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BILAG

Rio+20: mod en bæredygtig udvikling 
gennem en grønnere økonomi og bedre governance

- Rådets konklusioner -

SOM TAGER I BETRAGTNING, at FN-konferencen om bæredygtig udvikling ("Rio+20"), der er 

indkaldt ved Generalforsamlingens resolution 64/236, og som afholdes i juni 2012 i Rio de Janeiro, 

er en enestående mulighed for i vores indbyrdes afhængige verden at nå frem til et fornyet politisk 

tilsagn om bæredygtig udvikling på alle planer samt vurdere de fremskridt, der hidtil er gjort, 

afdække tilbageværende mangler i gennemførelsen og tackle nye og nyopståede udfordringer siden 

FN-konferencen om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 og verdenstopmødet om bæredygtig 

udvikling i Johannesburg i 2002,

SOM MINDER OM, at der trods visse fremskridt med hensyn til at fremme bæredygtig udvikling i 

det seneste årti stadig er omkring 1,4 mia. mennesker, fortrinsvis i Sydasien og Afrika syd for 

Sahara, som lever i ekstrem fattigdom, og at en sjettedel af verdens befolkning lider af 

underernæring, at den ikke-bæredygtige økonomiske vækst har øget presset på jordens begrænsede 

naturressourcer og på økosystemernes bæreevne, således at 60 % af verdens naturressourcer 

allerede udnyttes ubæredygtigt eller til det yderste, at mange miljøproblemer endnu ikke er blevet 

løst og er blevet endnu mere påtrængende, og at økonomiske, sociale og miljømæssige problemer er 

tæt forbundet,

SOM BEMÆRKER, at den globale økonomiske og politiske situation har ændret sig gennem de to 

seneste tiår, hvilket indebærer nye roller og ansvarsområder,
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SOM BEKRÆFTER, at Rio+20 bør fokusere på at fremme sammenhængen og styrke 

forbindelserne mellem de miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af bæredygtig udvikling 

og bidrage til at nå årtusindudviklingsmålene (MDG) senest i 2015 samt andre relevante 

internationalt vedtagne mål i forbindelse med større FN-konferencer, navnlig Agenda 21 og 

Johannesburggennemførelsesplanen, og SOM MINDER OM, at de to temaer for Rio+20 - grøn 

økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse samt den institutionelle 

ramme for bæredygtig udvikling - åbner lovende muligheder for at tackle de resterende 

udfordringer,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Rio+20 bør sætte skub i og udvide den verdensomspændende 

overgang til en grøn økonomi, der fremmer bæredygtig udvikling og bidrager til at udrydde 

fattigdom i hele verden, SOM UNDERSTREGER, at en grøn økonomi rummer win-win-

muligheder for alle lande uanset deres økonomiske struktur og udviklingsniveau,

SOM ERKENDER, at svaghederne i den nuværende institutionelle ramme for bæredygtig udvikling

hæmmer en effektiv gennemførelse af de mål, der blev vedtaget på de foregående internationale 

konferencer og topmøder, SOM TAGER I BETRAGTNING, at en styrket international 

miljøgovernance er afgørende for at fortsætte den bæredygtige udvikling, og SOM 

UNDERSTREGER, at den nødvendige reform af den institutionelle ramme for bæredygtig 

udvikling også kræver et bottom-up-perspektiv, som udnytter de indhøstede erfaringer på alle 

niveauer,

SOM UNDERSTREGER, at en demokratisk udvikling og respekt for menneskerettighederne er 

vigtige for at kunne realisere en bæredygtig udvikling i alle aspekter, SOM ANERKENDER 

demokrati, retsstatsforhold, gennemsigtighed og ansvarliggørelse som midler til at imødegå sociale, 

økonomiske og miljømæssige udfordringer, SOM UNDERSTREGER betydningen af adgang til 

vand, fødevarer, sundhedsydelser og uddannelse samt mænds og kvinders ret til at leve i fred, 

retfærdighed og værdighed, og SOM FREMHÆVER vigtigheden af ligestilling mellem kønnene og 

den afgørende rolle, som kvinder spiller for at opnå en bæredygtig udvikling,
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SOM MINDER OM Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2005 om bæredygtig udvikling og 

international miljøgovernance, den europæiske konsensus om udvikling fra 2005, EU's fornyede 

strategi for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 16. juni 2006,

Rådets konklusioner af 21. oktober 2009 om en miljøeffektiv økonomi inden for rammerne af 

Lissabondagsordenen for tiden efter 20101, konklusionerne af 11. juni 2010 om FN-konferencen om 

bæredygtig udvikling i 2012 ("Rio+20")2 og konklusionerne af 20. december 2010 om forbedring af 

miljøpolitiske instrumenter, Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 

som Det Europæiske Råd vedtog den 17. juni 2010, samt Rådets konklusioner af 17.-18. novem-

ber 2010 om uddannelse vedrørende bæredygtig udvikling3,

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Et stærkt engagement for et ambitiøst resultat

1. BEKRÆFTER på ny, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater fortsat er fast 

besluttet på at spille en aktiv og konstruktiv rolle i den forberedende fase af Rio+20 med 

henblik på at bidrage til et vellykket resultat,

2. BIFALDER i denne sammenhæng Kommissionens meddelelse "Rio+20: mod en grøn 

økonomi og bedre styring"4 som et nyttigt bidrag til udarbejdelsen af EU's holdning med 

henblik på Rio+20,

3. ANERKENDER det igangværende arbejde med forberedelse af Rio+20 på FN-plan; 

NOTERER SIG det igangværende arbejde i FN's generalsekretærs højniveaupanel om global 

bæredygtighed,

  
1 14891/09.
2 11062/10.
3 14947/1/10.
4 11845/11 – KOM(2011) 363 endelig.
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4. MENER, at det for at skabe ny fremdrift i bæredygtig udvikling er nødvendigt, at der på 

Rio+20 opnås enighed om en fælles vision om forandring, som kan skabe resultater inden for 

fastsatte tidsrammer, og UNDERSTREGER, at de vigtigste operationelle resultater af Rio+20 

bør omfatte en køreplan for grøn økonomi med specifikke mål, målsætninger og tiltag på 

internationalt plan samt en reformpakke, hvori indgår opgradering af UNEP, der fører til 

styrket international miljøgovernance som led i en mere afbalanceret og effektiv institutionel 

ramme for bæredygtig udvikling,

5. STØTTER aktiv deltagelse af alle større grupper og relevante interessenter i forberedelsen af 

Rio+20 og i den efterfølgende gennemførelse af resultaterne heraf,

Grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse

6. UNDERSTREGER, at overgangen til en grøn økonomi rummer et stærkt potentiale til at 

fremme bæredygtig vækst, skabe arbejdspladser og derved udrydde fattigdom,

UNDERSTREGER betydningen af at øge ressourceeffektiviteten, fremme bæredygtige 

forbrugs- og produktionsmønstre, tackle klimaforandringerne, beskytte biodiversiteten, 

bekæmpe ørkendannelse, nedbringe forureningen samt udnytte og forvalte naturressourcer og 

økosystemer på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde, både som et krav og som et vigtigt 

middel til at sikre en retfærdig overgang til grøn økonomi, og UNDERSTREGER, at grønne 

økonomiske politikker og foranstaltninger kun kan bidrage til fattigdomsudryddelse, hvis de 

tager hensyn til de fattiges behov,

7. MENER, at Rio+20 navnlig bør fremme globale samarbejdsaktiviteter i vigtige sektorer, bl.a. 

inden for vand, fødevarer og landbrug, fiskeri, skovbrug, energi, havmiljø og kemikalier, og 

på områder med tilknytning til bæredygtig forvaltning og genoprettelse af naturressourcer og 

økosystemtjenester,
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8. UNDERSTREGER, at det for at sikre overgangen til en grøn økonomi, afkoble den 

økonomiske vækst fra udnyttelsen af naturressourcer og stimulere markederne på ovennævnte 

områder er nødvendigt at skabe de rette vilkår, både i form af reguleringsinstrumenter og 

markedsbaserede instrumenter, herunder finanspolitiske foranstaltninger og gradvis 

afskaffelse af tilskud, som har en betydelig negativ indvirkning på miljøet og er uforenelige 

med bæredygtig udvikling, såvel som gennem frivillige ordninger, og FREMHÆVER, at 

vejen til grøn økonomi bør være landespecifik,

9. UNDERSTREGER den private sektors, herunder alle former for virksomheders, centrale 

betydning for skabelse af grøn vækst gennem handel, investeringer, forskning og udvikling, 

innovation og ressourceeffektivitet, og OPFORDRER den private sektor til at søge 

muligheder hidrørende fra grøn økonomi, bl.a. gennem virksomhedernes sociale ansvar 

(VSA), samt fra analyse af livscyklussen og forsyningskæden og nye, bæredygtige 

forretningsmodeller,

10. BEKRÆFTER på ny, at Rio+20 bør bidrage til nyorientering af de nuværende modeller for 

økonomisk vækst, og at for at måle fremskridtene hen imod en grøn økonomi bør Rio+20 

også bidrage til vedtagelse af et nyt sæt indikatorer, der supplerer BNP, og som integrerer 

økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter på en afbalanceret måde,

Institutionel ramme for bæredygtig udvikling

11. UNDERSTREGER betydningen af governance for bæredygtig udvikling på alle niveauer og 

behovet for en reformeret institutionel ramme for bæredygtig udvikling, der er bedre forberedt 

til at imødekomme aktuelle og fremtidige udfordringer, mere effektivt afbøde mangler i 

gennemførelsen af dagsordenen for bæredygtig udvikling og fremskynde den globale indsats 

for en grønnere og mere bæredygtig økonomi samt udrydde fattigdom i hele verden,

12. OPFORDRER TIL bedre sammenhæng i hele FN-systemet og en ambitiøs reform, der bl.a. 

vil kunne omfatte en revision af de roller, der varetages af FN's Kommission for Bæredygtig 

Udvikling og Ecosoc, samt til en bedre inddragelse af de internationale finansielle 

institutioner (IFI'er) i processen,
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13. UNDERSTREGER behovet for at styrke den internationale miljøgovernance som led i en 

mere omfattende reform af den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling, GENTAGER 

i den forbindelse EU's forslag om oprettelse af et FN-miljøagentur, der tager udgangspunkt i 

UNEP, med et ajourført og styrket mandat baseret på stabile, passende og forudsigelige 

finansielle bidrag, og som fungerer på lige fod med FN's øvrige særorganisationer, og at dette 

agentur bør ligge i Nairobi, og IMØDESER de øvrige partneres synspunkter herom,

14. FREMHÆVER behovet for at strømline og styrke systemet med multilaterale miljøaftaler og 

forstærke og integrere miljøaspektet inden for FN-systemet i forbindelse med initiativet 

vedrørende sammenhængen i systemet som helhed og "Delivering as One"-initiativet,

Midler til gennemførelse

15. UNDERSTREGER, at finansieringen til gennemførelse af politikkerne og indsatsen for 

bæredygtig udvikling nødvendigvis må komme fra en række kilder, såvel offentlige som 

private, og OPFORDRER til mere effektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer og til 

mobilisering af tilgængelige finansieringskilder og indkredsning af innovative 

finansieringskilder,

16. UNDERSTREGER den vigtige rolle, som kapacitetsopbygning, samarbejde om teknologi, 

forskning og innovations samt uddannelsesprogrammer og -aktiviteter spiller i forbindelse 

med gennemførelsen af politikkerne og indsatsen for bæredygtig udvikling, og 

UNDERSTREGER behovet for at fremme offentlige oplysningsaktiviteter og styrke 

forvaltningsredskaberne, navnlig i forbindelse med bæredygtigt forbrug og bæredygtig 

produktion, for at ændre adfærden, iværksætte og lette ansvarlige beslutninger og støtte 

udbredelsen af bæredygtig levevis,

17. ANERKENDER betydningen af partnerskaber på alle niveauer i de centrale sektorer og 

områder for grøn økonomi, som kan spille en fremtrædende rolle for samordning af en række 

aktører og bidrag,
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18. ANDERKENDER, at den private sektor gennem investeringer, handel og innovation kan 

spille en central rolle med hensyn til at skabe en global grøn økonomi i forbindelse med 

bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom, og at regeringerne bør medvirke til at sikre 

virkeliggørelsen heraf,

19. ERKENDER, at officiel udviklingsbistand (ODA) fortsat er relevant som et væsentligt 

katalysatorværktøj, BEKRÆFTTER på ny EU's og dets medlemsstaters tilsagn om at nå deres 

kollektive bistandsmål senest i 20155 og UNDERSTREGER behovet for yderligere at 

forbedre bistandseffektiviteten i overensstemmelse med principperne og forpligtelserne i 

Paris-Accra-dagsordenen,

Afsluttende betragtninger

20. BEKRÆFTER på ny, at EU og dets medlemsstater ser frem til en åben drøftelse om de 

forskellige emner med samtlige lande og interessenter, så det sikres, at resultaterne af Rio+20 

er rettet mod vores globale udfordringer og sikrer konkrete, effektive og fremsynede, 

handlingsorienterede og målbare resultater, der har reel og positiv virkning verden over nu og 

for de kommende generationer.

________________________

  
5 Rådets konklusioner af 23. maj 2011 om den første årsrapport til Det Europæiske Råd om 

EU's udviklingsbistandsmål (10593/1/11 REV 1).


