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Pred rokom sa svetoví lídri, spolu s 50 000 ďalšími jednotlivcami 
a predstaviteľmi tretieho sektora, obchodu a akademickej spoločnosti, stretli v 
Rio de Janeiro, aby sa vo výslednom dokumente nazvanom „Budúcnosť, akú 
chceme“ dohodli na potrebných krokoch, ktoré  svet posunú smerom k trvalo 
udržateľnejšej budúcnosti.  
 
Konferencia Rio+20 bola míľnikom na dlhej ceste k trvalo udržateľnému 
rozvoju. Upevnila podporu pre dohody dosiahnuté na Summite Zeme v roku 
1992 a obnovila záväzok lídrov dostať krajiny na cestu smerom k zlepšovaniu 
dnešného života ľudí pri súčasnom zachovaní planéty pre budúce generácie. 
Bol to svetlý moment medzinárodnej spolupráce v časoch silných národných 
a globálnych výziev. Lídri sa dohodli na vypracovaní nových cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja, ktoré stavajú na úspechoch Miléniových rozvojových 
cieľov (MRC), ktoré OSN zaviedlo pred 13 rokmi a ktoré poslúžili ako nástroj 
v boji proti chudobe .         
 
Od globálnej až po lokálnu úroveň sú MRC  významnou burcujúcou silou do 
ďalšej práce v oblasti znižovania chudoby, poskytovania základných 
zdravotných podmienok, vzdelania a podpory rodovej rovnosti.   
 
V zostávajúcom čase do termínu dosiahnutia cieľov, roku 2015, tu existuje 
obrovský potenciál urobiť ešte viac. A aj keby sme dosiahli všetky miléniové 
rozvojové ciele, vieme, že je potrebné urobiť ešte viac pre odstránenie 
extrémnej chudoby, riešenie klimatických zmien a ďalších rastúcich 
ekologických hrozieb.  
 
Členské štáty OSN teraz rokujú o cieľoch, ktoré môžu urýchliť nový plán trvalo 
udržateľného rozvoja; tento návrh predstavia Valnému zhromaždeniu v roku 
2014. Veľa nových myšlienok sa rodí v akademickom sektore, treťom sektore 
a v mnohých vládach, v zmysle nedávnych návrhov obsiahnutých v správach 
vypracovaných na vysokej úrovni vrátane správy panelu generálneho 
tajomníka OSN za účasti popredných osobností a Siete trvalo udržateľných 
riešení, ako aj návrhov tisícok ľudí. Očakáva sa, že trvalo udržateľné ciele 
budú transformatívne, univerzálne a spravodlivé, založené na trvalo 
udržateľnom rozvoji.        
   
Nové ciele budú všetky ekonomiky - rozvojové aj vyspelé – navigovať 
smerom bližšie k trvalo udržateľnému rozvoju, čo je dôvod, prečo sa počas 
Rio+20 dohodlo, že ciele budú univerzálne a použiteľné pre všetky krajiny. 
Trvalo udržateľný rozvoj nie je len o propagácii ekonomickej a sociálnej 
prosperity pri súčasnej ochrane životného prostredia, ale aj o spoločnej práci 
v rámci celého sveta a zodpovednom riadení systémov podporujúcich život na 
Zemi a ekosystémov.  
 



To je spoločná úloha, ktorá si vyžaduje, aby všetky krajiny spolupracovali na 
zabezpečení našej spoločnej budúcnosti. Taktiež si vyžaduje zapojenie 
všetkých aktérov, najmä z obchodu a priemyslu a ďalších veľkých skupín 
spoločnosti pri vyvíjaní a zavádzaní mnohých technológií, ktoré budú 
potrebné. Dobrovoľné záväzky a partnerstvá, ktorých je od summitu Rio+20 
až doteraz zaregistrovaných 1382 v hodnote 600 miliárd USD, budú kľúčové 
pre realizáciu trvalo udržateľnejšieho rozvoja. Ak sa pozitívne dedičstvo 
Rio+20  stane realitou, medzinárodné spoločenstvo sa bude v roku 2015 
potrebovať zjednotiť okolo radu ambicióznych trvalo udržateľných cieľov 
a konkrétne sa dohodnúť na tom, ako ich dosiahnuť.  
 
 


