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B7-.../2011

Europaparlamentets resolution av den … i syfte att utarbeta en gemensam ståndpunkt 
inom EU inför Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20) som ska 
hållas i Rio de Janeiro i juni 2012 och som kommer att fokusera på två frågor: ”grön 
ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning” och ”den 
institutionella ramen för hållbar utveckling”,

– med beaktande av frågorna för muntligt besvarande av kommissionen och rådet om EU:s 
mål för Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (toppmötet Rio+20) i Rio de 
Janeiro i juni 2012 (O-.../2011  B7-.../2011, O-.../2011  B7-.../2011),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Rio+20: 
Mot en grön ekonomi och bättre styresformer” (KOM(2011)0363),

– med beaktande av resultaten av konferensen om biologisk mångfald i Nagoya i 
Japan 2010,

– med beaktande av artikel 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Framsteg har gjorts mot en hållbar utveckling sedan toppmötena i Rio 1992 och 
Johannesburg 2002, men betydande brister i genomförandet och många utmaningar 
kvarstår fortfarande.

B. Synergierna mellan de tre Riokonventionerna om biologisk mångfald (CBD), 
klimatförändringar (UNFCCC) och bekämpning av ökenspridning (UNCCD) bör stärkas.

C. Så många som 1,4 miljarder människor lever fortfarande i extrem fattigdom och hälften av 
dessa finns i Afrika söder om Sahara, samtidigt som en sjättedel av jordens befolkning 
lider av undernäring. 

D. Jordens befolkning förväntas stiga till åtminstone 9 miljarder till 2050, vilket kommer att 
ställa ännu högre krav på tillgången till naturresurser. 

E. Ett allt större behov av vatten, mark och skogar har lett till en ökad uttunning och 
kvalitetsförsämring av dessa resurser, samtidigt som förlusten av biologisk mångfald och 
avskogning fortsätter med alarmerande hastighet. 

F. Nivåerna på de globala utsläppen av växthusgas fortsätter att öka. 

G. Dessa framtida utmaningar är inte isolerade företeelser utan inbördes sammanhängande 
och sinsemellan beroende. Rio+20 är det enda multilaterala forumet som behandlar alla 
tre pelarna inom hållbar utveckling och säkerställer därmed en helhetssyn. 
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H. God miljöförvaltning går utöver institutionella bestämmelser om öppenhet, 
ansvarsskyldighet och det civila samhällets deltagande. Rio-deklarationens princip nr 10 
bekräftar att miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar och framhåller 
behovet av att tillhandahålla miljöinformation, garantera rätten att delta i beslutsprocessen 
och erbjuda effektiv tillgång till rättsliga och administrativa förfaranden. 

I. Bidragen ska läggas fram för FN före den 1 november 2011, eftersom förberedelserna 
inför förhandlingarna startar redan i början av 2012.

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet från FN:s generalförsamling i resolution 64/236 att 
sammankalla en FN-konferens om hållbar utveckling på högsta möjliga nivå i 
Rio de Janeiro i juni 2012, vilket utgör ett unikt tillfälle för världens ledare att fastställa 
dagordningen för hållbarheten för den kommande tioårsperioden.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Rio+20: Mot en grön 
ekonomi och bättre styresformer”, men anser att tyngdpunkten på grön ekonomi och den 
privata sektorn inte får avleda uppmärksamheten från behovet att ge makt åt medborgarna 
och främja god miljöförvaltning utöver de institutionella bestämmelserna. Parlamentet 
framhäver att EU här kan bidra med viktiga erfarenheter när det gäller genomförandet av 
Rio-deklarationens princip nr 10.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att en stark och enhetlig 
EU-ståndpunkt läggs fram för FN före den 1 november 2011, eftersom förberedelserna för 
förhandlingarna startar redan i början av 2012.

4. Europaparlamentet understryker att toppmötet Rio+10 utgör en avgörande möjlighet att 
stärka det politiska åtagandet för hållbar utveckling på global nivå och partnerskapen 
mellan de industrialiserade länderna och utvecklingsländerna. 

5. Europaparlamentet betonar att det finns ett mycket stort behov av att ingjuta en större iver 
och dynamik i genomförandet och den internationella styrningen av politiken för en 
hållbar utveckling, som går mycket långsamt framåt. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att toppmötet Rio+20 inte 
bara resulterar i deklarationer om allas goda avsikter, utan i konkreta handlingar och 
ansvarsvillkorade mål, vilka behövs för att möjliggöra övergången till en grön ekonomi 
och bättre styrning. 

7. Europaparlamentet understryker att Rio+20-toppmötet bör inriktas på att stärka banden 
mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala dagordningarna genom att skifta 
synsättet från att betrakta dem som tre självständiga pelare till att se dem som mer 
sammanhängande och inbördes avhängiga. 

8. Europaparlamentet understryker att Rio+20-toppmötet bör sätta upp specifika och 
konkreta mål samt fastställa metoder för att mäta dessa.

9. Europaparlamentet delar synsättet att för att åstadkomma en övergång till grön ekonomi 
mot bakgrund av fattigdomsbekämpningen måste man ta itu med följande 
tre sammanlänkade politiska dimensioner:
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- Investeringar i en hållbar styrning av nyckelresurser och naturtillgångar. 
- Införandet av adekvata marknads- och lagstiftningsvillkor.
- Förbättring av styrning och deltagande från civilsamhällets och den privata 

sektorns sida. 

10. Europaparlamentet betonar behovet av att inkludera principen om ett gemensamt men 
differentierat tillvägagångssätt samt principen om att förorenaren betalar i främjandet av 
en rättvis ansvarsfördelning mot en global hållbar utveckling. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att Rio+20-toppmötet 
försöker hitta en lösning på de ihållande och ökande kapitalklyftorna på global och 
nationell nivå, resultatet av den nuvarande ekonomiska modellen.

12. Europaparlamentet betonar att toppmötet Rio+20 bör diskutera att ta ett samlat grepp om 
alla de olika utmaningarna, såsom fattigdomsbekämpning, hälsovård, livsmedels- och 
energiförsörjning.

Insatser gällande resurs- och naturtillgångar

13. Europaparlamentet understryker att övergången till en grön ekonomi kräver snabba 
insatser när det gäller tillgången till resurser och förvaltningen av naturtillgångar. 

14. Europaparlamentet betonar att ett rättvist och jämlikt tillträde till resurser är ett avgörande 
villkor för utveckling och fattigdomsbekämpning. Parlamentet pekar på att det är de 
fattigaste länderna som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarnas inverkan 
och att de därför behöver stöd för anpassning.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att värdera resurser, naturtillgångar och 
ekosystemtjänster till deras rätta värde, inbegripet de kulturellt skilda 
försörjningsmöjligheter de är knutna till, samtidigt som naturliga system inte får betraktas 
som varor, och uppmanar till att man för naturtillgångarna inrättar redovisningsprocesser 
som sedan ska integreras i de ekonomiska bokföringsstrukturerna och beslutsfattandet.

16. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att man försöker lösa problemet med de 
knappa resurserna, som t.ex. råmaterial, och ser till att de används på ett hållbart sätt och
ges möjlighet att återvinnas.

Vatten

17. Europaparlamentet understryker att Rio+20-toppmötet behöver förnya sitt åtagande att 
främja en hållbar förvaltning av vattenresurser, och anser att upprättandet av 
internationella partnerskap på detta område kunde bidra till att detta mål uppfylls. 

18. Europaparlamentet understryker betydelsen av en integrerad förvaltning av 
avrinningsdistrikt, och uppmanar till att strategierna för förbättrad vattentillgång, 
vattenkvalitet och bevattningseffektivitet stärks. 

Marin miljö och hav

19. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra förvaltningen och skyddet av 
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marina miljöer och hav, och menar att sjöar och hav bör bli en av nyckelpelarna i 
Rio-konventionen, vid sidan om att dämpa klimatförändringarna och skydda den 
biologiska mångfalden.

20. Europaparlamentet anser att ett starkt engagemang måste till för en hållbar förvaltning av 
fiskeresurserna, särskilt genom att stärka regionala organisationer för fiskeförvaltning och 
införa bästa metoder vad gäller institutioner, övervakning och tillsynsmekanismer. 

Energi

21. Europaparlamentet pekar på den ökande bristen på fossila energikällor, såsom olja och 
kol, och upprepar att dessa bidrar till växthuseffekten.

22. Europaparlamentet understryker att övergången till en grön ekonomi kräver en radikal 
omställning av energisektorn i syfte att främja förnybar energi och energieffektivitet, 
särskilt i de minst utvecklade länderna, och betonar behovet av förnybar energiteknik och 
kunskapsöverföring.

23. Europaparlamentet förespråkar globala mål och åtgärder för att användningen av förnybar 
energi och energieffektiviteten ska öka över hela världen. 

24. Europaparlamentet tror att förnybar energi och energieffektivitet har möjlighet att mildra 
klimatförändringarna, bidra till social och ekonomisk utveckling, skapa en tryggare 
energiförsörjning och ge miljö- och hälsovinster.

25. Europaparlamentet anser att de externa kostnaderna för energiförsörjningen bör reflekteras 
i energipriset.

Jordbruk och livsmedelssäkerhet

26. Europaparlamentet understryker att det i samband med fattigdomsutrotningen finns ett 
trängande behov av att främja ett hållbart jordbruk och påpekar att det redan finns 
lämpliga skonsamma och multifunktionella jordbrukssystem och att sådana bör främjas. 

27. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de nuvarande initiativen för främjandet 
av ett hållbart jordbruk som bygger på multilaterala åtgärder (såsom FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation), regionala aktiviteter (såsom ekologiskt jordbruk) och 
affärsverksamhet bör stärkas, samt att nya initiativ och partnerskap bör lanseras under de 
styresformer som kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning erbjuder i syfte att göra 
konsumtionen och produktionen av livsmedel mer hållbar, främja samhällets 
återhämtningsförmåga och minska hungern.

28. Europaparlamentet vill se globala åtgärder för att skapa större öppenhet på 
råvarumarknaden och stoppa finansiell spekulation som bidrar till att livsmedelspriserna 
fluktuerar kraftigt.

29. Europaparlamentet anser att markförsämring och förändrad markanvändning kräver en 
global lösning och efterlyser effektiva åtgärder och övervakning.

30. Europaparlamentet understryker de små producenternas avgörande betydelse, eftersom 
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dessa står bakom större delen av världens livsmedelsförsörjning.

Skogar

31. Europaparlamentet framhäver behovet av att främja en hållbar skogsförvaltning och 
bekämpa skogsförstöringen och understryker behovet av att upprätta partnerskap med 
regeringar, civilsamhället och den privata sektorn för att uppnå detta mål. 

32. Europaparlamentet tror att utformningen av klimatkonventionens REDD+-instrument bör 
kunna bidra till att målen för ett allomfattande skogsskydd uppnås och efterlevs.

Kemikalier och farliga ämnen

33. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att tiden nu är mogen för att inrätta ett mer 
kraftfullt och enhetligt internationellt system för användning av kemikalier och farliga 
ämnen, samt att Rio+20-toppmötet bör ta itu med att uppnå detta mål. 

Avfallshantering

34. Europaparlamentet lyfter fram det faktum att en god avfallshantering inte bara minimerar 
miljöpåverkan utan också utgör en källa till nya material och arbetstillfällen.

Nya villkor för att stimulera marknaderna och investera i humankapital 

Subventioner som är negativa för miljön

35. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet att ta itu med subventioner som 
är negativa för miljön. 

36. Europaparlamentet uppmanar Rio+20-toppmötet att se till att stater vidtar en serie 
samordnade åtgärder i syfte att identifiera och fasa ut subventioner som är negativa för 
miljön till 2020, vilket är i linje med åtagandena från konventionen i Nagoya.

Regleringar och marknadsbaserade instrument

37. Europaparlamentet understryker att användningen av regleringsinstrument, både på 
nationell och på internationell nivå, tillsammans med marknadsbaserade instrument, 
kommer att spela en avgörande roll i arbetet för en grönare ekonomi. 

38. Europaparlamentet understryker att skattereformer avsedda att flytta skattebördan från 
arbete till resursanvändning och miljöförstöring kan leda till resultat som både 
sysselsättningen och miljön vinner på.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att miljöaspekterna inlemmas i 
internationella handelsförhandlingar. 

Finansiering 

40. Europaparlamentet betonar att övergången till en global grön ekonomi kommer att kräva 
storskaliga finansiella investeringar, understryker att de offentliga medlen inte kommer att 
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vara tillräckliga, och att statlig finansiering i långt större utsträckning måste börja främja
och utnyttja privata investeringar.

41. Europaparlamentet ser gärna att toppmötet Rio+20 rekommenderar en reform av 
existerande finansieringsstrategier och inrättar nya offentlig-privata finansieringssystem 
och finansieringspartnerskap efter behov. 

42. Europaparlamentet menar att utvecklingsländerna behöver en stabil och långsiktig ram för 
ekonomiskt stöd, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring för att främja en hållbar 
utveckling och göra det möjligt för dem att hoppa över den energiintensiva och 
kolintensiva utvecklingen som industriländerna har genomgått.

43. Europaparlamentet understryker att offentligt utvecklingsbistånd bör utnyttjas bättre för 
den gröna ekonomins mål. 

44. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att de fattigaste länderna får tillgång till 
innovativa finansieringsformer för att lösa deras brist på eget kapital.

Makt åt medborgarna

45. Europaparlamentet anser att det är synnerligen viktigt att fortsätta att ge medborgare mer 
att säga till om inom miljöförvaltning och uppmanar till framsteg på Rio+20-toppmötet 
när det gäller att tillförsäkra ett effektivt globalt genomförande av Rio-deklarationens 
princip nr 10. Parlamentet menar att EU har mycket värdefulla erfarenheter att bidra med i 
internationella diskussioner, med över tio års erfarenheter från genomförandet av 
Århuskonventionen.

Utbildning 

46. Europaparlamentet betonar behovet av stöd till utbildningsprogram, särskilt för unga, i 
alla länder.

Teknik

47. Europaparlamentet framhäver betydelsen av forskning och utveckling för att stimulera 
innovation, och behovet av vetenskapligt och tekniskt samarbete.

48. Europaparlamentet håller med om att teknisk innovation, teknisk bedömning och 
tekniköverföring är avgörande för att möta de miljömässiga, ekonomiska och sociala 
utmaningarna. Parlamentet understryker emellertid att teknisk utveckling inte kan vara 
den enda lösningen på miljöproblem eller fattigdomsbekämpning.

49. Europaparlamentet betonar att introduktionen av ny teknik inte får äventyra målen för en 
rättvis och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Teknik kan leda till annan 
miljömässig, social och ekonomisk inverkan. Utan lämplig kontroll kan viss teknik 
resultera i ohållbart utnyttjande av naturresurser (såsom vatten, mark, biomassa), ökad 
fattigdom och andra ogynnsamma sociala effekter.

50. Europaparlamentet stöder därför den strategiska Bali-planen för teknikstöd och 
kapacitetsuppbyggnad när det gäller miljörelaterad teknik samt målen för bedömning och 
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överföring av miljövänlig teknik och kräver att det inrättas en resurs inom FN för 
övervakning, bedömning och tillhandahållande av information om ny teknik av betydelse 
för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Att mäta framstegen

51. Europaparlamentet understryker att Rio+20-toppmötet bör resultera i en ny alternativ 
modell för att mäta tillväxt och välstånd ”bortom BNP”, och betonar att det är nödvändigt 
att kunna mäta framstegen i vidare betydelse, vilket omfattar de ekonomiska, 
miljömässiga och sociala dimensionerna. Parlamentet efterlyser därför utveckling av klara 
och mätbara indikatorer som beaktar klimatförändringar, biologisk mångfald, 
resurseffektivitet och social integration.

Förbättrad styrning och den privata sektorns deltagande 

52. Europaparlamentet betonar det trängande behovet att förbättra styrningen av hållbar 
utveckling.   

53. Europaparlamentet menar att FN:s miljöprogram (Unep) måste stärkas genom inrättandet 
av en global multilateral miljöorganisation, exempelvis genom att Unep omvandlas till ett 
specialiserat organ inom Förenta nationerna (såsom Internationella arbetsorganisationen), 
eftersom detta skulle vara den mest lovande vägen mot en förbättrad internationell 
miljöstyrning och en globalt hållbarare utveckling.

54. Europaparlamentet upprepar sitt förslag om en internationell miljödomstol så att den 
globala miljölagstiftningen i högre grad blir bindande och verkställbar.

55. Europaparlamentet uppmanar toppmötet Rio+20 att lansera en strategi för att stärka 
samstämmigheten mellan olika multilaterala miljöavtal. 

56. Europaparlamentet betonar behovet av att involvera globala, nationella och lokala aktörer 
i genomförandeprocesserna.

57. Europaparlamentet betonar behovet av att öka deltagandet av finansministrar, 
utvecklingsministrar, miljöministrar och andra i politiken för hållbar utveckling. 

58. Europaparlamentet uppmanar Rio+20-toppmötet att stärka engagemanget från de 
viktigaste berörda parterna, inbegripet den privata sektorn, och understryker att 
näringslivet och civilsamhället, särskilt icke-statliga organisationer, sociala rörelser och 
ursprungssamhällen, måste spela en framträdande roll. 

59. Europaparlamentet understryker vikten av att näringslivet och civilsamhället arbetar 
tillsammans inom utvecklingsländerna för att åstadkomma konkreta resultat. 

60. Europaparlamentet betonar betydelsen av medborgarnas deltagande och uppmanar till 
ökad medvetenhet och mer information om hållbar konsumtion i syfte att förändra 
värderingar och beteenden och underlätta ansvarsfulla beslut.

61. Europaparlamentet understryker att alla de viktigaste berörda parterna bör ha full, öppen 
och rättvis tillgång till alla förhandlingar, extramöten och förberedande möten inför 
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Rio+20.

62. Europaparlamentet menar att parlamentsledamöterna bör spela en aktiv roll i samband 
med konferensen. Idealfallet vore om Europaparlamentet formellt medverkar i 
konferensen med likvärdig ställning som kommissionens delegation, eller åtminstone med 
samma ställning som det har åtnjutit på andra konferenser.

63. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till FN:s 
generalsekreterare.


