
Prenent com  a referència la Cimera  de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a 
Rio (1992) per la rellevància dels resultats assolits.

Palesant la necessitat d’impulsar un nou acord internacional  coherent amb els objectius de desenvolupament del 
mil·lenni i els objectius de desenvolupament internacionalment acordats.

Tenint  en  compte   l’oportunitat   única  que  atorga  la  celebració de  la  Conferència  sobre  Desenvolupament 
Sostenible  de  les  Nacions  Unides (Rio+20),  i, de  manera  específica, la invitació dels organitzadors a realitzar 
aportacions a l’Esborrany zero, que serà el document de partida de les negociacions.

Tenint en compte  que  el  Govern  de  Catalunya,  els   governs  locals  i  d’altres  ens  governamentals  tenen 
competències i, per tant, responsabilitat, en àmbits claus per al desenvolupament sostenible i l’economia verda.

Considerant els avenços de Catalunya pel que fa a l’aplicació de polítiques capdavanteres en matèria
de desenvolupament sostenible i cooperació al desenvolupament, i essent conscients de les barreres a les quals
caldrà fer front per poder implementar un model d’economia verda.

Havent valorat  les  aportacions realitzades per  un ampli ventall  d’actors econòmics,  socials,  científics i d’altres 
ens governamentals a través del procés de reflexió i debat impulsat a l’entorn de Rio+20,

Entenent que, per  fer  front als reptes econòmics, ambientals i socials   actuals i donar resposta als efectes de la 
insostenibilitat, calen  uns  nous models de  cooperació i  governança a escala  internacional, així   com una visió 
integral de l’activitat humana i del planeta.

Reivindiquem la necessitat de renovar el sistema de governança ambiental internacional i incorporar
plenament una governança multinivell i multiactors que permeti fer front als reptes socioambientals i
a les problemàtiques relatives a la provisió de béns públics globals. Aquesta nova governança haurà
de garantir la participació de tota la societat (ciutadania, organitzacions no governamentals,
empreses, sindicats, institucions públiques, tercer sector, científics) i, consegüentment, l’eficàcia i
l’eficiència en la implementació de polítiques.

Reclamem  una   presència més gran  dels  governs  regionals  i  locals  a  les Nacions Unides, tant en 
la definició  de  l’agenda  política  i  tècnica com en la implementació  dels  acords  obtinguts, tenint  en  
compte la  importància  del   rol  d’aquests  governs en l’assoliment  del desenvolupament sostenible,   
i  en coherència amb aquest nou model de governança.

Reafirmem la importància de la territorialització del acords assolits i, en conseqüència, la necessitat
de crear subsistemes de governança a escala regional per facilitar la seva implementació, així com
disposar dels corresponents fons econòmics regionalitzats. En aquest sentit, demanem el
reconeixement de la regió mediterrània com a prioritària per la complexitat dels reptes ambientals,
socials, polítics i econòmics als quals ha de fer front.

Posem en rellevància que l’educació per al desenvolupament constitueix una eina imprescindible en
el nou marc de governança ambiental internacional, tant per a la transformació social al nord com
per a l’eradicació de la pobresa i de les desigualtats al sud. A més, afavoreix la comprensió
de les interrelacions entre el nord i el sud, i fomenta els valors i el canvi d’hàbits a favor de
la solidaritat, la justícia social, el desenvolupament humà sostenible, els models de producció i
consum sostenibles, la democràcia i la transparència.
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Donem  suport  a  l’establiment  d’un  acord  internacional  ambiciós en  economia  verda  en  el marc 
de Rio+20 a  ratificar  per les parts  de Nacions Unides, que inclogui el requisit  de  desplegar un full 
de ruta en què es fixin objectius quantificats i temporalitzats, s’identifiquin les polítiques, es 
despleguin línies de treball i s’estableixin els recursos econòmics necessaris. 

Reivindiquem, en coherència amb la UE, l’oportunitat i necessitat de desplegament dels fulls de ruta
en economia verda a escala regional i local, que aglutinin els èxits aconseguits en la implementació
de polítiques de sostenibilitat impulsades per regions i ciutats, especialment gràcies a les agendes
21.
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Constatem que Rio+20 ofereix una oportunitat per millorar la competitivitat i facilitar l’establiment de
criteris de sostenibilitat en els instruments econòmics i fiscals, ja sigui incentivant la innovació de
productes, serveis i tecnologies eficients en l’ús dels recursos i en la conservació de la biodiversitat,
com suprimint progressivament els subsidis perjudicials per al medi ambient.

Reiterem el suport a les parts de les Nacions Unides perquè Rio+20 assenti les bases per transformar
el model econòmic actual cap a una economia verda que contribueixi a avançar cap al
desenvolupament sostenible, l’eradicació de la pobresa i el progrés de la humanitat, i que:

� Harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i de la qualitat de
vida de la ciutadania, la preservació del medi, i la solidaritat intra i intergeneracional.

� Reconegui la finitud dels recursos planetaris, els utilitzi de manera eficient i sostenible i fomenti un
consum responsable, contribuint a la conservació del capital natural i a garantir l’accés equitatiu als
recursos.

� Internalitzi els costos ambientals i prengui en consideració els beneficis dels serveis dels
ecosistemes i de la biodiversitat.

� Incrementi la resiliència davant dels riscos socials, ambientals i econòmics i eviti
migracions forçades i desplaçaments de refugiats ambientals.

� Garanteixi un ferm impuls de la recerca i la innovació en sostenibilitat per poder fer front als reptes de
futur.

� Integri els objectius ambientals globals dins les polítiques de competitivitat econòmica.
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Encoratgem a les parts de les Nacions Unides perquè en la Resolució de Rio+20 es reivindiqui
la importància de l’ocupació verda i es contribueixi a impulsar-la, entesa com l’ocupació digna relativa
a tots aquells sectors econòmics que integren la sostenibilitat (tant emergents com tradicionals), per
l’oportunitat que ofereix d’avançar cap a la cohesió social. És per això que l’educació i la capacitació
en sostenibilitat a tots els nivells han de ser considerades com a elements claus per facilitar el ple
desenvolupament d’aquests sectors essencials.

Reivindiquem la valorització del món rural i el seu encaix en el model d’economia verda per les seves
funcions econòmiques, ambientals i socials; i posem en relleu la importància de les produccions i la
distribució de productes agraris locals, de qualitat i sostenibles, el valor dels sabers tradicionals i el
concepte de custòdia de la natura.

Reconeixem la necessitat d’avançar cap al desenvolupament de nous mecanismes i instruments de
col·laboració entre el sector públic i privat (actors socials i econòmics) per al desenvolupament i
la implementació de les polítiques d’economia verda, fent èmfasi en l’impuls i la consolidació dels
partenariats multiactor.
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Considerem  essencial, dins del  futur marc institucional per al  desenvolupament  sostenible, que els 
governs regionals i locals siguin incorporats amb ple reconeixement del seu caràcter governamental i 
que,  per tant,  puguin  prendre  part  en  processos  de participació  i acreditació  propis dins  de  les 
Nacions Unides.
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