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Tarkistus 1
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen 
päätöslauselman A/RES/53/144, jossa 
hyväksytään julistus ihmisoikeuksien 
puolustajista,

Or. en

Tarkistus 2
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 
2017 alkuperäiskansoista, 19. marraskuuta 
2018 vesidiplomatiasta, 17. kesäkuuta 
2019 EU:n toimista sääntöihin perustuvan 
monenvälisyyden vahvistamiseksi ja 20. 
tammikuuta 2020 ilmastodiplomatiasta 
annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 
2017 alkuperäiskansoista, 19. marraskuuta 
2018 vesidiplomatiasta, 17. kesäkuuta 
2019 EU:n toimista sääntöihin perustuvan 
monenvälisyyden vahvistamiseksi ja 20. 
tammikuuta 2020 ilmastodiplomatiasta 
annetut neuvoston päätelmät ja 17. 
lokakuuta 2016 annetun yhteisen 
valmisteluasiakirjan ”Implementing EU 
External Policy on Indigenous Peoples”,

Or. en

Tarkistus 3
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
13. syyskuuta 2017 antamansa 
päätöslauselman korruptiosta ja 
ihmisoikeuksista kolmansissa maissa,

Or. en

Tarkistus 4
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. toteaa, että kaikilla henkilöillä, 
paikallisyhteisöillä tai väestöryhmillä on 
oikeus nauttia täysimääräisesti 
ihmisoikeuksistaan, kuten 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa vahvistetaan;

Or. es

Tarkistus 5
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan 
jatkuvan heikentymisen vaikutukset 
uhkaavat ihmisoikeuksien tehokasta 
toteutumista, mukaan lukien oikeus 
elämään, elintarviketurvaan, turvalliseen 
juomaveteen ja sanitaatioon, terveyteen, 
asumiseen, itsemääräämiseen, työhön ja 
kehitykseen, kuten YK:n 

A. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan 
jatkuvan heikentymisen 
juomavesivaroihin, ekosysteemeihin ja 
yhteisöjen elantoon vaikuttavat 
vaikutukset heikentävät jo ihmisoikeuksien 
tehokasta toteutumista, mukaan lukien 
oikeus elämään, elintarviketurvaan, 
turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon, 



AM\1215351FI.docx 5/109 PE658.900v01-00

FI

ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 
41/21 todetaan;

terveyteen, asumiseen, itsemääräämiseen, 
työhön ja kehitykseen, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 
41/21 todetaan; ottaa huomioon, että 
vaikka kansainvälinen tavoite ilmaston 
lämpenemisen rajoittamisesta kahteen 
celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna 
saavutetaan, vaikutukset kasvavat 
huomattavasti tulevina vuosikymmeninä,

Or. en

Tarkistus 6
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan 
jatkuvan heikentymisen vaikutukset 
uhkaavat ihmisoikeuksien tehokasta 
toteutumista, mukaan lukien oikeus 
elämään, elintarviketurvaan, turvalliseen 
juomaveteen ja sanitaatioon, terveyteen, 
asumiseen, itsemääräämiseen, työhön ja 
kehitykseen, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 
41/21 todetaan;

A. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan 
jatkuvan heikentymisen vaikutukset 
vaikuttavat kielteisesti ihmisoikeuksien 
tehokkaaseen toteutumiseen, mukaan 
lukien oikeus elämään, elintarviketurvaan, 
turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon, 
terveyteen, asumiseen, itsemääräämiseen, 
työhön ja kehitykseen, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 
41/21 todetaan;

Or. en

Tarkistus 7
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos on välitön ja 
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kauaskantoinen uhka maailman ihmisille 
ja erityisesti erityisen haavoittuville 
maailman köyhille, kuten YK:n 
ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmassa 
7/23 todetaan; ottaa huomioon, että 
ihmiset ja heidän toimintansa ovat 
osittain vastuussa nykytilanteesta;

Or. en

Tarkistus 8
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
luonnonvarojen vastuullinen ja kestävä 
käyttöönotto ja käyttö kansojen ja 
kansakuntien kehittämiseksi on oikeutettu 
toimi, jota ei sinänsä tulisi pitää uhkana 
”yhteiselle kodille” ja ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 9
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että YK vaatii 
yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen 
ja asiantuntijoiden kanssa, että oikeus 
terveelliseen ympäristöön tunnustetaan 
maailmanlaajuisesti;

B. ottaa huomioon, että YK vaatii 
yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen 
ja asiantuntijoiden kanssa, että oikeus 
terveelliseen ympäristöön tunnustetaan 
maailmanlaajuisesti kaikille kuuluvaksi 
perusoikeudeksi;

Or. en
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Tarkistus 10
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että YK vaatii 
yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen 
ja asiantuntijoiden kanssa, että oikeus 
terveelliseen ympäristöön tunnustetaan 
maailmanlaajuisesti;

B. ottaa huomioon, että YK vaatii 
yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen 
ja asiantuntijoiden kanssa, että oikeus 
terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön 
tunnustetaan maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että ilmastonmuutosta on 
käsiteltävä tieteellisten todisteiden 
perusteella ja että liiallinen pyrkiminen 
ilmastoneutraaliuteen ja 
ilmastonmuutoksen välineellistäminen 
poliittisiin ja ideologisiin tarkoituksiin 
vakiintuneiden demokratioiden toimesta 
voi vahingoittaa kehitysmaiden ja 
epädemokraattisten maiden talouskasvua 
ja niiden asukkaiden oikeuksia;

Or. es

Tarkistus 12
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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B b. toteaa, että äskettäisissä 
Yhdistyneiden kansakuntien raporteissa 
on osoitettu, että esimerkiksi Kuuban, 
Venezuelan, Nicaraguan ja Ecuadorin 
kaltaisissa totalitaristisissa maissa 
rikotaan ja halveksutaan 
järjestelmällisesti ihmisoikeuksia ja että 
tällaisia rikkomuksia voidaan pitää 
joissakin tapauksissa jopa ”rikoksina 
ihmisyyttä vastaan”;

Or. es

Tarkistus 13
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. toteaa, että myös 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
yhteisöjen ihmisoikeuksia loukataan, kun 
ne jätetään yksin alttiiksi 
epädemokraattisten ja/tai totalitarististen 
maiden poliittisiin intresseihin liittyvälle 
kohtuuttomalle vallankäytölle esimerkiksi 
Kuubassa, Venezuelassa, Nicaraguassa, 
Ecuadorissa ja muissa vastaavissa 
maissa;

Or. es

Tarkistus 14
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen käsittely tuo esiin 
oikeudenmukaisuuteen ja 

C. ottaa huomioon, että erityisesti 
ihmisten toiminnan aiheuttaman 
ilmastonmuutoksen käsittely tuo esiin 
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yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
sekä kansojen että sukupolvien välillä ja 
niiden sisällä; ottaa huomioon, että 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
ympäristöasioissa, tiedonsaanti ja yleisön 
osallistuminen päätöksentekoon on 
vahvistettu ympäristöä ja kehitystä 
koskevan Rion julistuksen 
täytäntöönpanoperiaatteessa 10, 25. 
kesäkuuta 1998 tehdyssä Århusin 
yleissopimuksessa ja 4. maaliskuuta 2018 
tehdyssä Escazún yleissopimuksessa;

oikeudenmukaisuuteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
sekä kansojen että sukupolvien välillä ja 
niiden sisällä; ottaa huomioon, että 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
ympäristöasioissa, tiedonsaanti ja yleisön 
osallistuminen päätöksentekoon on 
vahvistettu ympäristöä ja kehitystä 
koskevan Rion julistuksen 
täytäntöönpanoperiaatteessa 10, 25. 
kesäkuuta 1998 tehdyssä Århusin 
yleissopimuksessa ja 4. maaliskuuta 2018 
tehdyssä Escazún yleissopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 15
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen käsittely tuo esiin 
oikeudenmukaisuuteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
sekä kansojen että sukupolvien välillä ja 
niiden sisällä; ottaa huomioon, että 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
ympäristöasioissa, tiedonsaanti ja yleisön 
osallistuminen päätöksentekoon on 
vahvistettu ympäristöä ja kehitystä 
koskevan Rion julistuksen 
täytäntöönpanoperiaatteessa 10, 25. 
kesäkuuta 1998 tehdyssä Århusin 
yleissopimuksessa ja 4. maaliskuuta 2018 
tehdyssä Escazún yleissopimuksessa;

C. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen käsittely tuo esiin 
ympäristöasioiden oikeudenmukaisuuteen, 
erityisesti ympäristöä ja kehitystä koskevan 
Rion julistuksen 
täytäntöönpanoperiaatteessa 10, 25. 
kesäkuuta 1998 tehdyssä Århusin 
yleissopimuksessa ja 4. maaliskuuta 2018 
tehdyssä Escazún yleissopimuksessa 
vahvistettuihin oikeussuojan 
saatavuuteen, tiedonsaantiin ja yleisön 
päätöksentekoon osallistumiseen, liittyviä 
kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 16
Hermann Tertsch
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että ympäristön 
tilan heikkeneminen, ilmastonmuutos ja 
kestämätön kehitys ovat kiireellisimpiä ja 
vakavimpia uhkia nykyisten ja tulevien 
sukupolvien mahdollisuuksille nauttia 
monista ihmisoikeuksista; ottaa huomioon, 
että UNFCCC:n osapuolilla on 
velvollisuus toteuttaa tehokkaita 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, haavoittuvien 
väestöryhmien sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi ja ennakoitavissa olevien 
ihmishenkien menetysten estämiseksi;

D. ottaa huomioon, että on 
vahvistettava tieteellisesti, että ympäristön 
tilan heikkeneminen, ilmastonmuutos ja 
kestämätön kehitys ovat syynä sille, 
etteivät ihmiset voi nauttia monista 
ihmisoikeuksista; ottaa huomioon, että 
UNFCCC:n osapuolten olisi vahvistettava 
kansainvälistä yhteistyötä 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien tunnistamiseksi ja 
suojelemiseksi;

Or. es

Tarkistus 17
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat 
kaikille ihmisille maailmassa, myös 
haavoittuville ryhmille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille;

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille; ottaa huomioon, että tähän 
ekologiaa koskevaan lähestymistapaan 
olisi sisällyttävä myös inhimillinen 
ulottuvuus ja että siinä olisi 
kunnioitettava ihmisten syntymään ja 
kuolemaan liittyviä luonnollisia 
prosesseja;

Or. fr

Tarkistus 19
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille;

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille, ilman minkäänlaista erottelua 
muun muassa rodun, värin, sukupuolen, 
kielen, uskonnon, poliittisen tai muun 
mielipiteen, kansallisen tai 
yhteiskunnallisen alkuperän, 
omaisuuden, syntymän tai muu aseman 
perusteella;

Or. en
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Tarkistus 20
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille;

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden, 
riippumattomuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita ja painotetaan, että 
ihmisarvoon perustuvien perusoikeuksien 
tulisi kuulua kaikille ihmisille maailmassa, 
myös haavoittuville yksilöille, perheille ja 
ryhmille;

Or. en

Tarkistus 21
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille;

F. ottaa huomioon, että lähestyttäessä 
ilmastonmuutosta ihmisoikeuksien 
näkökulmasta korostetaan 
yleismaailmallisuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja 
painotetaan, että oikeudet kuuluvat kaikille 
ihmisille maailmassa, myös haavoittuville 
ryhmille ja maille;

Or. en

Tarkistus 22
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale



AM\1215351FI.docx 13/109 PE658.900v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että valtioilla on 
eettinen ja sukupolvien välinen vastuu 
ryhtyä toimiin nykyisten ja tulevien 
sukupolvien suojelemiseksi 
ilmastonmuutoksen kielteisiltä 
ihmisoikeusvaikutuksilta;

G. ottaa huomioon, että yhteiskunnilla 
ja kansoilla on eettinen ja sukupolvien 
välinen vastuu ryhtyä toimiin maapallon 
säilyttämiseksi ”yhteisenä kotinamme” 
mahdollistaen kestävän ja ihmisarvoisen 
elämän nykyisille ja tuleville sukupolville 
ilman ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 23
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että valtioilla on 
eettinen ja sukupolvien välinen vastuu 
ryhtyä toimiin nykyisten ja tulevien 
sukupolvien suojelemiseksi 
ilmastonmuutoksen kielteisiltä 
ihmisoikeusvaikutuksilta;

G. ottaa huomioon, että valtiot ovat 
yhä aktiivisempia politiikan ja yhteistyön 
suhteen muiden valtioiden kanssa 
tavoitteenaan sopia eettisistä normeista ja 
ryhtyä toimiin nykyisten ja tulevien 
sukupolvien suojelemiseksi 
ilmastonmuutoksen kielteisiltä 
ihmisoikeusvaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 24
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että valtioilla on 
eettinen ja sukupolvien välinen vastuu 
ryhtyä toimiin nykyisten ja tulevien 
sukupolvien suojelemiseksi 

G. ottaa huomioon, että valtioilla on 
eettinen ja sukupolvien välinen vastuu 
ryhtyä toimiin, joilla nykyisille ja tuleville 
sukupolville taataan täysimääräinen 
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ilmastonmuutoksen kielteisiltä 
ihmisoikeusvaikutuksilta;

mahdollisuus nauttia ihmisoikeuksistaan;

Or. es

Tarkistus 25
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että Euroopan unionin 
tällä alalla toteuttamissa toimissa on 
kunnioitettava demokraattisten valtioiden 
itsemääräämisoikeutta ja keskitettävä 
toiminta sellaisille alueille, joilla väestöä 
hallitsevat epädemokraattiset järjestelmät;

Or. es

Tarkistus 26
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja loukkaa oikeutta 
terveelliseen ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 28
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön; katsoo, 
että kasvava määrä liiketoimintaa ja 
operaatioita kolmansissa maissa, myös 
EU:ssa toimivien yritysten osalta, 
aiheuttaa vakavia ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia;

Or. en
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Tarkistus 29
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
perusoikeuksia, kuten oikeutta 
terveelliseen ympäristöön tai oikeutta 
elämään;

Or. en

Tarkistus 30
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
puolustajien suojelun laiminlyönti on 
vastoin valtioiden oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

H. ottaa huomioon, että on laajalti 
tunnustettu, että valtioiden 
ihmisoikeusvelvoitteilla ja yksityisen 
sektorin ihmisoikeusvelvollisuuksilla on 
erityisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen 
yhteydessä; katsoo, että ympäristön ja sen 
rauhanomaisten puolustajien suojelun 
laiminlyönti on vastoin valtioiden 
oikeudellisesti sitovia 
ihmisoikeusvelvoitteita ja voi loukata 
oikeutta terveelliseen ympäristöön;

Or. en
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Tarkistus 31
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, jossa nimenomaisesti 
tunnustetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien välinen yhteys, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien 
ihmisoikeuksiin liittyvien oikeudellisten 
välineiden käytön valtioiden ja yksityisten 
yritysten kannustamiseksi vähentämään 
päästöjä; ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimukseen ei sisälly konkreettisia 
välineitä, joilla valtiolliset ja yritystoimijat 
voitaisiin saattaa vastuuseen;

I. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, jossa nimenomaisesti 
tunnustetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien välinen yhteys, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien 
ihmisoikeuksiin liittyvien oikeudellisten 
välineiden käytön valtioiden ja yksityisten 
yritysten kannustamiseksi vähentämään 
ympäristöjalanjälkeään;

Or. en

Tarkistus 32
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, jossa nimenomaisesti 
tunnustetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien välinen yhteys, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien 
ihmisoikeuksiin liittyvien oikeudellisten 
välineiden käytön valtioiden ja yksityisten 
yritysten kannustamiseksi vähentämään 
päästöjä; ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimukseen ei sisälly konkreettisia 
välineitä, joilla valtiolliset ja yritystoimijat 

I. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, jossa nimenomaisesti 
tunnustetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien välinen yhteys, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien 
ihmisoikeuksiin liittyvien oikeudellisten 
välineiden käytön valtioiden ja yksityisten 
yritysten kannustamiseksi vähentämään 
päästöjä; ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimukseen ei sisälly konkreettisia 
välineitä, joilla valtiolliset ja yritystoimijat 
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voitaisiin saattaa vastuuseen; voitaisiin saattaa vastuuseen niiden 
vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja 
ihmisoikeuksien toteutumiseen;

Or. en

Tarkistus 33
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, jossa nimenomaisesti 
tunnustetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien välinen yhteys, mikä 
mahdollistaa olemassa olevien 
ihmisoikeuksiin liittyvien oikeudellisten 
välineiden käytön valtioiden ja yksityisten 
yritysten kannustamiseksi vähentämään 
päästöjä; ottaa huomioon, että Pariisin 
sopimukseen ei sisälly konkreettisia 
välineitä, joilla valtiolliset ja yritystoimijat 
voitaisiin saattaa vastuuseen;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 34
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan 
erityyppinen ympäristön pilaantuminen 
voi johtaa olennaisten ihmisoikeuksien, 
kuten oikeuden elämään, yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioittamisen, 
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epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
kiellon sekä oikeuden hallita rauhassa 
kotiaan, loukkauksiin;

Or. en

Tarkistus 35
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että ilmasto-
oikeudenmukaisuudella pyritään 
ratkaisemaan ilmastokriisi käyttämällä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä 
ilmastohallinnon vastuuvajeen 
kuromiseksi umpeen nostamalla 
ilmastonmuutosta koskevia kanteita 
valtioita ja yritystoimijoita vastaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 36
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että ilmasto-
oikeudenmukaisuudella pyritään 
ratkaisemaan ilmastokriisi käyttämällä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä ilmastohallinnon 
vastuuvajeen kuromiseksi umpeen 
nostamalla ilmastonmuutosta koskevia 
kanteita valtioita ja yritystoimijoita 
vastaan;

J. ottaa huomioon, että ilmasto-
oikeudenmukaisuudella pyritään 
ratkaisemaan ilmastokriisi käyttämällä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä ilmastohallinnon 
vastuuvajeen kuromiseksi umpeen 
nostamalla ilmastonmuutosta koskevia 
kanteita valtioita ja yritystoimijoita vastaan 
saadakseen ne vastaamaan toimistaan 
luonnon asianmukaisen säilyttämisen 
kannalta, mikä mahdollistaa 
ihmisarvoisen ja terveen elämän 
nykyisille ja tuleville sukupolville;
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Or. en

Tarkistus 37
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että ilmasto-
oikeudenmukaisuudella pyritään 
ratkaisemaan ilmastokriisi käyttämällä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä ilmastohallinnon 
vastuuvajeen kuromiseksi umpeen 
nostamalla ilmastonmuutosta koskevia 
kanteita valtioita ja yritystoimijoita 
vastaan;

J. ottaa huomioon, että ilmasto-
oikeudenmukaisuudella pyritään 
ratkaisemaan ilmastokriisi käyttämällä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä ilmastohallinnon 
vastuuvajeen kuromiseksi umpeen 
nostamalla ilmastonmuutosta koskevia 
kanteita valtioiden ja yritysten tason 
vastuuvelvollisuuden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 38
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että useat 
ratkaisematta olevat oikeustapaukset ovat 
tasoittaneet tietä kohti 
vastuuvelvollisuutta dokumentoimalla 
ihmisoikeusloukkauksia, jotka johtuvat 
siitä, että valtiot ja yritystoimijat eivät ole 
puuttuneet ilmastonmuutoksen 
seurauksiin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 39
Karol Karski



AM\1215351FI.docx 21/109 PE658.900v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että useat 
ratkaisematta olevat oikeustapaukset ovat 
tasoittaneet tietä kohti 
vastuuvelvollisuutta dokumentoimalla 
ihmisoikeusloukkauksia, jotka johtuvat 
siitä, että valtiot ja yritystoimijat eivät ole 
puuttuneet ilmastonmuutoksen seurauksiin;

K. ottaa huomioon, että useissa 
oikeustapauksissa on dokumentoitu 
ihmisoikeusloukkauksia, jotka liittyvät 
siihen, että valtiot ja yritystoimijat eivät 
ole puuttuneet tai pystyneet puuttumaan 
ilmastonmuutoksen seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 40
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että useat 
ratkaisematta olevat oikeustapaukset ovat 
tasoittaneet tietä kohti vastuuvelvollisuutta 
dokumentoimalla ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka johtuvat siitä, että valtiot ja 
yritystoimijat eivät ole puuttuneet 
ilmastonmuutoksen seurauksiin;

K. ottaa huomioon, että useat 
ratkaisematta olevat oikeustapaukset ovat 
tasoittaneet tietä kohti vastuuvelvollisuutta 
dokumentoimalla ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka johtuvat siitä, että yksilöt, valtiot ja 
yritystoimijat eivät ole puuttuneet 
ilmastonmuutoksen seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 41
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a.  ottaa huomioon, että yksityisten 
yritysten johtama lisääntynyt kilpailu 
luonnonvaroista on, toisinaan hallitusten 



PE658.900v01-00 22/109 AM\1215351FI.docx

FI

myötävaikutuksella, asettanut 
ensisijaisiksi vainon kohteiksi 
ympäristönsuojelijat ja sellaiset 
alkuperäisyhteisöt, jotka pyrkivät 
suojelemaan perinteisiä maitaan; 

Or. en

Tarkistus 42
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että maat ovat eri 
tavoin myötävaikuttaneet 
ilmastonmuutokseen, ne ovat alttiita eri 
ympäristöhaitoille, niillä on erilaiset 
valmiudet käsitellä ympäristöongelmia ja 
että niillä on erilainen taloudellinen ja 
poliittinen valta ympäristöneuvotteluissa, 
katsoo, että vastuu nykyisistä ja 
historiallisista ympäristöhaitoista liittyy 
taloudelliseen kehitykseen ja vauraisiin 
teollisuusmaihin, sillä vauraat valtiot ovat 
hyötyneet merkittävästi kasvihuoneilmiötä 
kiihdyttävien aineiden päästöistä, joista 
on tullut lähes kuolemantuomio 
köyhemmille kansoille, katsoo, että 
maailman talouskasvumalli on tärkein syy 
ilmastonmuutokseen, että se johtaa 
eriarvoisuuden kasvuun ja että ongelman 
ratkaisu perustuu maailmanlaajuiseen 
ajattelutavan muutokseen;

Or. en

Tarkistus 43
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ihmisoikeuksiin kohdistuvat heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten lisäksi koko 
maailman väestöön; ottaa huomioon, että 
ympäristön pilaantumisesta johtuvia 
sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia 
koskevat luvut ovat jo kolme kertaa 
suuremmat kuin aidsin, tuberkuloosin ja 
malarian yhteismäärät, mikä uhkaa oikeutta 
elämään, terveelliseen ympäristöön ja 
puhtaaseen ilmaan;

L. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ihmisoikeuksiin kohdistuvat heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten lisäksi koko 
maailman väestöön; ottaa huomioon, että 
haavoittuvimmat yhteisöt, jotka 
saastuttavat ja tuhoavat ympäristöä 
vähiten, kärsivät eniten 
ilmastonmuutoksen välittömistä 
seurauksista; ottaa huomioon, että 
ympäristön pilaantumisesta johtuvia 
sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia 
koskevat luvut ovat jo kolme kertaa 
suuremmat kuin aidsin, tuberkuloosin ja 
malarian yhteismäärät, mikä uhkaa oikeutta 
elämään, terveelliseen ympäristöön ja 
puhtaaseen ilmaan;

Or. en

Tarkistus 44
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, pakolaiset ja 
siirtymään joutuneet henkilöt, kärsivät 
suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät 
kärsivät suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;
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Or. en

Tarkistus 45
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, pakolaiset ja 
siirtymään joutuneet henkilöt, kärsivät 
suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

M. ottaa huomioon, että ekologinen 
oikeudenmukaisuus on osa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, pakolaiset ja 
siirtymään joutuneet henkilöt, kärsivät 
suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 46
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
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kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, pakolaiset ja 
siirtymään joutuneet henkilöt, kärsivät 
suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, uskonnolliset 
vähemmistöt, pakolaiset ja siirtymään 
joutuneet henkilöt, kärsivät suhteettomasti 
ilmastonmuutoksen kielteisistä 
vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 47
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, pakolaiset ja 
siirtymään joutuneet henkilöt, kärsivät 
suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

M. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
epäsymmetrisiä ja että niiden haitalliset 
seuraukset ovat tuhoisia nykyisille ja 
tuleville sukupolville erityisesti 
kehitysmaissa; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti 
kehitysmaihin ja pahentaa nykyistä 
sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta ja 
aiheuttaa sen, että haavoittuvat ryhmät, 
kuten alkuperäiskansat, naiset, lapset, 
vammaiset henkilöt, ikääntyneet, 
pakolaiset ja siirtymään joutuneet henkilöt, 
kärsivät suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 48
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että henkilöt, 
yhteisöt ja valtiot, jotka sijaitsevat alavilla 
saarilla ja rannikkoalueilla, tundralla ja 
arktisella jäällä, kuivilla alueilla ja 
muissa herkissä ekosysteemeissä ja 
riskialueilla ja jotka luottavat niihin 
asumisen ja toimeentulon osalta, 
kohtaavat suurimmat ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat uhat; ottaa huomioon, että 
Kiribati, Tuvalu ja muut pienet kehittyvät 
saarivaltiot ovat toistuvasti muistuttaneet, 
että ilmastonmuutos ja erityisesti 
merenpinnan nousu uhkaa jo nyt 
vakavasti alavia maita, erityisesti atolleilla 
sijaitsevia pieniä kehittyviä saarivaltioita, 
jotka uhkaavat jäädä veden alle;

Or. en

Tarkistus 49
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia;

N. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että joillekin 
yhteisöille, kuten aavikoitumisen 
uhkaamilla alueilla eläville ja nopeasti 
sulavilla arktisilla alueilla, alavilla 
rannikkoalueilla ja pienillä saarilla 
sijaitseville, tämä tarkoittaa välitöntä 
muualle siirtymään joutumisen 
mahdollisuutta; ottaa huomioon, että 
YK:n kehitysohjelman mukaan 80 
prosenttia ilmastonmuutoksen vuoksi 
siirtymään joutuneista on naisia; ottaa 
huomioon, että ilmastosta johtuva 
siirtymään joutuminen voi suoraan uhata 
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ihmisoikeuksia, kulttuuria ja perinteistä 
tietämystä sekä pienten saarivaltioiden 
asukkaiden oikeutta kansalaisuuteen,

Or. en

Tarkistus 50
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia;

N. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että vuodesta 2008 
lähtien katastrofaalisten 
sääonnettomuuksien vuoksi on vuosittain 
joutunut siirtymään keskimäärin 24 
miljoonaa ihmistä, ja on arvioitu, että 
vuoteen 2050 mennessä nämä vaikutukset 
voivat pakottaa kolmella 
haavoittuvimmista alueista, jotka ovat 
Saharan eteläpuolinen Afrikka, Etelä-
Aasia ja Latinalainen Amerikka, 
vuosittain 143 miljoonaa ihmistä 
siirtymään; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia;

Or. en

Tarkistus 51
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että N. ottaa huomioon, että 
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ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia;

ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten rajojen 
yli; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia ja että 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuvien ihmisten osuus kasvaa 
jatkuvasti;

Or. en

Tarkistus 52
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 
kansojen sisällä että kansainvälisten 
rajojen yli; ottaa huomioon, että YK:n 
kehitysohjelman mukaan 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään 
joutuneista on naisia;

N. ottaa huomioon, että Women’s 
Environmental Network (WEN) -järjestön 
L. Aguilarin vuonna 2004 julkaiseman 
teoksen ”Climate change and disaster 
mitigation. Gender makes the difference” 
perusteella tekemien laskelmien mukaan 
80 prosenttia ilmastonmuutoksen vuoksi 
siirtymään joutuneista on naisia;

Or. es

Tarkistus 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että 
kehitysmaiden ja köyhien maiden ja 
alueiden osuus ilmastonmuutoksen 
kustannuksista on arviolta 75–80 
prosenttia, kuten äärimmäistä köyhyyttä 
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ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n 
erityisraportoijan 17. heinäkuuta 2019 
laatimassa raportissa todetaan;

Or. en

Tarkistus 54
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
luonnonkatastrofien määrä on 
kolminkertaistunut viimeisten 30 vuoden 
aikana; ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutoksen vuoksi noin 20 
miljoonan ihmisen on joka vuosi 
lähdettävä kodeistaan, mikä vaikuttaa 
paitsi asuinpaikastaan lähteviin ihmisiin 
myös niihin maihin ja alueisiin, joille he 
asettuvat;

Or. en

Tarkistus 55
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista 
pelottelua ja digitaalista valvontaa ja 
rajoittaneet samalla oikeussuojan 
saatavuutta sekä ympäristön puolustajien 
ja paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen 
valmiuksia osallistua tehokkaasti 

Poistetaan.
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päätöksentekoprosesseihin; ottaa 
huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan;

Or. en

Tarkistus 56
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen valmiuksia osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin; 
ottaa huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan;

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen valmiuksia osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin; 
ottaa huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen ja terveystoimenpiteet ovat 
rajoittaneet niiden kykyä osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin ja 
valvoa ja suojella alueitaan; katsoo, että 
tällaisista rajoituksista on säädettävä 
laissa oikeutetun ja demokraattisen 
tavoitteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 57
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
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eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen valmiuksia osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin; 
ottaa huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan;

eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen valmiuksia osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin; 
ottaa huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan; ottaa 
huomioon, että kansainvälisen yhteisön 
kyky havaita ja tutkia tällaisia väitettyjä 
rikkomuksia on vähentynyt huomattavasti 
pandemian vuoksi;

Or. en

Tarkistus 58
David Lega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen valmiuksia osallistua 
tehokkaasti päätöksentekoprosesseihin; 
ottaa huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan;

O. katsoo, että covid-19-rajoitukset ja 
eristämistoimet ovat vähentäneet 
ihmisoikeusrikkomusten avoimuutta ja 
seurantaa ja lisänneet poliittista pelottelua 
ja digitaalista valvontaa ja rajoittaneet 
samalla oikeussuojan saatavuutta sekä 
ympäristön puolustajien ja muiden 
valmiuksia osallistua tehokkaasti 
päätöksentekoprosesseihin; ottaa 
huomioon, että alkuperäisyhteisöjen 
eristäminen on rajoittanut niiden kykyä 
valvoa ja suojella alueitaan;

Or. en

Tarkistus 59
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että ihmisten kyky 
sopeutua ilmastonmuutokseen liittyy 
erottamattomasti heidän 
mahdollisuuksiinsa nauttia 
perusihmisoikeuksista sekä heidän 
toimeentulonsa ja hyvinvointinsa kannalta 
olennaisten ekosysteemien terveyteen;

P. ottaa huomioon, että ihmisten kyky 
sopeutua ilmastonmuutokseen liittyy 
erottamattomasti heidän 
mahdollisuuksiinsa nauttia 
perusihmisoikeuksista sekä heidän 
toimeentulonsa, hyvinvointinsa ja 
taloudellisen tilanteen kannalta 
olennaisten ekosysteemien terveyteen;

Or. en

Tarkistus 60
David Lega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. ottaa huomioon, että ihmisten kyky 
sopeutua ilmastonmuutokseen liittyy 
erottamattomasti heidän 
mahdollisuuksiinsa nauttia 
perusihmisoikeuksista sekä heidän 
toimeentulonsa ja hyvinvointinsa kannalta 
olennaisten ekosysteemien terveyteen;

P. ottaa huomioon, että ihmisten kyky 
sopeutua ilmastonmuutokseen liittyy 
heidän mahdollisuuksiinsa nauttia 
perusihmisoikeuksista sekä heidän 
toimeentulonsa ja hyvinvointinsa kannalta 
olennaisten ekosysteemien terveyteen;

Or. en

Tarkistus 61
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos voi kääntää ihmiskunnan 
kehitystä taaksepäin vähentämällä 
maatalouden tuottavuutta, heikentämällä 

Q. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos voi kääntää ihmiskunnan 
kehitystä taaksepäin vähentämällä 
maatalouden tuottavuutta, heikentämällä 
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ruokaturvaa ja veden saantia ja lisäämällä 
altistumista äärimmäisille 
luonnonkatastrofeille aiheuttamalla 
ekosysteemien romahtamista ja lisäämällä 
terveysriskejä;

ruokaturvaa ja veden saantia ja lisäämällä 
altistumista äärimmäisille 
luonnonkatastrofeille aiheuttamalla 
ekosysteemien romahtamista ja lisäämällä 
terveysriskejä; ottaa huomioon, että veden 
niukkuus on kasvava maailmanlaajuinen 
konfliktien lähde;

Or. en

Tarkistus 62
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos voi kääntää ihmiskunnan 
kehitystä taaksepäin vähentämällä 
maatalouden tuottavuutta, heikentämällä 
ruokaturvaa ja veden saantia ja lisäämällä 
altistumista äärimmäisille 
luonnonkatastrofeille aiheuttamalla 
ekosysteemien romahtamista ja lisäämällä 
terveysriskejä;

Q. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos voi mahdollisesti kääntää 
ihmiskunnan kehitystä taaksepäin 
vähentämällä maatalouden tuottavuutta, 
heikentämällä ruokaturvaa ja veden saantia 
ja lisäämällä altistumista äärimmäisille 
luonnonkatastrofeille aiheuttamalla 
ekosysteemien romahtamista ja lisäämällä 
terveysriskejä;

Or. en

Tarkistus 63
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Q a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Q a. ottaa huomioon, että 
luonnonkatastrofit, kuten tulvat, 
trooppiset myrskyt ja pitkät kuivuusjaksot, 
lisääntyvät jatkuvasti ja aiheuttavat 
haitallisia seurauksia globaalin etelän 
maiden elintarviketurvalle ja monille 
ihmisoikeuksille; ottaa huomioon, että 
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kuivuus on maailman yleisimpiä nälän 
syitä;

Or. en

Tarkistus 64
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan S kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

S. ottaa huomioon, että ilmastokriisi 
lisää sukupuolten eriarvoisuutta, koska 
äärimmäiset sääilmiöt, luonnonkatastrofit 
ja ympäristön pitkän aikavälin 
pilaantuminen uhkaavat koteja, 
toimeentuloa ja yhteisöjen sosiaalisia 
verkostoja ja infrastruktuuria, millä on 
suhteettomia vaikutuksia naisiin ja 
tyttöihin;

S. ottaa huomioon, että ilmastokriisi 
lisää sukupuolten eriarvoisuutta, koska 
äärimmäiset sääilmiöt, luonnonkatastrofit 
ja ympäristön pitkän aikavälin 
pilaantuminen uhkaavat koteja, 
toimeentuloa ja yhteisöjen sosiaalisia 
verkostoja ja infrastruktuuria, millä on 
naisiin ja tyttöihin suhteettomia 
vaikutuksia , joihin sisältyvät naisten 
palkaton hoito ja kotitaloustyö, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
yleisyys sekä naisten koulutuksen, 
osallistumisen ja johtajuuden 
marginalisoiminen;

Or. en

Tarkistus 65
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että kaikki 
ympäristönsuojeluun osallistuviin 
toimijoihin kohdistuva väkivalta olisi 
estettävä oikeusvaltioperiaatteen ja 
diplomaattisten keinojen mukaisesti;
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Or. es

Tarkistus 66
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin ja heidän 
asianajajiinsa kohdistuvasta sanallisesti ja 
fyysisestä väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu myös joukkoviestimissä ja 
sosiaalisessa mediassa näkyvä suuntaus;

Or. en

Tarkistus 67
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus; katsoo, että he 
kärsivät sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja pelottelun muodoista;

Or. en

Tarkistus 68
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu vakavaa huolta aiheuttava 
kysymys;

Or. en

Tarkistus 69
David Lega

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että erityisesti 
naispuolisiin ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

Or. en

Tarkistus 70
Maria Arena, Dietmar Köster, Isabel Santos, Bettina Vollath, Nacho Sánchez Amor, 
Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T. ottaa huomioon, että naispuolisiin 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

T. ottaa huomioon, että naisiin, 
ympäristöaktivisteihin ja 
ympäristöoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvasta väkivallasta on tullut hyvin 
dokumentoitu suuntaus;

Or. en
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Tarkistus 71
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. ottaa huomioon, että ympäristön 
puolustajat ovat ilmastotoimien ja 
vastuuvelvollisuuden eturintamassa; ottaa 
huomioon, että ihmisoikeuselimet ovat 
kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
tarpeeseen suojella erityisesti ympäristön 
puolustajia; ottaa huomioon, että 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventuminen 
on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa 
suhteettomasti ihmisoikeuksien 
puolustajiin, jotka työskentelevät 
ympäristö- ja maakysymysten parissa usein 
maaseudulla ja eristyneillä alueilla, joilla 
on heikommat mahdollisuudet käyttää 
suojelumekanismeja;

U. ottaa huomioon, että 
rauhanomaiset ympäristön puolustajat 
ovat ilmastotoimien ja 
vastuuvelvollisuuden eturintamassa; ottaa 
huomioon, että ihmisoikeuselimet ovat 
kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
tarpeeseen suojella erityisesti 
rauhanomaisia ympäristön puolustajia; 
ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventuminen 
on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa 
suhteettomasti ihmisoikeuksien 
puolustajiin, jotka työskentelevät 
ympäristö- ja maakysymysten parissa usein 
maaseudulla ja eristyneillä alueilla, joilla 
on heikommat mahdollisuudet käyttää 
suojelumekanismeja;

Or. en

Tarkistus 72
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. ottaa huomioon, että ympäristön 
puolustajat ovat ilmastotoimien ja 
vastuuvelvollisuuden eturintamassa; ottaa 
huomioon, että ihmisoikeuselimet ovat 
kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
tarpeeseen suojella erityisesti ympäristön 
puolustajia; ottaa huomioon, että 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventuminen 

U. ottaa huomioon, että ympäristön 
puolustajat ovat ilmastotoimien ja 
vastuuvelvollisuuden eturintamassa; ottaa 
huomioon, että ihmisoikeuselimet ovat 
kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
tarpeeseen suojella erityisesti ympäristön 
puolustajia; ottaa huomioon, että 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien fyysinen 
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on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa 
suhteettomasti ihmisoikeuksien 
puolustajiin, jotka työskentelevät 
ympäristö- ja maakysymysten parissa usein 
maaseudulla ja eristyneillä alueilla, joilla 
on heikommat mahdollisuudet käyttää 
suojelumekanismeja;

kaventuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, 
joka vaikuttaa näin ollen ihmisoikeuksien 
puolustajiin, jotka työskentelevät 
ympäristö- ja maakysymysten parissa usein 
maaseudulla ja eristyneillä alueilla, joilla 
on heikommat mahdollisuudet käyttää 
suojelumekanismeja;

Or. en

Tarkistus 73
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. katsoo, että ihmisoikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien puolustajien 
tukeminen ja suojelu ovat Euroopan 
unionin ensisijaisia tavoitteita sen 
ulkoisissa toimissa ympäri maailmaa ja 
sen lähialueilla; katsoo, että unionin on 
tässä yhteydessä käytettävä kaikkia 
käytössään olevia välineitä, kuten 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä ja 
assosiaatiosopimuksiensa kehystä;

Or. en

Tarkistus 74
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X. ottaa huomioon, että 
alkuperäiskansoilla on ympäristönsuojelua, 
maa-alueita ja luonnonvaroja koskevia 
erityisoikeuksia, jotka on vahvistettu 
vuonna 1989 tehdyn alkuperäis- ja 

X. ottaa huomioon, että 
alkuperäiskansoilla on ympäristönsuojelua, 
maa-alueita ja luonnonvaroja koskevia 
erityisoikeuksia, jotka on vahvistettu 
vuonna 1989 tehdyn alkuperäis- ja 
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heimokansoja koskevan ILO:n 
yleissopimuksen 7 artiklassa; ottaa 
huomioon, että vuonna 2007 annetun 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan 
YK:n julistuksen 29 artiklassa 
vahvistetaan, että alkuperäiskansoilla on 
oikeus säilyttää ja suojella ympäristöä sekä 
maidensa tai alueidensa ja 
luonnonvarojensa tuotantokykyä;

heimokansoja koskevan ILO:n 
yleissopimuksen 7 artiklassa; ottaa 
huomioon, että vuonna 2007 annetun 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan 
YK:n julistuksen 29 artiklassa 
vahvistetaan, että alkuperäiskansoilla on 
oikeus säilyttää ja suojella ympäristöä sekä 
maidensa tai alueidensa ja 
luonnonvarojensa tuotantokykyä; ottaa 
kuitenkin huomioon, että valtioilla säilyy 
perusteltu yksinomainen poliittinen ja 
oikeudellinen itsemääräämisoikeus 
kaikissa tällaisissa aloitteissa;

Or. fr

Tarkistus 75
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan X a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

X a. ottaa huomioon, että valtaosa 
ihmisoikeuksien ja ympäristön 
puolustajien ihmisoikeusloukkauksista 
tapahtuu lähes täysin rankaisematta; 
ottaa huomioon, että vuoden 2017 Front 
Line Defenders -kansalaisjärjestön 
raportissa kerrotaan, että epäilty 
pidätetään vain 12 prosentissa 
tapauksista, joissa ihmisoikeuksien 
puolustaja tapetaan;

Or. en

Tarkistus 76
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että Escazún 
sopimus on ensimmäinen alueellinen 
sopimus tiedonsaannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa Latinalaisessa 
Amerikassa ja Karibian alueella; ottaa 
huomioon, että Escazún sopimus, joka on 
ollut ratifioitavissa 1. syyskuuta 2019 
lähtien, on ensimmäinen sopimus, jolla 
vahvistetaan oikeus terveelliseen 
ympäristöön (4 artikla);

Y. ottaa huomioon, että Escazún 
sopimus on ensimmäinen alueellinen 
sopimus tiedonsaannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa Latinalaisessa 
Amerikassa ja Karibian alueella; ottaa 
huomioon, että Escazún sopimus, joka on 
ollut ratifioitavissa 1. syyskuuta 2019 
lähtien, on ensimmäinen sopimus, jolla 
vahvistetaan oikeus terveelliseen 
ympäristöön (4 artikla); katsoo, että 
Escazún sopimus voi toimia inspiraationa 
muille alueille, joilla on samanlaisia 
haasteita; korostaa alueellisen yhteistyön 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 77
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y a. ottaa huomioon, että Århusin 
yleissopimuksessa vahvistetaan useita 
yksilöiden ja kansalaisjärjestöjen 
ympäristöä koskevia oikeuksia, mukaan 
lukien ympäristöä koskevan tiedon 
saatavuus, yleisön osallistuminen 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja 
oikeuden saatavuus; katsoo, että 
yleissopimuksen osapuolten on 
säädettävä, että julkiset viranomaiset 
(kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla) edistävät näiden oikeuksien 
toteutumista;

Or. en
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Tarkistus 78
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y a. katsoo, että hillitsemis- ja 
sopeutumistoimenpiteillä, kuten 
luonnonvarojen, muun muassa maan, 
veden ja metsien, saatavuudella ja 
käytöllä sekä ihmisten 
uudelleensijoittamisella voi olla myös 
kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien 
toteutumiseen, kuten elintarvikkeiden, 
kulttuurin, perhe-elämän 
kunnioittamisen, turvallisen juomaveden 
ja sanitaation saatavuuden ja 
alkuperäiskansojen 
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen;

Or. en

Tarkistus 79
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevat politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja varmistaa, että ne ovat 
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oikeuksia; riittäviä, tarpeeksi kunnianhimoisia, 
syrjimättömiä ja ihmisoikeusvelvoitteiden 
mukaisia; toteaa, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön periaatteiden 
ja normien olisi ohjattava kaikkia 
ilmastonmuutokseen liittyviä politiikkoja 
ja ohjelmia ja prosessin kaikkia vaiheita;

Or. en

Tarkistus 80
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja 
terve maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan, 
yhteenliittyneitä ja toisiinsa sidoksissa; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia, ja kehottamaan EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kannustamaan EU:n 
ulkopuolisia maita hyväksymään ja 
panemaan täytäntöön kansallisia 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
seurauksiin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 81
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
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1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

1. korostaa, että ihmisarvoon 
perustuvien ihmisoikeuksien 
suojeleminen ja edistäminen ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
perusoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 82
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat tärkeitä ja että ne ovat 
sidoksissa toisiinsa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan 
maailmanlaajuisesti uskottavana ja 
luotettavana kumppanina hyväksymällä, 
vahvistamalla ja panemalla täytäntöön 
standardeja ja ohjeita, joissa noudatetaan 
kattavaa ihmisoikeusperustaista 
lähestymistapaa ilmastotoimiin, jotta 
voidaan ohjata ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä ja siihen sopeutumista 
koskevia politiikkoja ja toimenpiteitä ja 
suojella samalla kaikkien oikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 83
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
ja kestävä maapallo ovat riippuvaisia 
toisistaan; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan 
maailmanlaajuisesti uskottavana ja 
luotettavana kumppanina hyväksymällä, 
vahvistamalla ja panemalla täytäntöön 
lainsäädäntöä, jossa noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 84
David Lega

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat riippuvaisia toisistaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toimimaan maailmanlaajuisesti 
uskottavana ja luotettavana kumppanina 
hyväksymällä, vahvistamalla ja panemalla 
täytäntöön lainsäädäntöä, jossa 
noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

1. korostaa, että ihmisoikeudet ja terve 
maapallo ovat osittain riippuvaisia 
toisistaan; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita toimimaan 
maailmanlaajuisesti uskottavana ja 
luotettavana kumppanina hyväksymällä, 
vahvistamalla ja panemalla täytäntöön 
lainsäädäntöä, jossa noudatetaan kattavaa 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin, jotta voidaan ohjata 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
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sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

sopeutumista koskevia politiikkoja ja 
toimenpiteitä ja suojella samalla kaikkien 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 85
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
ihmisoikeuksien ja ympäristön välistä 
yhteyttä kaikessa ulkoisessa 
toiminnassaan sekä tukemaan 
kansainvälisiä, alueellisia ja paikallisia 
ihmisoikeusmekanismeja 
ympäristöhaasteisiin ja erityisesti 
ilmastonmuutokseen puuttumiseksi; 
huomauttaa, että on tärkeää tukea toimia, 
joilla lisätään tietoisuutta 
ilmastonmuutoksen, ympäristön tilan 
heikkenemisen ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
aiheuttamista ihmisoikeusvaikutuksista; 
kehottaa lisäksi unionia tukemaan ja 
vahvistamaan yhteistyötä kolmansien 
maiden kanssa ihmisoikeuksien 
sisällyttämiseksi ympäristölainsäädäntöön 
ja -politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 86
Andreas Glück

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa kaikille tarjottavien 
inhimillisen kehityksen mahdollisuuksien 
välttämättömyyttä; painottaa 
ihmisoikeusloukkausten riskiä sekä 
perinteisen että vihreään teknologiaan 
perustuvan uusiutuvan energian 
hyödykkeiden kansainvälisissä 
toimitusketjuissa ja mainitsee yhtenä 
esimerkkinä globaalia litiumioniakkujen 
toimitusketjua palvelevissa 
kobolttikaivoksissa tapahtuvan lapsityön; 
kehottaa komissiota ottamaan 
ihmisoikeusnäkökohdat huomioon 
arvioidessaan unionin energia-alan ja 
liikenneteknologian kehitysuria;

Or. en

Tarkistus 87
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. huomauttaa, että Euroopan unioni 
ei voi määrätä ympäristönsuojelumalliaan 
täysin demokraattisille kolmansille maille, 
joissa kansalaisyhteiskunnan oikeudet on 
vahvistettu; katsoo, että tasavertainen 
yhteistyö oikeusvaltioperiaatetta 
kunnioittavien valtioiden kanssa on 
tehokkaampi tapa suojella 
haavoittuvimmassa asemassa olevan 
väestön etuja;

Or. es

Tarkistus 88
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
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1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että ilmastonmuutokseen 
ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset 
sisällytetään kaikkiin asiaankuuluviin 
EU:n politiikkoihin ja että nämä politiikat 
ovat johdonmukaisia;

Or. en

Tarkistus 89
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että veden niukkuus on 
yksi ilmastonmuutoksen seurauksista ja 
että se vaikuttaa moniin ihmisiin 
kaikkialla maailmassa; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita kiinnittämään 
lainsäädännössä huomiota siihen, että 
veden niukkuus on keskeinen painopiste, 
ja tarkistamaan suhtautumistaan 
ongelmaan ja luomaan mahdollinen 
ehdotus ongelman ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 90
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
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juridista tunnustamista; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 
oikeus tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden 
avulla voidaan korjata 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia 
vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
saattaa valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta 
tekemään rankaisemattomuuden 
torjunnasta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään;

juridista tunnustamista;

Or. fr

Tarkistus 91
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
juridista tunnustamista; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 
oikeus tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden 
avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta tekemään 
rankaisemattomuuden torjunnasta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään;

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
juridista tunnustamista , joka samalla 
mahdollistaa kestävän ihmisten, 
perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja 
toimeentulon lähteenä olevan 
taloudellisen toiminnan; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 
oikeus tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden 
avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta tekemään 
rankaisemattomuuden torjunnasta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään;

Or. en
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Tarkistus 92
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
juridista tunnustamista; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 
oikeus tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden 
avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita ja yrityksiä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta tekemään 
rankaisemattomuuden torjunnasta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään;

2. muistuttaa velvoitteesta noudattaa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
juridista tunnustamista; muistuttaa, että 
ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 
oikeus tarjoaa oikeussuojakeinoja, joiden 
avulla voidaan korjata ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia vahinkoja, toteuttaa toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja saattaa 
valtioita, yrityksiä ja yksilöitä vastuuseen 
toiminnastaan, joka vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin; 
kehottaa tässä yhteydessä EU:ta tekemään 
rankaisemattomuuden torjunnasta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään luomalla 
välineitä, joiden avulla voidaan 
täysimääräisesti, tehokkaasti ja kestävästi 
ottaa käyttöön ja panna täytäntöön 
ihmisoikeus- ja ympäristölakeja;

Or. en

Tarkistus 93
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. vaatii, että kaikki toimijat 
osallistuvat ympäristöasioista käytäviin 
keskusteluihin vakavalla, kohtuullisella ja 
järkevällä tavalla ja lopettavat 
käyttämästä keskustelut pilaavia 
valheellisia, kohtuuttomia ja usein 
sopimattomia termejä, kuten ”ilmasto-
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oikeudenmukaisuus”, ”ilmastohallinto”, 
”lämpöstressi”, ”maapallon terveys”, 
”ilmastollinen hätätila”, ”ilmastokriisi”, 
”ilmastoskeptikot”, ”ilmastonmuutoksen 
kieltäjät” tai jopa ”ympäristötuho”;

Or. es

Tarkistus 94
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
2020–2024 jo tehdyt ihmisoikeuksia, 
ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat 
konkreettiset sitoumukset pannaan 
tehokkaasti täytäntöön ja niitä seurataan ja 
että sukupuolinäkökulma sisällytetään sen 
täytäntöönpanoon;

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
2020–2024 jo tehdyt ihmisoikeuksia, 
ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat 
konkreettiset sitoumukset pannaan 
tehokkaasti täytäntöön ja niitä seurataan ja 
että sukupuoli- ja perhenäkökulma 
sisällytetään sen täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 95
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
toimeksiantoa pyrkiä siihen, että 
maailmanlaajuisesti tunnustetaan, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus elää 
turvallisessa, puhtaassa, terveellisessä ja 
kestävässä ympäristössä; katsoo, että tämän 
tunnustuksen olisi toimittava 

4. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
toimeksiantoa pyrkiä siihen, että 
maailmanlaajuisesti tunnustetaan, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus elää 
turvallisessa, puhtaassa, terveellisessä ja 
kestävässä ympäristössä; kehottaa unionia 
ja jäsenvaltioita tukemaan seuraavassa 
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katalysaattorina vahvemmille 
ympäristöpolitiikoille ja paremmalle 
lainvalvonnalle, yleisön osallistumiselle 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 
tiedonsaannille ja oikeussuojan 
saatavuudelle sekä paremmille tuloksille 
ihmisten ja maapallon kannalta;

YK:n yleiskokouksessa tämän oikeuden 
maailmanlaajuista tunnustamista; katsoo, 
että tämän tunnustuksen olisi toimittava 
katalysaattorina vahvemmille 
ympäristöpolitiikoille ja paremmalle 
lainvalvonnalle, yleisön osallistumiselle 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 
tiedonsaannille ja oikeussuojan 
saatavuudelle sekä paremmille tuloksille 
ihmisten ja maapallon kannalta;

Or. en

Tarkistus 96
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
toimeksiantoa pyrkiä siihen, että 
maailmanlaajuisesti tunnustetaan, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus elää 
turvallisessa, puhtaassa, terveellisessä ja 
kestävässä ympäristössä; katsoo, että tämän 
tunnustuksen olisi toimittava 
katalysaattorina vahvemmille 
ympäristöpolitiikoille ja paremmalle 
lainvalvonnalle, yleisön osallistumiselle 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 
tiedonsaannille ja oikeussuojan 
saatavuudelle sekä paremmille tuloksille 
ihmisten ja maapallon kannalta;

4. tukee ihmisoikeuksia ja ympäristöä 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
toimeksiantoa pyrkiä siihen, että oikeus 
elää turvallisessa, puhtaassa, terveellisessä 
ja kestävässä ympäristössä tunnustetaan 
maailmanlaajuisesti kaikille kuuluvaksi 
ihmis- ja perusoikeudeksi; katsoo, että 
tämän tunnustuksen olisi toimittava 
katalysaattorina vahvemmille 
ympäristöpolitiikoille ja paremmalle 
lainvalvonnalle, yleisön osallistumiselle 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 
tiedonsaannille ja oikeussuojan 
saatavuudelle sekä paremmille tuloksille 
ihmisten ja maapallon kannalta;

Or. en

Tarkistus 97
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota perustamaan 
ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta 
koskevan horisontaalisen 
seurantaohjelman, jotta voidaan arvioida 
edistymistä ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä ja valtavirtaistamisessa 
ilmastotoimien kaikkiin näkökohtiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; kehottaa 
tässä yhteydessä unionia sisällyttämään 
EU:n perusoikeuskirjaan oikeuden 
turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön;

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
ihmisoikeuksien ja ilmastonmuutoksen 
seurantaa tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; korostaa 
tässä yhteydessä , että on tärkeää tehdä 
tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka 
osallistuvat ihmisoikeus- ja 
ympäristömääräysten asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon; muistuttaa lisäksi, että 
on tärkeää tukea pieniä organisaatioita ja 
yrityksiä sekä taloudellisesti heikompia 
jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä luoda 
parhaat mahdolliset olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 98
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota perustamaan 
ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta 
koskevan horisontaalisen 
seurantaohjelman, jotta voidaan arvioida 
edistymistä ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä ja valtavirtaistamisessa 
ilmastotoimien kaikkiin näkökohtiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; kehottaa 
tässä yhteydessä unionia sisällyttämään 
EU:n perusoikeuskirjaan oikeuden 
turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön;

5. kehottaa komissiota perustamaan 
ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta 
koskevan horisontaalisen 
seurantaohjelman, jotta voidaan arvioida 
edistymistä ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä ja valtavirtaistamisessa 
ilmastotoimien kaikkiin näkökohtiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; kehottaa 
tässä yhteydessä unionia ryhtymään 
toimiin sisällyttääksensä EU:n 
perusoikeuskirjan 37 artiklan 
täysimääräisesti politiikkoihinsa;

Or. en



AM\1215351FI.docx 53/109 PE658.900v01-00

FI

Tarkistus 99
David Lega

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota perustamaan 
ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutosta 
koskevan horisontaalisen 
seurantaohjelman, jotta voidaan arvioida 
edistymistä ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä ja valtavirtaistamisessa 
ilmastotoimien kaikkiin näkökohtiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; kehottaa 
tässä yhteydessä unionia sisällyttämään 
EU:n perusoikeuskirjaan oikeuden 
turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön;

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
ihmisoikeus- ja ilmastonmuutostilanteen 
seurantaa, jotta voidaan arvioida 
edistymistä ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä ja valtavirtaistamisessa 
ilmastotoimien kaikkiin näkökohtiin 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tiiviissä yhteistyössä YK:n 
ihmisoikeusneuvoston ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun kanssa; kehottaa 
tässä yhteydessä unionia sisällyttämään 
EU:n perusoikeuskirjaan oikeuden 
turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 100
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella 
osapuolten välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 101
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György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella 
osapuolten välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella 
osapuolten välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
David Lega

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



AM\1215351FI.docx 55/109 PE658.900v01-00

FI

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella 
osapuolten välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkeita aloitteita 
ympäristörikosten maailmanlaajuisen 
rankaisemattomuuden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella osapuolten 
välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella osapuolten 
välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi; kehottaa 
komissiota ja komission 
varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
edistämään aktiivisesti ihmisoikeuksista 
vastaavan erityisedustajan kanssa tähän 
aiheeseen liittyvää EU:n aloitetta sekä 
laatimaan ohjelman, jolla parannetaan 
jäsenvaltioiden kansallisten 
oikeudenkäyttöalueiden valmiuksia näillä 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 105
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
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7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
tekemään rohkean aloitteen 
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
(ICC), jotta voidaan valmistella 
osapuolten välisiä uusia neuvotteluja 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
Rooman perussäännön mukaiseksi 
kansainväliseksi rikokseksi;

7. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
ehdottamaan Rooman perussäännön 
muuttamista siten, että 
”ympäristötuhorikos” sisällytetään 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
toimivaltaan kuuluvaksi viidenneksi 
rikokseksi ja että yritysten 
rikosoikeudellinen vastuu sisällytetään 
sen määräyksiin;

Or. en

Tarkistus 106
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti, 
miten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ulkoisella ulottuvuudella voidaan 
parhaiten edistää kokonaisvaltaista ja 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä; kehottaa EU:ta 
hyödyntämään sen täytäntöönpanoa 
varten käytettävissään olevien ulkoisten 
politiikkojen, välineiden sekä poliittisten 
ja rahoitusvälineiden laajaa kirjoa; 
kehottaa EU:ta tarkistamaan 
ilmastorahoituksen mekanismejaan 
ihmisoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi ja 
ottamaan käyttöön vahvoja suojatoimia 
tätä tarkoitusta varten;

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti, 
miten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ulkoisella ulottuvuudella voidaan 
parhaiten edistää kokonaisvaltaista ja 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä;

Or. fr
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Tarkistus 107
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti, 
miten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ulkoisella ulottuvuudella voidaan 
parhaiten edistää kokonaisvaltaista ja 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä; kehottaa EU:ta 
hyödyntämään sen täytäntöönpanoa varten 
käytettävissään olevien ulkoisten 
politiikkojen, välineiden sekä poliittisten ja 
rahoitusvälineiden laajaa kirjoa; kehottaa 
EU:ta tarkistamaan ilmastorahoituksen 
mekanismejaan ihmisoikeuksien 
täysimääräisen kunnioittamisen 
varmistamiseksi ja ottamaan käyttöön 
vahvoja suojatoimia tätä tarkoitusta varten;

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti, 
miten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ulkoisella ulottuvuudella voidaan 
parhaiten edistää kokonaisvaltaista ja 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä; kehottaa EU:ta 
hyödyntämään sen täysimääräistä 
noudattamista ja täytäntöönpanoa varten 
käytettävissään olevien ulkoisten 
politiikkojen, välineiden sekä poliittisten ja 
rahoitusvälineiden laajaa kirjoa; kehottaa 
perustamaan ilmastoyhteyspisteitä 
komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asiaankuuluviin 
yksiköihin, joilla varmistetaan muun 
muassa EU:n kaikkien ulkoisten toimien 
ilmastovaikutusten arviointi; kehottaa 
EU:ta tarkistamaan ilmastorahoituksen 
mekanismejaan ihmisoikeuksien 
täysimääräisen kunnioittamisen 
varmistamiseksi ja ottamaan käyttöön 
vahvoja suojatoimia tätä tarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 108
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti, 

8. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita arvioimaan Euroopan vihreän 
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miten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman ulkoisella ulottuvuudella 
voidaan parhaiten edistää 
kokonaisvaltaista ja 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
ilmastotoimiin ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä; kehottaa EU:ta 
hyödyntämään sen täytäntöönpanoa varten 
käytettävissään olevien ulkoisten 
politiikkojen, välineiden sekä poliittisten ja 
rahoitusvälineiden laajaa kirjoa; kehottaa 
EU:ta tarkistamaan ilmastorahoituksen 
mekanismejaan ihmisoikeuksien 
täysimääräisen kunnioittamisen 
varmistamiseksi ja ottamaan käyttöön 
vahvoja suojatoimia tätä tarkoitusta varten;

kehityksen ohjelman ulkoista ulottuvuutta 
ilmastotoimien ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen kannalta; 
kehottaa EU:ta hyödyntämään sen 
täytäntöönpanoa varten käytettävissään 
olevien ulkoisten politiikkojen, välineiden 
sekä poliittisten ja rahoitusvälineiden 
laajaa kirjoa; kehottaa EU:ta 
tarkastelemaan ilmastorahoituksen 
mekanismejaan ja ehdottamaan niihin 
tarvittaessa muutoksia ihmisoikeuksien 
täysimääräisen kunnioittamisen 
varmistamiseksi ja ottamaan käyttöön 
vahvoja suojatoimia tätä tarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 109
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa unionia ja sen 
jäsenvaltioita kannustamaan yrityksiä ja 
paikallisviranomaisia edistämään ja 
toteuttamaan ratkaisuja, joilla edistetään 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 110
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9. kehottaa komissiota lisäämään 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia, 
joilla tuetaan kolmansia maita 
ihmisoikeuksien sisällyttämisessä niiden 
kansallisiin ilmastotoimiin ja -ohjelmiin; 
muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–
2027 ehdotetusta naapuruus- ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta olisi 
suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen;

9. kehottaa komissiota lisäämään 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia, 
joilla tuetaan kolmansia maita 
ihmisoikeuksien sisällyttämisessä niiden 
kansallisiin ilmastotoimiin ja -ohjelmiin; 
muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–
2027 ehdotetusta naapuruus- ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta olisi 
suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen; vaatii, 
että kaikki eurooppalaisten 
rahoituslaitosten, erityisesti Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin, 
kolmansissa maissa tekemät toimet ovat 
täysin EU:n ilmastositoumusten mukaisia 
ja että ne soveltavat 
ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa 
kaikissa ulkoisissa toimissaan; kehottaa 
perustamaan valitus- ja 
oikeussuojamekanismin sellaisia 
henkilöitä tai ryhmiä varten, joiden 
oikeuksia tällainen toiminta loukkaa;

Or. en

Tarkistus 111
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota lisäämään 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia, 
joilla tuetaan kolmansia maita 
ihmisoikeuksien sisällyttämisessä niiden 
kansallisiin ilmastotoimiin ja -ohjelmiin; 
muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–
2027 ehdotetusta naapuruus- ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 

9. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan ja mahdollisesti 
tarvittaessa tarkistamaan taloudellista ja 
teknistä apua sekä valmiuksien 
kehittämistä koskevia toimia, joilla tuetaan 
kolmansia maita ihmisoikeuksien 
sisällyttämisessä niiden kansallisiin 
ilmastotoimiin ja -ohjelmiin;
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(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta 
olisi suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 112
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota lisäämään 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia, 
joilla tuetaan kolmansia maita 
ihmisoikeuksien sisällyttämisessä niiden 
kansallisiin ilmastotoimiin ja -ohjelmiin; 
muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–
2027 ehdotetusta naapuruus- ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta olisi 
suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen;

9. kehottaa komissiota lisäämään 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia, 
joilla tuetaan kolmansia maita 
ihmisoikeuksien sisällyttämisessä niiden 
kansallisiin ilmastotoimiin ja -ohjelmiin, 
jotta voidaan varmistaa, että 
ilmastonmuutos ei estä ihmisoikeuksien 
toteutumista näissä maissa; muistuttaa 
kannastaan, jonka mukaan vähintään 
45 prosenttia vuosiksi 2021–2027 
ehdotetusta naapuruus- ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta olisi 
suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 113
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita lisäämään ihmisten 
tietoisuutta ilmastotietämyksestä ja 
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ihmisoikeuksista sekä EU:ssa että 
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
kahdenvälisten aloitteiden avulla; 
kehottaa antamaan avointa ja 
informatiivista tietoa näistä kysymyksistä 
EU:n ja kolmansien maiden välisessä 
kehitysyhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 114
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa arktisen alueen 
merkitystä ilmastonmuutoksessa ja EU:n 
arktisen politiikan välttämättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 115
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. toteaa, että EU:n yhteinen 
energiapolitiikka on tärkeä osa sen 
ympäristötavoitteita ja että on tarpeen 
varmistaa EU:n eri politiikkojen, kuten 
energiapolitiikan ja yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan, johdonmukaisuus; 

Or. en

Tarkistus 116
Karol Karski
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
sellaisen kansainvälisen mekanismin 
kehittämiseksi, jolla puututaan ilmastosta 
johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen kansainvälisillä 
foorumeilla, ja kehottaa niitä puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon 
asiaan liittyvillä EU:n ulkoisen toiminnan 
aloilla; pitää ehdottoman tärkeänä 
sukupuoleen perustuvaa osallistumista, 
jotta voidaan toteuttaa kaikkien ihmisten 
oikeudet erityisesti niiden ihmisten osalta, 
jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt 
sekä usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla 
asuvat henkilöt;

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
sellaisen kansainvälisen mekanismin 
kehittämiseksi, jolla puututaan ilmastosta 
johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen kansainvälisillä 
foorumeilla, ja kehottaa niitä puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon 
asiaan liittyvillä EU:n ulkoisen toiminnan 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 117
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
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muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; Kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä sellaisen kansainvälisen 
mekanismin kehittämiseksi, jolla 
puututaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen 
kansainvälisillä foorumeilla, ja kehottaa 
niitä puuttumaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon asiaan liittyvillä EU:n 
ulkoisen toiminnan aloilla; pitää 
ehdottoman tärkeänä sukupuoleen 
perustuvaa osallistumista, jotta voidaan 
toteuttaa kaikkien ihmisten oikeudet 
erityisesti niiden ihmisten osalta, jotka 
ovat kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt 
sekä usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla 
asuvat henkilöt;

muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa 
painokkaasti unionia ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan ilmastopakolaiset 
ainutlaatuiseksi erityissuojelua 
tarvitsevien siirtymään joutuneiden 
henkilöiden ryhmäksi ja tarjoamaan näin 
ilmastopakolaisille heidän 
ansaitsemaansa suojelua, legitimiteettiä ja 
kiireellisyyttä; korostaa tarvetta sisällyttää 
ilmastopakolaiset pakolaisaseman 
määritelmään ja Euroopan yhteiseen 
turvapaikkajärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 118
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
sellaisen kansainvälisen mekanismin 
kehittämiseksi, jolla puututaan ilmastosta 

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeen ja pakkomuutton veturina, 
ja sitä olisi käsiteltävä kansainvälisellä 
tasolla voimassa olevassa 
maahanmuuttokehyksessä; pitää 
valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason erityistä suojelua tai 
paikallisen tason ilmastonmuutoksen 
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johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen kansainvälisillä 
foorumeilla, ja kehottaa niitä puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon 
asiaan liittyvillä EU:n ulkoisen toiminnan 
aloilla; pitää ehdottoman tärkeänä 
sukupuoleen perustuvaa osallistumista, 
jotta voidaan toteuttaa kaikkien ihmisten 
oikeudet erityisesti niiden ihmisten osalta, 
jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt sekä 
usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla asuvat 
henkilöt;

haasteista selviytymiseen annettavaa 
apua; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään yhteistyötä sellaisen 
kansainvälisen mekanismin kehittämiseksi, 
jolla puututaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen 
kansainvälisillä foorumeilla, ja kehottaa 
niitä puuttumaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon asiaan liittyvillä EU:n 
ulkoisen toiminnan aloilla lisäämällä 
paikallisväestön sietokykyä; pitää 
ehdottoman tärkeänä ilman sukupuoleen, 
etniseen alkuperään tai uskonnolliseen 
vakaumukseen perustuvaa syrjintää 
tapahtuvaa osallistumista, jotta voidaan 
toteuttaa kaikkien ihmisten oikeudet 
erityisesti niiden ihmisten osalta, jotka ovat 
kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten rannikkoyhteisöjen, 
kuivien maiden ja puoliaavikkoalueiden 
asukkaat, pienten kehittyvien 
saarivaltioiden väestö ja kehitysmaiden 
maaseutuväestö, mukaan lukien naiset, 
tytöt ja muut haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät, kuten alkuperäisyhteisöt, 
uskonnolliset vähemmistöt, syrjinnän 
kohteeksi joutuneet henkilöt ja perheet;

Or. en

Tarkistus 119
David Lega

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa 

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon; 
kehottaa komissiota puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen tulevissa 
muuttoliikealoitteissaan, ja kehottaa sitä 
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komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä sellaisen kansainvälisen 
mekanismin kehittämiseksi, jolla 
puututaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon ja muuttoliikkeeseen 
kansainvälisillä foorumeilla, ja kehottaa 
niitä puuttumaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon asiaan liittyvillä EU:n 
ulkoisen toiminnan aloilla; pitää 
ehdottoman tärkeänä sukupuoleen 
perustuvaa osallistumista, jotta voidaan 
toteuttaa kaikkien ihmisten oikeudet 
erityisesti niiden ihmisten osalta, jotka ovat 
kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt sekä 
usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla asuvat 
henkilöt;

puuttumaan ilmastosta johtuvaan 
pakkomuuttoon asiaan liittyvillä EU:n 
ulkoisen toiminnan aloilla; pitää 
ehdottoman tärkeänä tasa-arvoista 
osallistumista, jotta voidaan toteuttaa 
kaikkien ihmisten oikeudet erityisesti 
niiden ihmisten osalta, jotka ovat kaikkein 
haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen 
kielteisille vaikutuksille, kuten naiset, 
lapset, afrikkalaistaustaiset ja 
alkuperäisyhteisöt, syrjinnän kohteeksi 
joutuneet henkilöt sekä usein köyhillä ja 
syrjäisillä alueilla asuvat henkilöt;

Or. en

Tarkistus 120
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja katastrofien 
välisen yhteyden vaikutuksen 
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon ja 
pitää valitettavana, että ympäristön vuoksi 
siirtymään joutuneille ihmisille ei ole 
kansainvälisen tason ihmisoikeustakeita 
eikä erityistä suojelua; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
sellaisen kansainvälisen mekanismin 
kehittämiseksi, jolla puututaan ilmastosta 
johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen kansainvälisillä 
foorumeilla, ja kehottaa niitä puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon 

11. panee merkille ilmastonmuutoksen, 
ympäristön pilaantumisen ja 
luonnonkatastrofien välisen yhteyden 
vaikutuksen muuttoliikkeeseen ja 
pakkomuuttoon ja pitää valitettavana, että 
ympäristön vuoksi siirtymään joutuneille 
ihmisille ei ole kansainvälisen tason 
ihmisoikeustakeita eikä erityistä suojelua; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään katastrofien vuoksi 
siirtymään joutumista käsittelevän 
foorumin ja väestön siirtymistä 
käsittelevän työryhmän työtä tehdäkseen 
yhteistyötä sellaisen kansainvälisen 
kehyksen kehittämiseksi, jolla puututaan 
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asiaan liittyvillä EU:n ulkoisen toiminnan 
aloilla; pitää ehdottoman tärkeänä 
sukupuoleen perustuvaa osallistumista, 
jotta voidaan toteuttaa kaikkien ihmisten 
oikeudet erityisesti niiden ihmisten osalta, 
jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt 
sekä usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla 
asuvat henkilöt;

ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen kansainvälisillä 
foorumeilla, ja kehottaa niitä puuttumaan 
ilmastosta johtuvaan pakkomuuttoon 
asiaan liittyvillä EU:n ulkoisen toiminnan 
aloilla; panee tyytyväisenä merkille, että 
ilmastosta johtuva muuttoliike ja väestön 
siirtyminen on sisällytetty Cancúnin 
sopeutumiskehykseen, ja kehottaa EU:ta 
tutkimaan tapoja lisätä ymmärrystä, 
koordinointia ja yhteistyötä 
ilmastonmuutoksen aiheuttaman väestön 
siirtymisen, muuttoliikkeen ja 
suunnitellun uudelleensijoituksen osalta 
EU:n sopeutumisstrategiassa, myös 
pitkän aikavälin suunnittelumekanismin 
avulla;

Or. en

Tarkistus 121
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää ehdottoman tärkeänä 
sukupuoleen perustuvaa osallistumista, 
jotta voidaan toteuttaa kaikkien ihmisten 
oikeudet erityisesti niiden ihmisten osalta, 
jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastonmuutoksen kielteisille 
vaikutuksille, kuten naiset, lapset, 
afrikkalaistaustaiset ja alkuperäisyhteisöt, 
syrjinnän kohteeksi joutuneet henkilöt 
sekä usein köyhillä ja syrjäisillä alueilla 
asuvat henkilöt;

Or. en

Tarkistus 122
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia
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Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että on ratkaisevan 
tärkeää varmistaa yleisön osallistuminen 
ja helpottaa sitä muita heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä koskevissa 
päätöksissä sekä päätöksissä, jotka 
koskevat tiettyjen ryhmien siirtymistä tai 
uudelleensijoittamista; pitää ehdottoman 
tärkeänä sukupuoleen perustuvaa 
osallistumista, jotta voidaan toteuttaa 
kaikkien ihmisten oikeudet erityisesti 
niiden ihmisten osalta, jotka ovat kaikkein 
haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen 
kielteisille vaikutuksille, kuten naiset, 
lapset, afrikkalaistaustaiset ja 
alkuperäisyhteisöt, syrjinnän kohteeksi 
joutuneet henkilöt sekä usein köyhillä ja 
syrjäisillä alueilla asuvat henkilöt;

Or. en

Tarkistus 123
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että YK:n 
ihmisoikeuskomitea on todennut 
ensimmäisessä turvapaikkaa 
ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi 
hakevan henkilön tekemää valitusta 
koskevassa päätöksessään, että maat eivät 
saa karkottaa henkilöitä, jotka joutuvat 
kohtaamaan ilmastonmuutoksesta 
johtuvia oikeutta elämään uhkaavia 
olosuhteita, näin ollen päättäen, että 
valtioiden on otettava huomioon 
alkuperämaan ilmastokriisistä aiheutuvat 



PE658.900v01-00 68/109 AM\1215351FI.docx

FI

ihmisoikeusvaikutukset, kun ne 
harkitsevat turvapaikanhakijoiden 
karkottamista;

Or. en

Tarkistus 124
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kannustaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
lisätuen tarjoamiseksi niille, jotka ovat 
joutuneet siirtymään ilmastonmuutoksen 
vuoksi eivätkä voi enää asua 
asuinpaikassaan, ja antamaan apua 
heidän perustarpeidensa tyydyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 125
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että ilmastonmuutos 
lisää naisten kokemaa eriarvoisuutta, 
väkivaltaa ja syrjintää; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita suunnittelemaan ja 
panemaan täytäntöön politiikkaa, johon 
liittyy monialainen sukupuolinäkökulma 
kaupan, yhteistyön, ilmaston ja ulkoisten 
toimien aloilla ja jolla edistetään naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
osallistumista päätöksentekoprosessiin ja 
tunnustetaan tyttöjen ja naisten 
kohtaamat erityiset rajoitteet;

12. muistuttaa, että ilmastonmuutos 
lisää naisten kokemaa eriarvoisuutta, 
väkivaltaa ja syrjintää;
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Or. en

Tarkistus 126
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. muistuttaa, että ilmastonmuutos 
lisää naisten kokemaa eriarvoisuutta, 
väkivaltaa ja syrjintää; kehottaa EU:ta ja 
sen jäsenvaltioita suunnittelemaan ja 
panemaan täytäntöön politiikkaa, johon 
liittyy monialainen sukupuolinäkökulma 
kaupan, yhteistyön, ilmaston ja ulkoisten 
toimien aloilla ja jolla edistetään naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
osallistumista päätöksentekoprosessiin ja 
tunnustetaan tyttöjen ja naisten 
kohtaamat erityiset rajoitteet;

12. muistuttaa, että ilmastonmuutos 
lisää naisten ja perheiden kokemaa 
eriarvoisuutta, väkivaltaa ja syrjintää; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
suunnittelemaan ja panemaan täytäntöön 
politiikkaa, jossa tunnustetaan tyttöjen ja 
naisten kohtaamat erityiset rajoitteet 
ilmastotoimien alalla ja jolla edistetään 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä ja osallistumista 
päätöksentekoprosessiin;

Or. en

Tarkistus 127
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kannustaa jäsenvaltioita 
edistämään ekologisesti kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja, kun on kyse 
kansanterveydestä, perheyhteydestä ja -
vapauksista sekä luonnonmukaisen 
elämän kunnioittamisesta; huomauttaa 
älyllisestä ristiriidasta jatkuvien 
aineellisten ekologisten uudistusten 
vaatimisen ja ihmisen ekologian 
huomiotta jättämisen välillä;

Or. fr
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Tarkistus 128
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. muistuttaa, että kilpailu 
supistuvista uusiutuvista luonnonvaroista, 
kuten maasta ja vedestä, on lisääntymässä 
ja että sitä pahentavat entisestään 
ympäristön tilan heikkeneminen, 
väestönkasvu ja ilmastonmuutos; 
huomauttaa, että maan ja luonnonvarojen 
heikko hoito edistää osaltaan uusia 
konflikteja ja haittaa nykyisten 
konfliktien rauhanomaista ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 129
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kannustaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
kolmansien maiden 
kehitysyhteistyötukensa, jolla pyritään 
parantamaan viranomaisten valmiuksia 
käsitellä ilmastonmuutosta, ja 
hyväksymään turvallista, puhdasta, 
terveellistä ja kestävää ympäristöä 
luomaan pyrkiviä ympäristösäännöksiä ja 
varmistamaan niiden noudattamisen, 
muun muassa edistämällä 
luonnonvarojen hoidon hyvää hallintoa ja 
oikeusvaltiota, tiedonsaantia, yleisön 
osallistumista päätöksentekoon sekä 
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oikeussuojan saatavuutta ympäristö- ja 
ilmastoasioissa;

Or. en

Tarkistus 130
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan alueellisten 
ihmisoikeuselinten ja muiden 
mekanismien roolia ja valmiuksia, jotta 
voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja 
ihmisoikeuksien väliseen yhteyteen, 
edistää ympäristöoikeuksia ja suojella 
ympäristöoikeuksien puolustajia; 
kehottaa erityisesti komissiota 
käynnistämään Escazún sopimusta 
tukevan ohjelman, jolla muun muassa 
autetaan sopimusvaltioita sopimuksen 
ratifioinnissa ja täytäntöönpanossa, 
autetaan kansalaisyhteiskuntaa 
osallistumaan sen täytäntöönpanoon ja 
tuetaan sopimuksen mukaisesti 
perustettua vapaaehtoisrahastoa;

Or. en

Tarkistus 131
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Toimet covid-19-pandemian johdosta Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 132
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että maailmanlaajuinen 
covid-19-pandemia havainnollistaa 
täydellisesti ympäristön tilan 
heikkenemisen vaikutusta sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, joissa vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia seurauksia aiheuttavat 
zoonoosit lisääntyvät; kehottaa komissiota 
ja EU:n jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, 
että ympäristöoikeudet ja niitä suojelevat 
tahot asetetaan kaikkien covid-19-
pandemian johdosta toteutettavien 
toimien keskiöön;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että maailmanlaajuinen 
covid-19-pandemia havainnollistaa 
täydellisesti ympäristön tilan 
heikkenemisen vaikutusta sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, joissa vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia seurauksia aiheuttavat zoonoosit 
lisääntyvät; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että 
ympäristöoikeudet ja niitä suojelevat tahot 
asetetaan kaikkien covid-19-pandemian 
johdosta toteutettavien toimien keskiöön;

13. korostaa, että maailmanlaajuinen 
covid-19-pandemia havainnollistaa 
täydellisesti ympäristön tilan 
heikkenemisen vaikutusta sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, joissa vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia seurauksia aiheuttavat zoonoosit 
lisääntyvät; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että 
ympäristöoikeudet ja niitä suojelevat tahot 
asetetaan kaikkien covid-19-pandemian 
johdosta toteutettavien toimien keskiöön; 
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kannustaa jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä ottamaan huomioon 
komission Global Monitor of COVID-19’s 
impact on democracy and human rights -
alustan;

Or. en

Tarkistus 134
David Lega

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että maailmanlaajuinen 
covid-19-pandemia havainnollistaa 
täydellisesti ympäristön tilan 
heikkenemisen vaikutusta sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, joissa vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia seurauksia aiheuttavat zoonoosit 
lisääntyvät; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että 
ympäristöoikeudet ja niitä suojelevat tahot 
asetetaan kaikkien covid-19-pandemian 
johdosta toteutettavien toimien keskiöön;

13. korostaa, että maailmanlaajuinen 
covid-19-pandemia havainnollistaa 
täydellisesti ympäristön tilan 
heikkenemisen vaikutusta sellaisten 
olosuhteiden luomiseen, joissa vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja 
poliittisia seurauksia aiheuttavat zoonoosit 
lisääntyvät; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että 
ympäristöoikeudet ja niitä suojelevat tahot 
sisällytetään kaikkiin covid-19-pandemian 
johdosta toteutettaviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 135
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
covid-19-pandemian aiheuttama 
maailmanlaajuinen taantuma saattaa 
vähentää, viivästyttää tai muuttaa 
valtioiden sitoumuksia kansainvälisten 
ilmastotavoitteiden ja 

Poistetaan.
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ihmisoikeusnormien osalta; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, 
että talouden elvyttämiseksi suunnitellut 
politiikat ovat täysin sopusoinnussa 
Lissabonin sopimuksen 21 artiklassa 
vahvistettujen ihmisoikeuksien 
edistämisen ja suojelun sekä 
ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 136
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
covid-19-pandemian aiheuttama 
maailmanlaajuinen taantuma saattaa 
vähentää, viivästyttää tai muuttaa 
valtioiden sitoumuksia kansainvälisten 
ilmastotavoitteiden ja ihmisoikeusnormien 
osalta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että talouden elvyttämiseksi 
suunnitellut politiikat ovat täysin 
sopusoinnussa Lissabonin sopimuksen 21 
artiklassa vahvistettujen ihmisoikeuksien 
edistämisen ja suojelun sekä 
ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
kanssa;

14. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
covid-19-pandemian aiheuttama 
maailmanlaajuinen taantuma saattaa 
vähentää, viivästyttää tai muuttaa 
valtioiden sitoumuksia kansainvälisten 
ilmastotavoitteiden ja ihmisoikeusnormien 
osalta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, että talouden elvyttämiseksi 
suunnitellut ulkoiset politiikat ovat täysin 
sopusoinnussa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklassa vahvistettujen 
ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun 
sekä ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 137
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa, komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sellaista 
tehokasta ratkaisua covid-19-kriisiin, 
jossa otetaan täysimääräisesti huomioon, 
että on tärkeää kunnioittaa ja suojella 
oikeutta turvalliseen, puhtaaseen, 
terveelliseen ja kestävään ympäristöön ja 
panna se täytäntöön, jotta voidaan 
ehkäistä tulevia ympäristö- ja 
terveyskriisejä, jotka voivat vaarantaa 
perusihmisoikeudet; kehottaa komissiota 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) 
nostamaan ilmasto- ja 
ympäristötavoitteitaan covid-19-kriisin 
valossa ja laatimaan kunnianhimoisen 
strategisen lähestymistavan 
ilmastodiplomatiaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on huolissaan siitä, että poliittiset 
viranomaiset, turvallisuusjoukot ja ei-
valtiolliset aseelliset ryhmät ovat 
saattaneet käyttää covid-19-pandemian 
johdosta toteutettuja hätä- ja eritystoimia 
väärin useissa osissa maailmaa 
rajoittaakseen, pelotellakseen ja 
murhatakseen ihmisoikeuksien 
puolustajia, mukaan lukien ympäristön ja 
maaoikeuksien puolustajat; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että alkuperäiskansojen 
puolustajat ovat myös olleet suhteettoman 
alttiita covid-19-kriisille syrjäisten 
alueiden heikon 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja 

Poistetaan.
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hallituksen laiminlyönnin vuoksi;

Or. en

Tarkistus 139
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on huolissaan siitä, että poliittiset 
viranomaiset, turvallisuusjoukot ja ei-
valtiolliset aseelliset ryhmät ovat saattaneet 
käyttää covid-19-pandemian johdosta 
toteutettuja hätä- ja eritystoimia väärin 
useissa osissa maailmaa rajoittaakseen, 
pelotellakseen ja murhatakseen 
ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan 
lukien ympäristön ja maaoikeuksien 
puolustajat; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että alkuperäiskansojen puolustajat ovat 
myös olleet suhteettoman alttiita covid-19-
kriisille syrjäisten alueiden heikon 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja 
hallituksen laiminlyönnin vuoksi;

16. on huolissaan siitä, että poliittiset 
viranomaiset, turvallisuusjoukot ja ei-
valtiolliset aseelliset ryhmät ovat saattaneet 
käyttää covid-19-pandemian johdosta 
toteutettuja hätä- ja eritystoimia väärin 
useissa osissa maailmaa rajoittaakseen, 
pelotellakseen ja murhatakseen 
ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan 
lukien ympäristön ja maaoikeuksien 
puolustajat; valtioiden on taattava niiden 
suojelu, jotka käyttävät sananvapautta ja 
yhdistymisvapautta koskevia 
perusoikeuksiaan ihmisoikeus- ja 
ympäristökysymyksien yhteydessä; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
alkuperäiskansojen puolustajat ovat myös 
olleet suhteettoman alttiita covid-19-
kriisille syrjäisten alueiden heikon 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja 
hallituksen laiminlyönnin vuoksi;

Or. en

Tarkistus 140
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. on huolissaan siitä, että poliittiset 
viranomaiset, turvallisuusjoukot ja ei-

16. on huolissaan siitä, että poliittiset 
viranomaiset, turvallisuusjoukot ja ei-
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valtiolliset aseelliset ryhmät ovat saattaneet 
käyttää covid-19-pandemian johdosta 
toteutettuja hätä- ja eritystoimia väärin 
useissa osissa maailmaa rajoittaakseen, 
pelotellakseen ja murhatakseen 
ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan 
lukien ympäristön ja maaoikeuksien 
puolustajat; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että alkuperäiskansojen puolustajat ovat 
myös olleet suhteettoman alttiita covid-19-
kriisille syrjäisten alueiden heikon 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja 
hallituksen laiminlyönnin vuoksi;

valtiolliset aseelliset ryhmät ovat saattaneet 
käyttää covid-19-pandemian johdosta 
toteutettuja hätä- ja eritystoimia väärin 
useissa osissa maailmaa rajoittaakseen, 
pelotellakseen ja murhatakseen 
ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan 
lukien ympäristön ja maaoikeuksien 
puolustajat ja ne, jotka edistävät 
yksilöiden, perheiden ja kansojen 
kokonaisvaltaista inhimillistä kehitystä; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
alkuperäiskansojen puolustajat ovat myös 
olleet suhteettoman alttiita covid-19-
kriisille syrjäisten alueiden heikon 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja 
hallituksen laiminlyönnin vuoksi;

Or. en

Tarkistus 141
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että covid-19-
pandemia uhkaa miljoonien ihmisten 
elintarviketurvaa ja ravitsemusta 
kaikkialla maailmassa, sillä pandemia on 
vaikuttanut maailmanlaajuisiin 
elintarvikeketjuihin aikana, jona 
elintarviketurva ja elintarvikejärjestelmät 
ovat jo ilmastonmuutoksen ja 
luonnonkatastrofien vuoksi rasittuneita; 
korostaa, että pandemiakriisi voisi olla 
käännekohta elintarvikejärjestelmien 
tasapainottamisessa ja muuttamisessa 
niin, että ne olisivat osallistavampia, 
kestävämpiä ja häiriönsietokykyisempiä;

Or. en

Tarkistus 142
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Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. suhtautuu kielteisesti siihen, että 
Euroopan unioni ja sen aktivistit voivat 
käyttää ilmastonmuutosta ja 
ympäristönsuojelua tekosyynä, jonka 
varjolla ne voivat puuttua suvereenien 
valtioiden sisäpolitiikkaan;

Or. es

Tarkistus 143
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. muistuttaa, että valtioilla on 
velvollisuus suojella ympäristön 
puolustajia häirinnältä, pelottelulta ja 
väkivallalta ihmisoikeuksia koskevan 
oikeuden mukaisesti ja taata heidän 
perusvapautensa sekä velvollisuus 
tunnustaa alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeudet ja niiden 
osallistuminen biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen ja 
ympäristön tilan heikkenemisen torjuntaan;

17. muistuttaa, että valtioilla on 
velvollisuus suojella ympäristön 
puolustajia häirinnältä, pelottelulta ja 
väkivallalta ihmisoikeuksia koskevan 
oikeuden mukaisesti ja taata heidän 
perusvapautensa sekä velvollisuus 
tunnustaa alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeudet ja niiden 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen ja ympäristön tilan 
heikkenemisen torjuntaan liittyvät 
panokset ja kokemukset ja tunnustaa 
niiden erityisasema ja asiantuntemus 
maanhoidossa ja -suojelussa;

Or. en

Tarkistus 144
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
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17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. muistuttaa, että valtioilla on 
velvollisuus suojella ympäristön 
puolustajia häirinnältä, pelottelulta ja 
väkivallalta ihmisoikeuksia koskevan 
oikeuden mukaisesti ja taata heidän 
perusvapautensa sekä velvollisuus 
tunnustaa alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen oikeudet ja niiden 
osallistuminen biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymisen ja 
ympäristön tilan heikkenemisen torjuntaan;

17. muistuttaa, että valtioilla on 
velvollisuus suojella ympäristön 
puolustajia häirinnältä, pelottelulta, 
väkivallalta ja kaikelta muulta heihin ja 
heidän perheisiinsä kohdistuvalta 
painostukselta tai kiristykseltä 
ihmisoikeuksia koskevan oikeuden 
mukaisesti ja taata heidän perusvapautensa 
sekä velvollisuus tunnustaa 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
oikeudet ja niiden osallistuminen 
biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymisen ja ympäristön tilan 
heikkenemisen torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 145
Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
käyttämään EU:n ulkopolitiikan 
välineiden ja assosiaatiosopimusten 
puitteissa kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä ja ihmisoikeuksien 
täytäntöönpanoon ja sen valvontaan 
liittyviä määräyksiä painostuskeinoina, 
joilla tuetaan ja suojellaan tehokkaasti 
ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun 
puolustajia EU:n naapurimaissa ja EU:n 
jäsenehdokasvaltioissa, jotta ne 
lähentyisivät tehokkaasti Euroopan arvoja 
and normeja;

Or. en
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Tarkistus 146
Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa lisäämään 
alkuperäiskansojen kanssa tehtävää 
yhteistyötä, niiden osallisuutta ja niiden 
tietojen käyttöä sekä pyrkimään siihen, 
että alkuperäiskansojen demokraattista 
osallistumista asiaankuuluvaan 
päätöksentekoon vahvistetaan;

Or. en

Tarkistus 147
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että naispuoliset 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajat kohtaavat työssään, 
yhteisöissään ja kodeissaan lisähaasteita, 
sillä he altistuvat sukupuoleen 
perustuville uhkauksille ja sukupuoleen 
perustuvalle väkivallalle tai ovat niiden 
kohteena; panee merkille, että 
naispuoliset puolustajat ovat 
suuremmassa vaarassa joutua tietynlaisen 
väkivallan ja muiden loukkausten, 
ennakkoluulojen, syrjäyttämisen ja 
torjunnan kohteeksi kuin miespuoliset 
kollegansa;

Or. en

Tarkistus 148
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David Lega

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toistaa kantansa, jonka mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden on investoitava 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien erityisiin 
suojelumekanismeihin ja -ohjelmiin ja 
vahvistettava niitä sekä edistettävä ja 
helpotettava paikallisten ja 
alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin;

19. toistaa kantansa, jonka mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden on investoitava kaikkien 
ihmisoikeuksien puolustajien erityisiin 
suojelumekanismeihin ja -ohjelmiin ja 
vahvistettava niitä sekä edistettävä ja 
helpotettava paikallisten ja 
alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin;

Or. en

Tarkistus 149
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toistaa kantansa, jonka mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden on investoitava 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien erityisiin 
suojelumekanismeihin ja -ohjelmiin ja 
vahvistettava niitä sekä edistettävä ja 
helpotettava paikallisten ja 
alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin;

19. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tukemaan 
ympäristöoikeuksien puolustajia ja heidän 
oikeudellisia edustajiaan sekä poliittisesti 
että taloudellisesti ja ottamaan esille 
yksittäisiä tapauksia, jotka liittyvät muun 
muassa maaoikeuksiin, työntekijöiden 
oikeuksiin, luonnonvaroihin, 
ympäristökysymyksiin, 
ilmastonmuutokseen ja yritysten 
väärinkäytöksiin; toistaa kantansa, jonka 
mukaan Euroopan ulkosuhdehallinnon, 
komission ja jäsenvaltioiden on 
investoitava ympäristöalan 
ihmisoikeuksien puolustajien erityisiin 
sukupuolitietoisiin suojelumekanismeihin 
ja -ohjelmiin ja vahvistettava niitä sekä 
edistettävä ja helpotettava paikallisten ja 
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alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin;

Or. en

Tarkistus 150
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toistaa kantansa, jonka mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden on investoitava 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien erityisiin 
suojelumekanismeihin ja -ohjelmiin ja 
vahvistettava niitä sekä edistettävä ja 
helpotettava paikallisten ja 
alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin;

19. toistaa kantansa, jonka mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden on investoitava 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien erityisiin 
suojelumekanismeihin ja -ohjelmiin ja 
vahvistettava niitä, edistettävä ja 
helpotettava paikallisten ja 
alkuperäiskansojen puolustajien pääsyä 
suojelumekanismeihin sekä säännöllisesti 
otettava heidät mukaan tutkintoihin;

Or. en

Tarkistus 151
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 
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korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on avainasemassa 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä;

korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on avainasemassa 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä niin, että samalla 
varmistetaan riittävät suojatoimet ja 
oikeussuojan ja oikaisukeinojen 
saatavuus;

Or. en

Tarkistus 152
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 
korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on avainasemassa 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä;

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 
korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on avainasemassa 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä ja ennallistamisessa;

Or. en

Tarkistus 153
David Lega

Päätöslauselmaesitys



PE658.900v01-00 84/109 AM\1215351FI.docx

FI

20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 
korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on avainasemassa 
kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisessä;

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
pyytämään ja varmistamaan, että 
alkuperäiskansojen oikeutta vapaaseen, 
etukäteen tapahtuvaan, tietoon perustuvaan 
ja sitovaan kuulemiseen ja suostumukseen 
kunnioitetaan ilman pakottamista kaikissa 
sopimuksissa tai kehityshankkeissa, jotka 
voivat vaikuttaa alkuperäiskansojen 
maihin, alueisiin tai luonnonvaroihin; 
korostaa, että alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja niiden perinteisten 
käytäntöjen edistäminen on tärkeässä 
asemassa kestävän kehityksen 
saavuttamisessa, ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisessä;

Or. en

Tarkistus 154
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään poliittisen 
vuoropuhelun avulla sellaisten kansallisten 
toimintasuunnitelmien hyväksymistä, joilla 
taataan turvallinen ja vapaa ympäristö 
ympäristön puolustajille, sisällyttämällä 
niihin laajemman kollektiivisen suojelun 
näkökulma, mukaan lukien poliittiset 
toimet, joilla oikeutetaan 
ympäristönsuojeluun osallistuvat yhteisöt 
ja ryhmät; kehottaa komissiota 
käsittelemään nimenomaisesti 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
ihmisoikeuksia metsälainsäädännön, 
metsähallinnon ja kaupan alan 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 

21. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään poliittisen 
vuoropuhelun avulla sellaisten kansallisten 
toimintasuunnitelmien hyväksymistä, joilla 
taataan turvallinen ja vapaa ympäristö 
rauhanomaisille ympäristön puolustajille, 
sisällyttämällä niihin laajemman 
kollektiivisen suojelun näkökulma, mukaan 
lukien poliittiset toimet, joilla oikeutetaan 
ympäristönsuojeluun osallistuvat yhteisöt 
ja ryhmät; kehottaa komissiota 
käsittelemään nimenomaisesti 
alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen 
ihmisoikeuksia metsälainsäädännön, 
metsähallinnon ja kaupan alan 
vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 
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yhteydessä; yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 155
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa hyväksymään EU:n 
luettelon ensisijaisista maista, joissa 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, komission 
ja jäsenvaltioiden olisi tehostettava 
toimiaan ympäristöoikeuksien 
puolustajien tukemiseksi ja tehtävä 
paikallisviranomaisten kanssa yhteistyötä, 
jotta otetaan käyttöön tai parannetaan 
suojelumekanismeja ja erityistä 
lainsäädäntöä, jossa määritellään 
ympäristön puolustajat, tunnustetaan 
heidän tekemänsä työ ja taataan heidän 
suojelunsa; vaatii, että tämän luettelon 
laatii Euroopan ulkosuhdehallinto 
tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja 
Euroopan parlamentin kanssa, ja että se 
päivitetään vuosittain; kehottaa myös 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
antamaan vuosittain julkisen 
kertomuksen ensisijaisissa maissa 
toteutetuista toimista ja ympäristön 
puolustajien suojelusta koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 156
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. kehottaa hyväksymään 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
EU:n suuntaviivojen liitteen, jossa 
käsitellään ympäristön puolustajien 
erityisiä haasteita ja tarpeita ja EU:n tätä 
koskevaa politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 157
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. suosittelee, että vähintään 25 
prosenttia vuosien 2021–2027 naapuruus- 
ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
(NDICI) määrärahojen ihmisoikeuksiin 
käytettävistä määrärahoista myönnetään 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien suojeluun;

Or. en

Tarkistus 158
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 d. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa ProtectDefenders.eu-hankkeen 
jatkuminen ja lisätä sen rahoitusta ja 
varmistaa myös muiden EU:n nykyisten 
ihmisoikeuksien puolustajien 
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tukemisvälineiden jatkuminen; on 
vakuuttunut siitä, että 
ympäristöoikeuksien puolustajille 
myönnettävää taloudellista ja poliittista 
tukea olisi lisättävä ja että EU:n olisi 
järjestelmällisesti tuomittava 
julkilausumissa ja tarvittaessa 
paikallisissa hankkeissa kaikki heihin 
kohdistuvat kostotoimet ja hyökkäykset;

Or. en

Tarkistus 159
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 e. kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia 
ottamaan suuremman roolin 
maailmanlaajuisten ekosysteemien ja 
ympäristön puolustajien suojelussa 
varsinkin niillä alueilla, joilla 
ilmastonmuutoksella on vakavia 
vaikutuksia alkuperäis- ja 
paikallisyhteisöihin; kehottaa näin ollen 
EU:ta edistämään YK:n tason aloitetta, 
jonka avulla kansainväliset tarkkailijat 
voivat seurata vakavia 
ympäristövahinkoja, vakavia 
ympäristökriisejä tai tilanteita, joissa 
ympäristöoikeuksien puolustajat ovat 
eniten vaarassa, ja toimimaan 
yhteistyössä viranomaisten kanssa ja 
avustamaan viranomaisia näitä 
puolustajia suojelevan ympäristön 
luomisessa;

Or. en

Tarkistus 160
Karol Karski
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Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana, että vaikka 
kaikki valtiot panisivat täysimääräisesti 
täytäntöön nykyiset kansallisesti 
määritellyt panokset, ne johtaisivat 
tuhoisaan maapallon lämpötilan nousuun 3 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, mikä olisi 
vastoin Pariisin sopimusta; varoittaa, että 
tällainen skenaario aiheuttaisi äärimmäisiä 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja laajoja 
kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin;

23. huomauttaa, että vaikka kaikki 
valtiot panisivat täysimääräisesti 
täytäntöön nykyiset kansallisesti 
määritellyt panokset, ne johtaisivat 
todennäköisesti tuhoisaan maapallon 
lämpötilan nousuun 3 celsiusasteella 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon 
verrattuna, mikä olisi vastoin Pariisin 
sopimusta; varoittaa, että tällainen 
skenaario aiheuttaisi äärimmäisiä ilmasto- 
ja ympäristövaikutuksia ja laajoja kielteisiä 
vaikutuksia ihmisoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 161
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana, että vaikka 
kaikki valtiot panisivat täysimääräisesti 
täytäntöön nykyiset kansallisesti 
määritellyt panokset, ne johtaisivat 
tuhoisaan maapallon lämpötilan nousuun 3 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, mikä olisi 
vastoin Pariisin sopimusta; varoittaa, että 
tällainen skenaario aiheuttaisi äärimmäisiä 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja laajoja 
kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin;

23. pitää valitettavana, että vaikka 
kaikki valtiot panisivat täysimääräisesti 
täytäntöön nykyiset kansallisesti 
määritellyt panokset, ne johtaisivat 
tuhoisaan maapallon lämpötilan nousuun 3 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, mikä olisi 
vastoin Pariisin sopimusta; varoittaa, että 
tällainen skenaario aiheuttaisi äärimmäisiä 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja laajoja 
kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja 
että ilmastonmuutoksen ratkaisun on 
perustuttava uuteen maailmanlaajuiseen 
talousmalliin;

Or. en
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Tarkistus 162
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
ihmisoikeuksien sisällyttämiseen Pariisin 
sopimuksen johdanto-osaan ja kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimia 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamiseksi 
ja edistämiseksi sopimuksen 
täytäntöönpanossa ja ilmastotoimissa; 
pitää kuitenkin valitettavana, että ei ole 
olemassa konkreettisia määräyksiä, joilla 
valtiolliset ja yritystoimijat voitaisiin 
saattaa vastuuseen ilmastonmuutokseen 
liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista;

24. suhtautuu myönteisesti 
ihmisoikeuksien sisällyttämiseen Pariisin 
sopimuksen johdanto-osaan; kehottaa 
sopimusvaltioita hyväksymään COP26-
kokouksessa tehokkaan 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
sisällyttämällä Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin 
suuntaviivoihin (sääntökirja) 
toimenpiteitä ihmisoikeuksien sekä 
ympäristönormien ja sosiaalisten 
normien, elintarviketurvan ja biologisen 
monimuotoisuuden noudattamiseksi ja 
edistämiseksi; pitää valitettavana, että ei 
ole olemassa konkreettisia määräyksiä, 
joilla valtiolliset ja yritystoimijat voitaisiin 
saattaa vastuuseen ilmastonmuutokseen 
liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 163
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
ihmisoikeuksien sisällyttämiseen Pariisin 
sopimuksen johdanto-osaan ja kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimia 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamiseksi 
ja edistämiseksi sopimuksen 
täytäntöönpanossa ja ilmastotoimissa; pitää 
kuitenkin valitettavana, että ei ole 
olemassa konkreettisia määräyksiä, joilla 

24. suhtautuu myönteisesti 
ihmisoikeuksien sisällyttämiseen Pariisin 
sopimuksen johdanto-osaan ja kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimia 
ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamiseksi 
ja edistämiseksi sopimuksen 
täytäntöönpanossa ja ilmastotoimissa;
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valtiolliset ja yritystoimijat voitaisiin 
saattaa vastuuseen ilmastonmuutokseen 
liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista;

Or. en

Tarkistus 164
Maria Arena, Dietmar Köster, Isabel Santos, Bettina Vollath, Nacho Sánchez Amor, 
Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa UNFCCC:n osapuolia 
lisäämään edelleen hillitsemis- ja 
sopeutumispyrkimyksiään ja sisällyttämään 
ihmisoikeusulottuvuuden kansallisesti 
määriteltyihin panoksiinsa ja sopeutumista 
koskevaan tiedottamiseensa; kehottaa 
UNFCCC:n sihteeristöä laatimaan 
yhteistyössä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
kanssa suuntaviivat siitä, miten 
ihmisoikeuksien suojelu voidaan sisällyttää 
ilmastopolitiikkaan;

25. kehottaa UNFCCC:n osapuolia 
lisäämään edelleen hillitsemis- ja 
sopeutumispyrkimyksiään Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
sisällyttämään ihmisoikeusulottuvuuden 
kansallisesti määriteltyihin panoksiinsa ja 
sopeutumista koskevaan tiedottamiseensa; 
kehottaa UNFCCC:n sihteeristöä laatimaan 
yhteistyössä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
kanssa suuntaviivat siitä, miten 
ihmisoikeuksien suojelu voidaan sisällyttää 
kansallisesti määriteltyyn panokseen ja 
sopeutumista koskevaan tiedottamiseen;

Or. en

Tarkistus 165
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa tarvetta vahvistaa 
ilmasto- ja 
ihmisoikeusraportointivelvoitteiden välistä 
synergiaa; katsoo, että Pariisin 
sopimuksen avoimuuspuitteita koskevissa 
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suuntaviivoissa (13 artikla) olisi 
pyydettävä osapuolia antamaan 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien 
tietojen lisäksi tietoja myös siitä, onko 
ilmastopolitiikka pantu täytäntöön 
muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden ja 
nykyisten oikeudellisten kehysten 
mukaisesti, ja sisällyttämään näin ollen 
tietoa hyvistä käytännöistä, mukaan 
lukien hillitsemis- ja 
sopeutumistoimenpiteiden oikeuksiin 
perustuvat lähestymistavat ja tuki;

Or. en

Tarkistus 166
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa UNFCCC:n osapuolia 
tarkistamaan suunnitellut kansallisesti 
määritellyt panokset ja kansallisesti 
määritellyt panokset niin, että 
alkuperäiskansat osallistuvat siihen 
täysimääräisesti ja tehokkaasti, sekä 
kehittämään kansallisesti määriteltyjen 
panosten seurantamekanismeja niin, että 
alkuperäiskansat osallistuvat siihen; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään alkuperäiskansat 
maakohtaisiin valtuuskuntiinsa 
kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa; 

Or. en

Tarkistus 167
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
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26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa EU:n toimielimiä 
omaksumaan aktiivisen ja 
kunnianhimoisen roolin 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
edistämisessä käynnissä olevissa 
kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, 
erityisesti kestävän kehityksen 
mekanismissa ja muissa Pariisin 
sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisia 
mekanismeja koskevissa suuntaviivoissa, 
joilla varmistetaan oikeudenhaltijoiden 
merkityksellinen ja tietoon perustuva 
osallistuminen, riittävät ympäristö- ja 
sosiaaliset takeet sekä riippumattomat 
oikeussuojamekanismit;

26. kehottaa EU:n toimielimiä 
omaksumaan aktiivisen ja 
kunnianhimoisen roolin 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
edistämisessä käynnissä olevissa 
kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, 
erityisesti kestävän kehityksen 
mekanismissa ja muissa Pariisin 
sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisia 
mekanismeja koskevissa suuntaviivoissa, 
joilla varmistetaan oikeudenhaltijoiden 
merkityksellinen ja tietoon perustuva 
osallistuminen, riittävät ympäristö- ja 
sosiaaliset takeet sekä riippumattomat 
oikeussuojamekanismit; korostaa, että 
kestävän kehityksen mekanismilla olisi 
pyrittävä rahoittamaan hankkeita, jotka 
hyödyttävät ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille altteimpia ja että kaikille 
kestävän kehityksen mekanismin 
puitteissa rahoitettaville hankkeille olisi 
tehtävä ihmisoikeusvaikutusten arviointi, 
jossa käytetään selkeitä sidosryhmien 
kuulemista koskevia 
menettelyvaatimuksia, ja ainoastaan 
hankkeet, joilla on myönteisiä 
vaikutuksia, voitaisiin rekisteröidä;

Or. en

Tarkistus 168
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa EU:n toimielimiä 
omaksumaan aktiivisen ja 
kunnianhimoisen roolin 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
edistämisessä käynnissä olevissa 

26. kehottaa EU:n toimielimiä 
tekemään tiivistä yhteistyötä 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
edistämisessä käynnissä olevissa 
kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, 
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kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, 
erityisesti kestävän kehityksen 
mekanismissa ja muissa Pariisin 
sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisia 
mekanismeja koskevissa suuntaviivoissa, 
joilla varmistetaan oikeudenhaltijoiden 
merkityksellinen ja tietoon perustuva 
osallistuminen, riittävät ympäristö- ja 
sosiaaliset takeet sekä riippumattomat 
oikeussuojamekanismit;

erityisesti kestävän kehityksen 
mekanismissa ja muissa Pariisin 
sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisia 
mekanismeja koskevissa suuntaviivoissa, 
joilla varmistetaan oikeudenhaltijoiden 
merkityksellinen ja tietoon perustuva 
osallistuminen, riittävät ympäristö- ja 
sosiaaliset takeet sekä riippumattomat 
oikeussuojamekanismit;

Or. en

Tarkistus 169
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa, että kaikkien toimijoiden 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 
uusiin mekanismeihin, kuten kestävän 
kehityksen mekanismiin, on yhdistettävä 
institutionaalisia suojatoimia ja 
valitusmekanismeja, jotta taataan 
oikeuksien tehokas suojelu;

27. korostaa, että kaikkien, sekä 
julkisten että yksityisten, toimijoiden 
vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi 
uusiin mekanismeihin, kuten kestävän 
kehityksen mekanismiin, on yhdistettävä 
institutionaalisia suojatoimia ja 
oikeusperustaisia valitusmekanismeja, 
jotta taataan oikeuksien tehokas suojelu;

Or. en

Tarkistus 170
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa UNFCCC:n sihteeristöä 
laatimaan yhdessä yleissopimuksen 
osapuolten kanssa ilmasto-
oikeudenmukaisuutta koskevan yhteisen 

Poistetaan.
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oikeudellisen kehyksen;

Or. en

Tarkistus 171
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa UNFCCC:n sihteeristöä 
laatimaan yhdessä yleissopimuksen 
osapuolten kanssa ilmasto-
oikeudenmukaisuutta koskevan yhteisen 
oikeudellisen kehyksen;

28. kehottaa UNFCCC:n sihteeristöä 
laatimaan yhdessä yleissopimuksen 
osapuolten kanssa ilmasto-
oikeudenmukaisuutta koskevan yhteisen 
oikeudellisen kehyksen, jotta voidaan 
suojella ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat 
kaikkein haavoittuvimpia 
ilmastovaikutuksille, ja turvata 
ihmisoikeudet kaikissa hillitsemis- ja 
sopeutumistoimissa; kehottaa EU:ta 
sisällyttämään tämän ilmasto-
oikeudenmukaisuuden ulottuvuuden 
vihreän kehityksen ohjelman kehykseen 
ja EU:n ulkoisiin toimiin, jotta 
varmistetaan ilmastotoimien ja 
ihmisoikeuksien suojelun yhteensopivuus; 
korostaa, että tässä yhteydessä kaikille 
asianomaisille kansalaisille on 
tiedotettava riittävästi ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita 
toteutetaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, ja 
että heidän on oltava asianmukaisesti 
mukana ilmastonmuutosta koskevissa 
julkisissa päätöksissä ja että heille on 
annettava mahdollisuus hallinnollisiin, 
oikeudellisiin, ja muihin 
oikeussuojakeinoihin, jos oikeuksia 
rikotaan ilmastonmuutoksen ja siihen 
reagoinnin seurauksena;

Or. en
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Tarkistus 172
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitettua maailmanlaajuista 
tilannekatsausta olisi käytettävä 
tarkasteltaessa edistymistä ihmisoikeuksien 
ja muiden periaatteiden sisällyttämisessä 
ilmastotoimiin;

29. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitettua maailmanlaajuista 
tilannekatsausta olisi käytettävä 
tarkasteltaessa edistymistä ihmisoikeuksien 
ja muiden periaatteiden sisällyttämisessä 
ilmastotoimiin ja Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoon, tunnistettaessa hyviä 
käytäntöjä ja täytäntöönpanon esteitä ja 
tiedotettaessa tulevista kansallisesti 
määritellyistä panoksista ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä;

Or. en

Tarkistus 173
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitettua maailmanlaajuista 
tilannekatsausta olisi käytettävä 
tarkasteltaessa edistymistä ihmisoikeuksien 
ja muiden periaatteiden sisällyttämisessä 
ilmastotoimiin;

29. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitettua maailmanlaajuista 
tilannekatsausta olisi käytettävä 
tarkasteltaessa edistymistä ihmisoikeuksien 
ja muiden periaatteiden sisällyttämisessä 
ilmastotoimiin; toteaa, että siihen olisi 
sisällytettävä kansalaisyhteiskunnan ja 
hallitustenvälisten järjestöjen 
mahdollisuuksia antaa panoksensa;

Or. en

Tarkistus 174
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Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että kaikilla tehokkailla 
oikeusperustaisilla ilmastotoimilla olisi 
taattava vapaa, aktiivinen, 
merkityksellinen ja tietoon perustuva 
osallistuminen; suosittelee, että 
hillitsemis- ja sopeutumissuunnitelmien 
olisi oltava julkisesti saatavilla, että ne 
rahoitettaisiin avoimesti ja että niitä 
laadittaisiin asianomaisten ja/tai 
mahdollisesti asianomaisten ryhmien, 
erityisesti kaikkein haavoittuvimpien 
ryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 175
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa näkemystään, jonka 
mukaan ihmisoikeuksia koskevat lait ja 
instituutiot, joita käytetään yleisesti 
hallinnon vastuuvelvollisuusvajeen 
umpeen kuromiseen, eivät voi missään 
tapauksessa korvata tehokkaita 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja 
korjaamiseksi; katsoo, että kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja 
kansalaisyhteiskunnalla voi olla tehokas 
rooli kansallisissa vastuuvelvollisuus- ja 
valvontamekanismeissa, joiden 
tarkoituksena on varmistaa niiden 
henkilöiden oikeussuojakeinojen 
saatavuus, jotka kärsivät 

Poistetaan.
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ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
ihmisoikeushaitoista;

Or. en

Tarkistus 176
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa näkemystään, jonka 
mukaan ihmisoikeuksia koskevat lait ja 
instituutiot, joita käytetään yleisesti 
hallinnon vastuuvelvollisuusvajeen 
umpeen kuromiseen, eivät voi missään 
tapauksessa korvata tehokkaita 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja 
korjaamiseksi; katsoo, että kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja 
kansalaisyhteiskunnalla voi olla tehokas 
rooli kansallisissa vastuuvelvollisuus- ja 
valvontamekanismeissa, joiden 
tarkoituksena on varmistaa niiden 
henkilöiden oikeussuojakeinojen 
saatavuus, jotka kärsivät 
ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
ihmisoikeushaitoista;

30. korostaa näkemystään, jonka 
mukaan ihmisoikeuksia koskevat lait ja 
instituutiot, joita käytetään yleisesti 
hallinnon vastuuvelvollisuusvajeen 
umpeen kuromiseen, eivät voi missään 
tapauksessa korvata tehokkaita 
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja 
korjaamiseksi; katsoo, että kansallisilla 
ihmisoikeusinstituutioilla ja 
kansalaisyhteiskunnalla tulisi olla tehokas 
rooli kansallisissa vastuuvelvollisuus- ja 
valvontamekanismeissa, joiden 
tarkoituksena on varmistaa niiden 
henkilöiden oikeussuojakeinojen 
saatavuus, jotka kärsivät 
ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
ihmisoikeushaitoista;

Or. en

Tarkistus 177
Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. katsoo, että EU:n on omaksuttava 
aktiivinen, vahva ja kunnianhimoinen 

31. katsoo, että EU:n on omaksuttava 
aktiivinen ja sitoutunut asema YK:n 26. 
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johtoasema YK:n 26. 
ilmastonmuutoskonferenssin (COP26) 
valmisteluissa ja asetettava 
ihmisoikeusperiaatteiden sisällyttäminen 
kansainvälisen ilmastonmuutospolitiikan 
ytimeen, jotta vältetään peruuttamaton 
vahinko nykyiselle ja tulevalle 
inhimilliselle kehitykselle ja sukupolville;

ilmastonmuutoskonferenssin (COP26) 
valmisteluissa ja asetettava 
ihmisoikeusperiaatteiden sisällyttäminen 
kansainvälisen ilmastonmuutospolitiikan 
ytimeen, jotta vältetään peruuttamaton 
vahinko nykyiselle ja tulevalle 
inhimilliselle kehitykselle ja sukupolville;

Or. en

Tarkistus 178
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen 
ja ympäristön puolustajien aktiivisesta 
roolista ja osallistumisesta 
ihmisoikeusperustaisten lähestymistapojen 
edistämiseen ilmastotoimissa; korostaa 
tarvetta taata kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen Pariisin sopimuksen 13 
artiklassa vahvistettuun 
avoimuuskehykseen;

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen 
ja ympäristön puolustajien aktiivisesta 
roolista ja osallistumisesta 
ihmisoikeusperustaisten lähestymistapojen 
edistämiseen ilmastotoimissa; korostaa 
tarvetta taata kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen Pariisin sopimuksen 13 
artiklassa vahvistettuun 
avoimuuskehykseen; kehottaa kaikkia 
valtioita, erityisesti EU:ta ja 
jäsenvaltioita, varmistamaan, että 
alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt 
otetaan mukaan kansainvälisen 
ilmastodiplomatian neuvotteluihin ja 
päätöksentekoprosesseihin; panee 
tyytyväisenä merkille komission 
pyrkimykset tukea alkuperäiskansojen 
osallistumista tukemalla Docip-keskusta 
ja Indigenous Navigator -hanketta; 
kannustaa komissiota jatkamaan 
vuoropuhelun ja yhteistyön edistämistä 
alkuperäiskansojen ja Euroopan unionin 
välillä sekä kansainvälisten foorumien 
kanssa erityisesti ilmastonmuutoksen 
osalta;
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Or. en

Tarkistus 179
Marisa Matias

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen 
ja ympäristön puolustajien aktiivisesta 
roolista ja osallistumisesta 
ihmisoikeusperustaisten lähestymistapojen 
edistämiseen ilmastotoimissa; korostaa 
tarvetta taata kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen Pariisin sopimuksen 13 
artiklassa vahvistettuun 
avoimuuskehykseen;

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen 
ja ympäristön puolustajien aktiivisesta 
roolista ja osallistumisesta 
ihmisoikeusperustaisten lähestymistapojen 
edistämiseen ilmastotoimissa ja kehottaa 
EU:ta tukemaan ja rahoittamaan tällaisia 
toimia; korostaa tarvetta taata 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
Pariisin sopimuksen 13 artiklassa 
vahvistettuun avoimuuskehykseen;

Or. en

Tarkistus 180
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen ja ympäristön 
puolustajien aktiivisesta roolista ja 
osallistumisesta ihmisoikeusperustaisten 
lähestymistapojen edistämiseen 
ilmastotoimissa; korostaa tarvetta taata 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen 
Pariisin sopimuksen 13 artiklassa 
vahvistettuun avoimuuskehykseen;

32. antaa tunnustusta 
kansalaisyhteiskunnan, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt, ympäristön puolustajat, 
kirkot ja uskonnolliset järjestöt, 
aktiivisesta roolista ja osallistumisesta 
ihmisoikeusperustaisten lähestymistapojen 
edistämiseen ilmastotoimissa; korostaa 
tarvetta taata kansalaisyhteiskunnan 
osallistuminen Pariisin sopimuksen 13 
artiklassa vahvistettuun 
avoimuuskehykseen;

Or. en
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Tarkistus 181
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
säänneltävä yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
säänneltävä yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ympäristöä ja ihmisiä 
vahingoittavien toimiensa 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 182
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
säänneltävä yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
säänneltävä yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta toimitusketjujensa 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 183
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Karol Karski

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
säänneltävä yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

33. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on 
valvottava yrityksiä sen varmistamiseksi, 
että ne eivät aiheuta 
ihmisoikeusloukkauksia ja että yksityisillä 
ja yritysmaailman toimijoilla on 
velvollisuus puuttua ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n 
suuntaviivojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 184
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa EU:ta tukemaan yritysten 
vastuuvelvollisuutta keskeisenä osana 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tehokkaita sääntelytoimia 
oikeussuojakeinojen tarjoamiseksi ja 
yritysten saattamiseksi vastuuseen, kun on 
kyse sen varmistamisesta, että ne täyttävät 
due diligence -velvoitteensa, jotka 
koskevat ilmastonmuutoksen vaikutusta 
ihmisoikeuksiin;

34. kehottaa EU:ta tukemaan yritysten 
vastuuvelvollisuutta keskeisenä osana 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tehokkaita sääntelytoimia 
oikeussuojakeinojen tarjoamiseksi ja 
yritysten saattamiseksi vastuuseen, kun on 
kyse sen varmistamisesta, että ne täyttävät 
due diligence -velvoitteensa, jotka 
koskevat ilmastonmuutoksen vaikutusta 
ihmisoikeuksiin; pyytää unionia ja 
jäsenvaltioita takaamaan oikeuden työhön 
kansalaisille, jotka kärsivät eniten 
rakennemuutoksista, jotka johtuvat 
pyrkimyksestä saavuttaa tavoite 
merkittävistä päästövähennyksistä 
vuoteen 2030 mennessä; korostaa, että 
ekologisen siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja että ketään ei sää 
jättää jälkeen;
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Or. es

Tarkistus 185
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa EU:ta tukemaan yritysten 
vastuuvelvollisuutta keskeisenä osana 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa; 
kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tehokkaita sääntelytoimia 
oikeussuojakeinojen tarjoamiseksi ja 
yritysten saattamiseksi vastuuseen, kun on 
kyse sen varmistamisesta, että ne täyttävät 
due diligence -velvoitteensa, jotka 
koskevat ilmastonmuutoksen vaikutusta 
ihmisoikeuksiin;

34. kehottaa EU:ta tukemaan kestävää 
yritysten vastuuvelvollisuutta keskeisenä 
osana Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa; kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön tehokkaita sääntelytoimia 
väärinkäytösten tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, tutkimiseksi, 
rankaisemiseksi ja korvaamiseksi ja 
yritysten saattamiseksi vastuuseen, kun on 
kyse sen varmistamisesta, että ne täyttävät 
due diligence -velvoitteensa, jotka 
koskevat ilmastonmuutoksen vaikutusta 
ihmisoikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 186
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti 
kansainvälisesti tunnustettujen elinten 
suojatoimien ja vastuuprosessien 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
edistämiseen sen varmistamiseksi, että 
ilmastopolitiikka suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja että sitä seurataan tavalla, 
jolla suojellaan asianomaisten ihmisten ja 
yhteisöjen oikeuksia;
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Or. en

Tarkistus 187
Janina Ochojska

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. korostaa, että yritysten due 
diligence -velvoitteet ja yritysten 
vastuuvelvollisuus ovat merkittäviä 
näkökohtia ja välttämättömiä 
ihmisoikeuksien suojelun välineitä 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia vastaan;

Or. en

Tarkistus 188
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset voivat 
tunnistaa, ottaa huomioon ja lieventää 
kielteisiä ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia toimitusketjuissaan; 
korostaa, että on tärkeää kuulla tehokkaasti 
eri sidosryhmiä, kuten ihmisoikeuksien 
puolustajia, kansalaisyhteiskuntaa, 
ammattijärjestöjä ja alkuperäiskansoja; 
kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 
säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten toimintaa, ja 

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset voivat 
tunnistaa, ottaa huomioon ja lieventää 
kielteisiä ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia toimitusketjuissaan; 
suosittelee, että tällä 
lainsäädäntöehdotuksella tulisi tukea ja 
helpottaa yhteisten vaikutusten 
mittausmenetelmien kehittämistä 
ympäristö- ja ilmastonmuutosvaikutusten 
osalta; korostaa, että on tärkeää kuulla 
tehokkaasti, mielekkäästi ja 
asiantuntemuksella kaikkia sidosryhmiä, 
joita asia koskee tai joita asia 
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osallistumaan niihin tehokkaasti; katsoo, 
että kaikilla tällaisilla välineillä on 
kannustettava yritystoimijoita kantamaan 
vastuunsa terveellistä ympäristöä 
koskevasta ihmisoikeudesta;

mahdollisesti koskee, ja joihin sisältyvät 
muun muassa ihmisoikeuksien ja 
ympäristön puolustajat, 
kansalaisyhteiskunta, ammattijärjestöt, 
työntekijät, alkuperäiskansat, 
paikallisyhteisöt ja naisjärjestöt; katsoo, 
että komission lainsäädäntöehdotukseen 
olisi sisällytettävä tehokkaita suojatoimia 
ja oikeussuojamekanismeja kaikille 
oikeudenhaltijoille, joita asia koskee; 
kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 
säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten toimintaa, ja 
osallistumaan niihin tehokkaasti; katsoo, 
että kaikilla tällaisilla välineillä on 
kannustettava yritystoimijoita kantamaan 
vastuunsa terveellistä ympäristöä 
koskevasta ihmisoikeudesta;

Or. en

Tarkistus 189
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Bettina Vollath, 
Nacho Sánchez Amor, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset voivat 
tunnistaa, ottaa huomioon ja lieventää 
kielteisiä ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia toimitusketjuissaan; 
korostaa, että on tärkeää kuulla tehokkaasti 
eri sidosryhmiä, kuten ihmisoikeuksien 
puolustajia, kansalaisyhteiskuntaa, 
ammattijärjestöjä ja alkuperäiskansoja; 
kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset ja 
rahoituslaitokset voivat tunnistaa, 
ehkäistä, keskeyttää, lieventää, seurata, 
valvoa, paljastaa, käsitellä, ilmoittaa ja 
korjata ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintoriskejä koko arvoketjuissaan ja 
määrätä asianmukaisia seuraamuksia; 
korostaa, että on tärkeää kuulla tehokkaasti 
eri sidosryhmiä, kuten ihmisoikeuksien 
puolustajia, kansalaisyhteiskuntaa, 
ammattijärjestöjä ja alkuperäiskansoja; 
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säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten toimintaa, ja 
osallistumaan niihin tehokkaasti; katsoo, 
että kaikilla tällaisilla välineillä on 
kannustettava yritystoimijoita kantamaan 
vastuunsa terveellistä ympäristöä 
koskevasta ihmisoikeudesta;

kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja YK:n sitovasta yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta, 
jolla säännellään monikansallisten 
yhtiöiden ja muiden liikeyritysten 
toimintaa, ja osallistumaan niihin 
tehokkaasti; katsoo, että kaikilla tällaisilla 
välineillä on kannustettava yritystoimijoita 
ja sijoittajia kantamaan vastuunsa 
terveellistä ympäristöä koskevasta 
ihmisoikeudesta;

Or. en

Tarkistus 190
György Hölvényi

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset voivat 
tunnistaa, ottaa huomioon ja lieventää 
kielteisiä ihmisoikeus- ja 
ympäristövaikutuksia toimitusketjuissaan; 
korostaa, että on tärkeää kuulla tehokkaasti 
eri sidosryhmiä, kuten ihmisoikeuksien 
puolustajia, kansalaisyhteiskuntaa, 
ammattijärjestöjä ja alkuperäiskansoja; 
kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 
säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten toimintaa, ja 
osallistumaan niihin tehokkaasti; katsoo, 
että kaikilla tällaisilla välineillä on 
kannustettava yritystoimijoita kantamaan 
vastuunsa terveellistä ympäristöä 
koskevasta ihmisoikeudesta;

35. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen laatia lainsäädäntöehdotus 
yritysten pakollisista ihmisoikeuksia 
koskevista ja ympäristöalan due diligence -
vaatimuksista, jotta yritykset voivat 
tunnistaa, ottaa huomioon ja lieventää 
ihmisoikeusloukkauksia ja kielteisiä 
ympäristövaikutuksia toimitusketjuissaan; 
korostaa, että on tärkeää kuulla tehokkaasti 
eri sidosryhmiä, kuten ihmisoikeuksien 
puolustajia, kansalaisyhteiskuntaa, 
kirkkoja ja uskonnollisia järjestöjä, 
ammattijärjestöjä ja alkuperäiskansoja; 
kehottaa EU:ta tukemaan käynnissä olevia 
neuvotteluja kansainvälisestä 
oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla 
säännellään monikansallisten yhtiöiden ja 
muiden liikeyritysten toimintaa, ja 
osallistumaan niihin tehokkaasti; katsoo, 
että kaikilla tällaisilla välineillä on 
kannustettava yritystoimijoita kantamaan 
vastuunsa terveellistä ympäristöä 
koskevasta ihmisoikeudesta;

Or. en
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Tarkistus 191
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. katsoo, että kaikkiin tällaisiin 
välineisiin on sisällytettävä vankat 
ympäristönsuojelumääräykset ja että 
välineillä on kannustettava yrityksiä ja 
kansainvälisiä ja eurooppalaisia 
rahoituslaitoksia, erityisesti 
Maailmanpankkia, Euroopan 
investointipankkia ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankkia, mutta 
myös alueellisia investointi- tai 
kehitysrahoituslaitoksia kantamaan 
vastuunsa ihmisen oikeudesta 
terveelliseen ympäristöön; on vakuuttunut 
siitä, että ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen on 
oltava osa yritysten due diligence -
velvoitteita, sillä Pariisin sopimuksen 
tavoitteena on pitää maapallon 
keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna;

Or. en

Tarkistus 192
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa, että on tärkeää torjua 
korruptiota maailmanlaajuisesti, koska se 
vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen, 
sillä on erityisiä kielteisiä vaikutuksia ja 
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se vaikuttaa suhteettomasti yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa oleviin, 
marginalisoiduimpiin ja 
haavoittuvaisimpiin ryhmiin, kuten 
naisiin, lapsiin, vammaisiin, vanhuksiin, 
köyhiin ja alkuperäiskansoihin tai 
vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin 
estämällä heitä pääsemästä 
yhdenvertaisesti käsiksi luonnonvaroihin, 
muun muassa maahan;

Or. en

Tarkistus 193
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. kehottaa neuvostoa ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa sisällyttämään 
korruptioon liittyvät rikokset Euroopan 
ihmisoikeuspakotemekanismin, niin 
sanotun Euroopan Magnitsky-lain, 
nojalla rangaistaviksi teoiksi ja 
varmistamaan lain nopean hyväksymisen 
ja täytäntöönpanon;

Or. en

Tarkistus 194
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. muistuttaa, että on tärkeää 
varmistaa, että parlamentin EU:n 
ulkopuolella matkustaminen noudattaa 
sen ilmastoneutraaliusstrategiaa, ja vaatii, 
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että kaiken sen EU:n ulkopuolisten 
matkustamisen hiilivaikutus on 
tarkastettava kattavasti ennen COP26-
kokousta;

Or. en

Tarkistus 195
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
nykyisen uudelleentarkastelun olisi 
tarjottava tilaisuus määritellä uudelleen 
ihmisoikeuksien suojelu sekä edistää ja 
vahvistaa sitä kauppapolitiikassa; korostaa, 
että tulevien kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevien lukujen on kuuluttava 
näiden sopimusten 
riitojenratkaisumekanismien piiriin;

36. katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
nykyisen uudelleentarkastelun olisi 
tarjottava tilaisuus määritellä uudelleen 
ihmisoikeuksien suojelu sekä edistää ja 
vahvistaa sitä kauppapolitiikassa; korostaa, 
että tulevien kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevien lukujen on kuuluttava 
näiden sopimusten 
riitojenratkaisumekanismien piiriin; on 
tyytyväinen siihen, että unionin ja 
Mercosur-maiden välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen 
kunnianhimoisen ja tasapainoisen 
kauppasopimuksen tekemisestä sisältyy 
osapuolten sitoutuminen panna 
tehokkaasti täytäntöön UNFCCC ja 
Pariisin ilmastosopimus; on tyytyväinen 
myös siihen, että sopimuksessa määrätyt 
erimielisyyksien ratkaisumenettelyt 
kattavat kaupankäyntiä ja kestävää 
kehitystä koskevassa osiossa vahvistetut 
sitoumukset;

Or. es

Tarkistus 196
Maria Arena, Dietmar Köster, Isabel Santos, Bettina Vollath, Nacho Sánchez Amor, 
Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
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36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
nykyisen uudelleentarkastelun olisi 
tarjottava tilaisuus määritellä uudelleen 
ihmisoikeuksien suojelu sekä edistää ja 
vahvistaa sitä kauppapolitiikassa; korostaa, 
että tulevien kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevien lukujen on kuuluttava 
näiden sopimusten 
riitojenratkaisumekanismien piiriin;

36. katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
nykyisen uudelleentarkastelun olisi 
tarjottava tilaisuus määritellä uudelleen 
ihmisoikeuksien suojelu sekä edistää ja 
vahvistaa sitä kauppapolitiikassa; korostaa, 
että tulevien kauppasopimusten kestävää 
kehitystä koskevien lukujen on kuuluttava 
näiden sopimusten 
riitojenratkaisumekanismien piiriin 
ottamalla käyttöön kestävää kehitystä 
koskevien määräysten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon liittyvä tullinalennus, 
mukaan lukien mahdollisuus peruuttaa 
nämä erityiset tullinimikkeet siinä 
tapauksessa, että näitä säännöksiä 
rikotaan, jotta EU:n kauppapolitiikka 
olisi tehokas väline ihmisoikeuksien 
edistämiseksi kolmansissa maissa ja jotta 
sillä edistettäisiin ilmastonmuutoksen 
torjuntaa;

Or. en


