 
prizadele najrevnejše države, zato jim je treba pomagati, da se jim prilagodijo;

15. poudarja, da je treba pravilno ovrednotiti vire, naravni kapital in ekosistemske storitve, 
tudi glede na različne kulturne vrednosti za preživljanje, značilne zanje, pri čemer 
naravnih sistemov ne bi smeli obravnavati zgolj kot blago, ter poziva k uvedbi 
računovodskih postopkov za naravni kapital in njihovi vključitvi v gospodarske 
računovodske strukture ter politično odločanje;

16. opozarja, da je nujno treba obravnavati redke vire, kot so surovine, njihovo trajnostno 
rabo in možnosti za recikliranje;

Voda

17. poudarja, da bi morali udeleženci vrhunskega srečanja Rio+20 obnoviti svoja prizadevanja 
za spodbujanje trajnostnega upravljanja vode, in meni, da bi vzpostavitev mednarodnih 
partnerstev na tem področju pripomogla doseči ta cilj; 

18. poudarja pomen integriranega sistema upravljanja povodja in poziva h krepitvi politik za 
izboljšanje dostopa do vode, njene kakovosti in učinkovitosti; 

Morsko okolje in oceani

19. poudarja, da je treba izboljšati upravljanje in okrepiti varstvo morskega okolja in oceanov, 
ter meni, da bi morali morja in oceani poleg podnebnih sprememb in zaščite biotske 
raznovrstnosti postati eden glavnih stebrov okvira iz Ria;

20. meni, da bi si morali močno prizadevati za trajnostno upravljanje ribištva, in sicer s 
krepitvijo regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ter z uvedbo dobre prakse za 
mehanizme institucij, nadzora in izvrševanja; 
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Energija

21. opozarja na vse večje pomanjkanje fosilnih energetskih virov, kot sta nafta ali premog, ter 
na njihov prispevek k učinku toplogrednih plinov;

22. opozarja, da je treba za prehod na okolju prijazno gospodarstvo korenito preoblikovati 
energetski sektor, da bi spodbudili energijo iz obnovljivi virov in energetsko učinkovitost, 
zlasti v najmanj razvitih državah, ter poudarja potrebo po tehnologiji za energijo iz 
obnovljivih virov ter prenosu znanja in izkušenj;

23. poziva k svetovnim ciljem in ukrepom za svetovno povečanje uporabe energije iz 
obnovljivih virov in energetske učinkovitosti;

24. meni, da bi lahko z energijo iz obnovljivih virov in energetsko učinkovitostjo ublažili 
podnebne spremembe, prispevali k socialnemu in gospodarskemu razvoju, povečali 
zanesljivost oskrbe ter zagotovili okoljske in zdravstvene koristi;

25. meni, da morali biti zunanji stroški oskrbe z energijo izraženi v ceni za energijo;

Kmetijstvo in varnost hrane:

26. poudarja, da je treba v okviru izkoreninjanja revščine spodbujati trajnostno kmetijstvo, pri 
čemer ugotavlja, da že obstajajo ustrezni večnamenski sistemi kmetovanja z majhnim 
učinkom, ki bi jih morali spodbujati; 

27. se strinja z mnenjem Komisije, da bi morali okrepiti sedanje pobude za spodbujanje 
trajnostnega kmetijstva, ki temeljijo na večstranskem ukrepanju (kot je FAO), regionalnih
dejavnostih (kot je biološko kmetovanje) in poslovnih dejavnostih, ter da bi morali poleg 
tega sprožiti nove pobude in partnerstva v okviru ureditev upravljanja Odbora za varnost 
preskrbe s hrano, da bi bila poraba in proizvodnja hrane bolj trajnostna, s tem pa bi 
spodbudili prilagodljivost skupnosti in zmanjšali lakoto;

28. poziva k ukrepom na svetovni ravni, s katerimi bi povečali preglednost na blagovnem trgu 
in preprečili finančne špekulacije, ki prispevajo k veliki nestanovitnosti cen hrane;

29. meni, da se je treba na svetovni ravni odzvati na degradacijo tal in spremembo rabe 
zemljišč, ter poziva k učinkovitim ukrepom in spremljanju;

30. poudarja bistveno vlogo malih pridelovalcev, ki zagotavljajo večino svetovne preskrbe s 
hrano;

Gozdovi

31. poudarja, da je treba spodbujati trajnostno upravljanje gozdov in preprečevati njihovo 
krčenje ter da je treba za uresničitev tega cilja vzpostaviti partnerstva z vladami, civilno 
družbo in zasebnim sektorjem; 

32. meni, da bi morala zasnova instrumenta REDD+ Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja zagotavljati spoštovanje splošnih ciljev za zaščito gozdov in 
prispevati k uresničevanju teh ciljev;
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Kemikalije in nevarne snovi

33. podpira mnenje Komisije, da je primeren čas za vzpostavitev trdnejše in bolj usklajene 
mednarodne ureditve o uporabi kemikalij in nevarnih snovi ter da bi morali udeleženci 
vrhunskega srečanja Rio+20 začeti uresničevati ta cilj; 

Ravnanje z odpadki

34. opozarja na to, da se s pravilnim ravnanjem z odpadki minimizirajo učinki na okolje, 
poleg tega pa se zagotavljajo viri novih surovin in delovna mesta;

Ustvarjanje pogojev za spodbujanje trgov in naložb v človeški kapital 

Okolju škodljive subvencije

35. poudarja, da je treba čim prej odpraviti okolju škodljive subvencije; 

36. poziva udeležence vrhunskega srečanja Rio+20, naj v skladu z zavezami iz Nagoje 
sprožijo vrsto usklajenih ukrepov za ugotavljanje in odpravljanje vseh okolju škodljivih 
subvencij do leta 2020;

Regulativni in tržni instrumenti

37. poudarja, da bo imela uporaba regulativnih instrumentov skupaj s tržnimi instrumenti na 
nacionalni in mednarodni ravni odločilno vlogo pri oblikovanju okolju prijaznega 
gospodarstva; 

38. poudarja, da lahko fiskalne reforme, pri katerih se davčna bremena prenašajo z delovne 
sile na rabo virov in onesnaževanje, pripomorejo k nastanku obojestranskih koristi, in 
sicer za zaposlovanje in okolje;

39. poziva Komisijo, naj spodbuja vključevanje okoljskih vidikov v mednarodna trgovinska 
pogajanja; 

Financiranje 

40. poudarja, da bodo za prehod na okolju prijazno svetovno gospodarstvo potrebne 
precejšnje finančne naložbe; opozarja, da samo javna sredstva ne bodo zadostovala ter da 
bo treba z javnim financiranjem spodbuditi in mobilizirati bistveno več zasebnih naložb;

41. poziva udeležence vrhunskega srečanja Rio+20, naj priporočijo preoblikovanje sedanjih 
finančnih strategij in po potrebi vzpostavitev novih javno-zasebnih shem financiranja in 
partnerstev; 

42. meni, da je v državah v razvoju potreben trden dolgoročni okvir za finančno podporo, 
gradnjo zmogljivosti in tehnološki prehod, da bi spodbudili trajnostni razvoj in jim 
omogočili preskočiti energetsko in ogljično intenzivno razvojno obdobje, ki so ga izkusile 
industrializirane države;

43. poudarja, da bi morali uradno razvojno pomoč v večji meri uporabiti za uresničevanje 
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ciljev okolju prijaznega gospodarstva; 

44. meni, da je za najrevnejše države bistveno, da imajo dostop do inovativnih oblik 
financiranja, s katerimi bi nadomestile tamkajšnje pomanjkanje lastniškega kapitala;

Krepitev vloge državljanov

45. meni, da je najpomembneje še naprej krepiti vlogo državljanov pri okoljskem upravljanju, 
in poziva k napredku na vrhunskem srečanju Rio+20 pri zagotavljanju učinkovitega 
izvajanja načela 10 deklaracije iz Ria na svetovni ravni; meni, da lahko EU v mednarodne 
razprave prispeva svoje več kot desetletne pomembne izkušnje pri izvajanju Aarhuške 
konvencije;

Usposabljanje 

46. poudarja, da je treba v vseh državah podpreti programe za izobraževanje in usposabljanje, 
zlasti mladih;

Tehnologija

47. poudarja pomen raziskav in razvoja za spodbujanje inovacij ter potrebo po znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju;

48. ugotavlja, da so tehnološke inovacije ter ocenjevanje in prenos tehnologije bistveni za 
spopadanje z okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi izzivi; vendar hkrati poudarja, da 
tehnološki razvoj ne more biti edina rešitev za okoljske težave in izkoreninjenje revščine;

49. poudarja, da uvedba novih tehnologij in tehnologij v razvoju ne sme ogroziti ciljev 
pravičnega in trajnostnega razvoja ter izkoreninjenja revščine; tehnologije imajo lahko 
namreč različne okoljske, socialne in gospodarske učinke, nekatere lahko brez ustreznega 
nadzora povzročijo netrajnostno izkoriščanje naravnih virov (kot so voda, tla, biomasa), 
povečanje revščine in druge socialno škodljive učinke;

50. zato podpira strateški načrt iz Balija za tehnološko podporo in gradnjo zmogljivosti na 
okoljski tehnologiji ter cilje za oceno in prenos okolju prijazne tehnologije ter poziva h 
gradnji zmogljivosti v okviru sistema Združenih narodov za spremljanje, ocenjevanje in 
zagotavljanje informacij o novih tehnologijah, ki so pomembne za trajnostni razvoj in 
izkoreninjenje revščine;

Ocenjevanje napredka

51. poudarja, da bi moral biti izid vrhunskega srečanja Rio+20 novi alternativni model za 
oceno rasti in blaginje, ki bo upošteval več kot zgolj BDP, in da je takšen model potreben, 
da bi širše ocenili napredek z vključitvijo gospodarske, okoljske in socialne razsežnosti; 
zato poziva k oblikovanju jasnih in merljivih kazalnikov, ki bodo upoštevali podnebne 
spremembe, biotsko raznovrstnost, učinkovitost rabe virov in socialno vključenost;

Izboljšanje upravljanja in sodelovanja zasebnega sektorja 

52. poudarja, da je treba čim prej izboljšati upravljanje trajnostnega razvoja;
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53. meni, da je treba z ustanovitvijo svetovne večstranske okoljske organizacije okrepiti 
Okoljski program Združenih narodov, na primer s preoblikovanjem tega programa v 
specializirano agencijo Združenih narodov (kot je ILO), saj bi bil to najobetavnejši način 
za izboljšanje mednarodnega okoljskega upravljanja in napredek k svetovnemu 
trajnostnemu razvoju;

54. ponovno poudarja svoj predlog za mednarodno okoljsko sodišče, s čimer bi svetovna 
okoljska zakonodaja postala bolj zavezujoča in izvršljiva;

55. poziva udeležence vrhunskega srečanja Rio+20, naj sprožijo strategijo za krepitev 
usklajenosti med različnimi večstranskimi okoljskimi sporazumi; 

56. poudarja, da je treba v postopke izvajanja vključiti svetovne, nacionalne in lokalne 
akterje;

57. poudarja, da je treba pri politikah trajnostnega razvoja povečati sodelovanje finančnih, 
razvojnih in okoljskih ministrov ter drugih; 

58. poziva udeležence vrhunskega srečanja Rio+20, naj okrepijo sodelovanje pomembnih 
interesnih skupin, tudi zasebnega sektorja; poudarja, da morajo podjetja in civilna družba, 
zlasti nevladne organizacije, socialna gibanja in avtohtone skupnosti, imeti pomembno 
vlogo; 

59. poudarja, da je za doseganje konkretnih rezultatov pomembno sodelovanje podjetij in 
civilne družbe z državami v razvoju; 

60. poudarja pomen sodelovanja državljanov; poziva k povečanju ozaveščenosti in 
zagotavljanju več informacij o trajnostni porabi, da bi spremenili vrednote in vedenje ter 
pripomogli k odgovornemu odločanju;

61. poudarja, da bi morale vse pomembne interesne skupine imeti popoln, odprt in pravičen 
dostop do vseh pogajanj, sestankov med posameznimi srečanji in pripravljalnih sestankov 
pred vrhunskim srečanjem Rio+20;

62. meni, da morajo imeti parlamentarni predstavniki dejavno vlogo v zvezi s konferenco; 
meni, da bi moral biti v najboljšem primeru Evropski parlament formalno pridružen 
konferenci, pri tem pa bi imel podoben status kot delegacija Komisije in vsaj takšen 
status, kot ga ima na drugih konferencah;

63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.


