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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och 
miljöförsvararnas roll i denna fråga
(2020/2134(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 
FN:s relevanta fördrag och konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter, 
särskilt FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter, som antogs av 
FN:s generalförsamling den 13 september 2007,

– med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 
1998,

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald, som antogs i Rio 1992 och 
undertecknades av 168 länder, samt av sin resolution av den 16 januari 2020 om det 
15:e mötet i partskonferensen (COP15) för konventionen om biologisk mångfald1,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs av 
FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och målen för hållbar utveckling,

– med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC), som trädde i kraft den 21 mars 1994, Kyotoprotokollet av den 
11 december 1997 och Parisavtalet av den 22 april 2016,

– med beaktande av resolution 40/11 av den 21 mars 2019 från FN:s råd för mänskliga 
rättigheter om erkännande av bidraget från människorättsförsvarare inom miljöområdet 
till åtnjutandet av mänskliga rättigheter, miljöskydd och hållbar utveckling,

– med beaktande av rapporterna 31/52 av den 1 februari 2016 och A/74/161 från 2019 
från FN:s särskilda rapportör om skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter som rör 
åtnjutandet av en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö,

– med beaktande av resolution 41/21 av den 12 juli 2019 från FN:s råd för mänskliga 
rättigheter om de mänskliga rättigheterna och klimatet,

– med beaktande av rapporten av den 10 december 2015 från FN:s miljöprogram (Unep) 
om klimatförändringar och mänskliga rättigheter och Uneps definition av 
människorättsförsvarare inom miljöområdet, Who are environmental defenders? 
(Vilka är miljöförsvararna?),

– med beaktande av rapporten av den 17 juli 2019 från FN:s särskilda rapportör för 
extrem fattigdom och mänskliga rättigheter om klimatförändringar och fattigdom,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0015.
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– med beaktande av 2019 års särskilda rapport från FN:s klimatpanel (IPCC) om 
klimatförändringar, ökenspridning, markförsämring, hållbar markförvaltning, 
livsmedelstrygghet och flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem,

– med beaktande av FN:s rapport från juni 2020 om köns-, klimat- och 
säkerhetsrelaterade frågor och upprätthållande av en inkluderande fred 
i klimatförändringarnas frontlinje (Gender, Climate & Security: Sustaining Inclusive 
Peace on the Frontlines of Climate Change), med Unep, UN Women, 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s avdelning för politiska frågor och 
fredsbyggande (UNDPPA) som medförfattare,

– med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt femte delen (Unionens yttre åtgärder) avdelningarna I–V,

– med beaktande av kommissionens gemensamma meddelande av den 25 mars 2020 
EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 
(JOIN(2020)0005),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 maj 2017 om urbefolkningar, av den 
19 november 2018 om diplomati i vattenfrågor, av den 17 juni 2019 om EU-åtgärder för 
en stärkt regelbaserad multilateralism och av den 20 januari 2020 om klimatdiplomati,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter – säkert dricksvatten och 
sanitet, som antogs av rådet den 17 juni 2019, och EU:s riktlinjer om 
människorättsförsvarare,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om fall av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen,

– med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport av den 4 december 2019 
The European environment ‒ state and outlook 2020: knowledge for transition to 
a sustainable Europe (Europas miljö – tillstånd och utblick 2020: Kunskap för 
omställningen till ett hållbart Europa),

– med beaktande av genomförandeprincip nr 10 i Riodeklarationen om miljö och 
utveckling från 1992, som syftar till att säkerställa att varje individ har tillgång till 
information, ges möjlighet att delta i beslutsprocessen och har tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, för att värna rätten till en hälsosam och hållbar miljö för 
nuvarande och kommande generationer,

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 20 juni 2020 EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv (COM(2020)0380), av 
den 11 december 2019 om den europeiska gröna given (COM(2019)0640) och av den 
23 juli 2019 Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar 
(COM(2019)0352),
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– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given2,

– med beaktande av 2019 års rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 
The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (situationen för den 
biologiska mångfalden i världen på området för livsmedel och jordbruk),

– med beaktande av det oerhört stora hot om förlust av biologisk mångfald som beskrivs 
i den globala bedömningsrapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster av 
den 31 maj 2019 från den mellanstatliga vetenskapspolitiska plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster,

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2018 om kränkningar av 
urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi3,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser4,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Konsekvenserna av klimatförändringarna och den fortsatta miljöförstöringen hotar 
i praktiken åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna, däribland rätten till liv, 
livsmedelstrygghet, säkert dricksvatten och sanitet, hälso- och sjukvård, bostäder, 
självbestämmande, arbete och utveckling, i enlighet med resolution 41/21 från FN:s råd 
för mänskliga rättigheter.

B. FN efterlyser, tillsammans med andra internationella organisationer och experter, 
ett globalt erkännande av rätten till en hälsosam miljö.

C. Insatserna för att ta itu med klimatförändringarna ger upphov till frågor om rättvisa och 
jämlikhet, både mellan och inom länder och generationer. Tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor, tillgång till information och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
har förankrats inom ramen för genomförandeprincip nr 10 i Riodeklarationen om miljö 
och utveckling, Århuskonventionen av den 25 juni 1998 och Escazúkonventionen av 
den 4 mars 2018.

D. Miljöförstöring, klimatförändringar och ohållbar utveckling utgör några av de mest 
akuta och allvarliga hoten mot nuvarande och kommande generationers förmåga att 
åtnjuta åtskilliga mänskliga rättigheter. Parterna i UNFCCC är skyldiga att vidta 
effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, öka sårbara 
befolkningsgruppers anpassningsförmåga och förhindra förutsebara förluster av 
människoliv.

2 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
3 EUT C 118, 8.4.2020, s. 15.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.



PE655.925v02-00 6/13 PR\1213759SV.docx

SV

E. Parterna i UNFCCC är skyldiga att samla in och sprida information om miljöpåverkan 
och att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet.

F. När klimatförändringarna hanteras ur ett människorättsperspektiv framstår principerna 
om universalitet och icke-diskriminering särskilt tydligt, med en betoning på att alla 
människor i världen, inbegripet utsatta grupper, garanteras rättigheter.

G. Alla länder har ett etiskt och generationsöverskridande ansvar att vidta åtgärder för att 
skydda nuvarande och kommande generationer från klimatförändringarnas negativa 
konsekvenser för de mänskliga rättigheterna.

H. Det är allmänt erkänt att länders skyldigheter med avseende på de mänskliga 
rättigheterna och den privata sektorns ansvar i fråga om de mänskliga rättigheterna får 
konkreta konsekvenser när det gäller klimatförändringarna. Underlåtenhet att skydda 
miljön och dem som försvarar den strider mot ländernas rättsligt bindande 
människorättsskyldigheter och kan utgöra en kränkning av rätten till en hälsosam miljö.

I. Parisavtalet är det första internationella fördrag där kopplingen mellan klimatåtgärder 
och mänskliga rättigheter uttryckligen erkänns, vilket gör det möjligt att använda 
befintliga människorättsrelaterade rättsliga instrument för att med kraft uppmana länder 
och privata företag att minska utsläppen. Det finns inga konkreta instrument inom 
ramen för Parisavtalet för att ställa länder och företag till svars.

J. Arbetet med klimaträttvisa syftar till att ta itu med klimatkrisen med hjälp av 
människorättslagstiftning för att avhjälpa bristen på ansvarsskyldighet i fråga om 
klimatstyrning, genom att tillämpa rättsliga förfaranden mot länder och företag för att 
motverka klimatförändringarna.

K. Flera pågående rättsliga förfaranden har banat väg för ansvarsskyldighet genom 
dokumentation av kränkningar av de mänskliga rättigheterna till följd av att länder och 
företag har underlåtit att ta itu med klimatförändringarnas konsekvenser.

L. Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna kommer att drabba 
inte bara de mest utsatta människorna, utan hela världens befolkning. Antalet sjukdomar 
och förtida dödsfall till följd av miljöföroreningar är redan tre gånger större än för aids, 
tuberkulos och malaria sammantaget. Detta utgör ett hot mot rätten till liv, en hälsosam 
miljö och ren luft.

M. Klimatförändringarnas konsekvenser är asymmetriska, och deras negativa följder är 
ödeläggande för nuvarande och kommande generationer, särskilt i utvecklingsländerna. 
Klimatförändringarna påverkar kraftigt utvecklingsländerna och förvärrar befintliga 
sociala och ekonomiska ojämlikheter, vilket leder till att sårbara grupper såsom 
urbefolkningar, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning, flyktingar och 
fördrivna drabbas oproportionellt hårt av deras negativa följder.

N. Klimatförändringarna utgör en allt viktigare drivkraft bakom tvångsförflyttningar och 
migration, både inom och mellan länder. Enligt UNDP är 80 procent av de människor 
som tvingats flytta på grund av klimatförändringarna kvinnor.

O. Restriktioner och nedstängningar med anledning av covid-19-pandemin har minskat 
insynen i och övervakningen av människorättskränkningar och intensifierat de politiska 
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hoten och den digitala övervakningen, samtidigt som de begränsat tillgången till rättslig 
prövning och miljöförsvararnas, lokalsamhällenas och urbefolkningarnas möjligheter att 
i praktiken delta i beslutsprocesserna. Urbefolkningarnas möjligheter att patrullera och 
skydda sina territorier har minskat till följd av nedstängningar.

P. Människors förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna är direkt kopplad till deras 
tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter och till hälsotillståndet hos de 
ekosystem som deras försörjning och välbefinnande är beroende av.

Q. Klimatförändringarna kan komma att vända den mänskliga utvecklingen genom att 
minska jordbruksproduktiviteten, öka osäkerheten i livsmedels- och 
vattenförsörjningen, öka exponeringen för extrema naturkatastrofer, ge upphov till 
kollapser i ekosystem samt bidra till ökade hälsorisker.

R. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) förväntas klimatförändringarna 2030 bidra till 
cirka 250 000 ytterligare dödsfall per år på grund av undernäring, malaria, diarré och 
värmestress. Enligt Världslivsmedelsprogrammet är klimatchocker en av de tre främsta 
orsakerna till osäker livsmedelsförsörjning i världen. Under 2019 led uppemot 
750 miljoner människor – nästan en tiondel av jordens hela befolkning – i allvarlig 
utsträckning av osäker livsmedelsförsörjning.

S. Klimatkrisen ökar klyftan mellan könen, eftersom extrema väderhändelser, 
naturkatastrofer och långsiktig miljöförstöring hotar hem, försörjningsmöjligheter och 
sociala nätverk och infrastruktur i samhället med oproportionella konsekvenser för 
kvinnor och flickor.

T. Våld mot kvinnliga miljöaktivister och försvarare av miljörättigheter har kommit att bli 
en väldokumenterad trend.

U. Miljöförsvararna står i främsta ledet när det gäller klimatåtgärder och ansvarsskyldighet. 
Människorättsorgan har i allt högre grad uppmärksammat behovet av att särskilt skydda 
miljöförsvarare. Det krympande utrymmet för det civila samhället är en global 
företeelse som oproportionellt påverkar människorättsförsvarare som arbetar med miljö- 
och markfrågor och som ofta befinner sig på landsbygden och i isolerade områden med 
begränsad tillgång till skyddsmekanismer.

V. Den särskilda rapportören för människorättsförsvarares situation har uttryckt oro över 
människorättsförsvarare i alla länder, eftersom de utsätts för restriktioner när det gäller 
rörelsefriheten, mötesfriheten, yttrandefriheten och föreningsfriheten och blir föremål 
för falska anklagelser, orättvisa rättegångar, godtyckliga gripanden och 
frihetsberövanden, tortyr och avrättningar.

W. 2020 års rapport från Global Witness visar att 212 mark- och miljöaktivister dödades 
under 2019, vilket motsvarar en ökning med 30 procent jämfört med 2018. Omkring 
40 procent av offren kom från urbefolkningar och var traditionella markägare, och mer 
än två tredjedelar av morden ägde rum i Latinamerika.

X. Urbefolkningarna åtnjuter särskilda rättigheter när det gäller skydd för miljö, mark och 
resurser i enlighet med artikel 7 i ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk 
i självstyrande länder från 1989. I artikel 29 i FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter från 2007 fastställs att urbefolkningar har rätt till bevarande och skydd av 



PE655.925v02-00 8/13 PR\1213759SV.docx

SV

miljön och den produktionskapacitet som deras mark eller territorier samt resurser 
medför.

Y. Escazúavtalet är det första regionala avtalet om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande och rättslig prövning i miljöfrågor i Latinamerika och Västindien. 
Escazúavtalet – som har varit öppet för ratificering sedan den 1 september 2019 – är det 
första fördrag där rätten till en hälsosam miljö fastställs (artikel 4).

Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna

1. Europaparlamentet betonar att de mänskliga rättigheterna och en frisk planet är 
beroende av varandra. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att agera som 
en trovärdig och tillförlitlig partner på den globala arenan genom att anta, stärka och 
genomföra lagstiftning som är anpassad till en övergripande människorättsbaserad 
strategi för klimatåtgärder, för att vägleda politik och åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, samtidigt som allas rättigheter skyddas.

2. Europaparlamentet påminner om skyldigheten att respektera det rättsliga erkännandet av 
rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö. Parlamentet påminner om att 
internationell människorättslagstiftning tillhandahåller rättsmedel för att avhjälpa de 
skador som orsakas av klimatförändringarna, genomföra åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringar och ställa stater och företag till svars för de delar av deras 
verksamhet som får konsekvenser för klimatförändringarna och de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar i detta avseende EU att göra kampen mot 
straffrihet till en av sina huvudprioriteringar.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de konkreta åtaganden om 
mänskliga rättigheter, miljö och klimatförändringar som redan fastställts 
i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 genomförs 
och övervakas på ett effektivt sätt, och att dess genomförande inbegriper 
ett jämställdhetsperspektiv.

4. Europaparlamentet stöder mandatet för FN:s särskilda rapportör för mänskliga 
rättigheter och miljö att verka för ett globalt erkännande av att alla människor har rätt att 
leva i en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö. Parlamentet anser att ett sådant 
erkännande bör fungera som en katalysator för en kraftfullare miljöpolitik och 
förbättringar vad gäller brottsbekämpning, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
på miljöområdet, tillgång till information och rättslig prövning samt bättre resultat för 
alla människor och planeten i sig.

5. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att inrätta ett övergripande 
övervakningsprogram för mänskliga rättigheter och klimatförändringar i syfte att 
bedöma framstegen när det gäller att inbegripa och integrera mänskliga rättigheter i alla 
aspekter av klimatåtgärder på nationell och internationell nivå, i nära samarbete med 
FN:s råd för mänskliga rättigheter/FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende unionen att införa rätten till en säker och 
hälsosam miljö i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

6. Europaparlamentet betonar att alla människor bör beviljas den grundläggande rätten till 
en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö och till ett stabilt klimat, utan diskriminering, 
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och att denna rätt måste tillgodoses genom ambitiös politik och vara fullt verkställbar 
genom hela rättssystemet på all nivåer.

7. Europaparlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att ta ett djärvt initiativ inom 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att bana väg för nya förhandlingar mellan 
parterna i syfte att erkänna ”miljömord” som ett folkrättsbrott enligt Romstadgan.

8. Europaparlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att ingående bedöma hur 
den externa dimensionen av den europeiska gröna given bäst kan bidra till en holistisk 
och människorättsbaserad strategi för klimatåtgärder och till insatser för att stoppa 
förlusten av biologisk mångfald. Parlamentet uppmanar EU att utnyttja den breda 
uppsättning externa strategier, verktyg och politiska och finansiella instrument som står 
till dess förfogande för att genomföra den. Parlamentet uppmanar EU att se över sina 
klimatfinansieringsmekanismer för att säkerställa full respekt för de mänskliga 
rättigheterna och införa kraftfulla skyddsåtgärder för detta ändamål.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka det ekonomiska och tekniska stödet 
och kapacitetsuppbyggnaden för att stödja tredjeländer med integreringen av mänskliga 
rättigheter i deras nationella klimatåtgärder och klimatprogram. Parlamentet påminner 
om sin ståndpunkt att minst 45 procent av finansieringen från det föreslagna 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 
(NDICI) för 2021–2027 bör stödja klimat- och miljömål.

10. Europaparlamentet stöder helhjärtat integreringen av mänskliga rättigheter i den globala 
ramen för biologisk mångfald efter 2020 i linje med kommissionens nyliga meddelande 
EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv. 
För att kunna integrera mänskliga rättigheter i den globala ramen för biologisk mångfald 
efter 2020 anser parlamentet att man genom nya mål bör ta itu med frågan om att, 
nationellt och globalt, erkänna och genomföra rätten till en ren, hälsosam, säker och 
hållbar miljö.

11. Europaparlamentet erkänner de konsekvenser som kopplingen mellan 
klimatförändringar, miljöförstöring och katastrofer får för migration och 
tvångsförflyttning samt beklagar bristen på människorättsliga skyddsåtgärder och 
särskilt skydd för miljöflyktingar på internationell nivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att utveckla en internationell 
mekanism i syfte att ta itu med klimatrelaterad tvångsförflyttning och migration 
i internationella forum och ta itu med klimatrelaterad tvångsförflyttning inom relaterade 
områden i EU:s yttre åtgärder. Parlamentet insisterar på könsbaserat deltagande 
i insatserna för att förverkliga rättigheterna för alla människor, särskilt för dem som är 
mest sårbara för klimatförändringarnas negativa konsekvenser, såsom kvinnor, barn, 
befolkningsgrupper med afrikanskt ursprung och urbefolkningar, personer som utsätts 
för diskriminering och personer som ofta lever i fattiga och avlägsna områden.

12. Europaparlamentet påminner om att den ojämlikhet, det våld och den diskriminering 
som kvinnor utsätts för förstärks av klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utforma och genomföra politik med ett övergripande 
jämställdhetsperspektiv på områdena handel, samarbete, klimat och yttre åtgärder, så att 
man främjar kvinnors egenmakt och deltagande i beslutsprocessen och erkänner de 
särskilda begränsningar som flickor och kvinnor ställs inför.
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Åtgärder med anledning av covid-19-pandemin

13. Europaparlamentet betonar att den globala covid-19-pandemin på ett mycket tydligt sätt 
belyser miljöförstöringens följder när det gäller att skapa förutsättningar för ökade 
zoonoser med allvarliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och EU:s medlemsstater att åta sig att sätta 
miljörättigheter, och dem som skyddar dem, i centrum för alla åtgärder med anledning 
av covid-19-pandemin.

14. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att en global recession orsakad av 
covid-19-pandemin kan komma att begränsa, försena eller förändra de olika ländernas 
åtaganden när det gäller internationella klimatmål och människorättsnormer. 
Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att se till att den politik som planeras 
för den ekonomiska återhämtningen till fullo överensstämmer med främjandet och 
skyddet av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 21 i Lissabonfördraget samt med 
miljöskyddet och en hållbar utveckling.

15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
kommissionen och medlemsstaterna att förespråka ett effektivt svar på covid-19-krisen 
där man fullt ut beaktar vikten av att respektera, skydda och förverkliga rätten till 
en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö, som ett försvarsverk för att förebygga 
framtida miljö- och hälsokriser som skulle kunna äventyra de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att höja sina 
klimat- och miljöambitioner mot bakgrund av covid-19-krisen och att utforma 
en ambitiös strategi för klimatdiplomati.

16. Europaparlamentet uttrycker oro över att nöd- och nedstängningsåtgärder som vidtagits 
med anledning av covid-19-pandemin kan ha missbrukats av politiska myndigheter, 
säkerhetsstyrkor och icke-statliga väpnade grupper i flera delar av världen för att sätta 
gränser för, avskräcka och mörda människorättsförsvarare, inbegripet miljö- och 
markförsvarare. Parlamentet påminner i detta sammanhang om hur försvarare av 
urbefolkningar också har varit oproportionellt sårbara för covid-19-pandemin till följd 
av bristfällig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur i avlägsna områden samt vanstyre.

Människorättsförsvarare inom miljöområdet och urbefolkningars roll

17. Europaparlamentet påminner om länders skyldighet att skydda miljöförsvarare mot 
trakasserier, hot och våld, i enlighet med gällande människorättslagstiftning, samt att 
garantera deras grundläggande friheter, liksom länders skyldighet att erkänna 
urbefolkningars och lokalsamhällens rättigheter och erkänna deras bidrag till kampen 
mot förlust av biologisk mångfald och miljöförstöring.

18. Europaparlamentet fördömer skarpt det ökade antalet mord och kränkande angrepp samt 
fall av förföljelse, kriminalisering, fängslande, trakasserier och hot mot urbefolkningar, 
människorättsaktivister inom miljöområdet och markförsvarare runt om i världen, och 
kräver att de ansvariga ställs till svars.

19. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att utrikestjänsten, kommissionen och 
medlemsstaterna måste investera i och stärka särskilda skyddsmekanismer och 
skyddsprogram för människorättsförsvarare inom miljöområdet samt främja och 
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underlätta tillgång till skyddsmekanismer för försvarare av såväl lokalsamhällen som 
urbefolkningar.

20. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att kräva och se till att rätten till 
frivilliga, föregående, välinformerade och bindande samråd med och samtycken från 
urbefolkningar respekteras utan tvång i alla avtal och utvecklingsprojekt som kan 
påverka urbefolkningars mark, territorier eller naturtillgångar. Parlamentet betonar att 
åtgärder för att främja urbefolkningars rättigheter och deras traditionella sedvänjor är 
avgörande för att uppnå en hållbar utveckling, bekämpa klimatförändringar och bevara 
den biologiska mångfalden.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att med hjälp av 
politisk dialog främja antagande av nationella handlingsplaner som garanterar en trygg 
och fri miljö för miljöförsvararna genom att integrera ett bredare perspektiv av 
kollektivt skydd, inbegripet politiska åtgärder för att legitimera olika typer av grupper 
som arbetar med miljöskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen att uttryckligen ta 
upp urbefolkningars och lokalsamhällens mänskliga rättigheter inom ramen för frivilliga 
partnerskapsavtal om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel 
med skog.

22. Europaparlamentet påminner om att länder, i enlighet med FN:s förklaring om 
försvarare av de mänskliga rättigheterna, är skyldiga att skydda försvarare av den 
biologiska mångfalden som försvarare av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
uttrycker sin tillfredsställelse över utformningen av internationella fördrag såsom 
Escazúavtalet, som är ett centralt instrument för Latinamerika och Västindien – den 
region där flest registrerade mord på människorättsförsvarare inom miljöområdet ägt 
rum.

UNFCCC, rättvisa och ansvarsskyldighet

23. Europaparlamentet beklagar att de nuvarande nationellt fastställda bidragen, även om de 
genomförs fullt ut av alla länder, skulle leda till en katastrofal global temperaturökning 
på 3 °C över de förindustriella nivåerna, i strid med Parisavtalet. Parlamentet varnar för 
att ett sådant scenario skulle få extrema klimat- och miljökonsekvenser och omfattande 
negativa inverkningar på de mänskliga rättigheterna.

24. Europaparlamentet välkomnar att de mänskliga rättigheterna införts i ingressen till 
Parisavtalet och efterlyser effektiva åtgärder för att respektera och främja skyldigheterna 
i fråga om mänskliga rättigheter när avtalet genomförs och klimatåtgärder vidtas. 
Parlamentet beklagar dock att det inte finns några konkreta bestämmelser för att ställa 
länder och företag till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband 
med klimatförändringarna.

25. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen parterna i UNFCCC att fortsatt höja sina 
begränsnings- och anpassningsambitioner och integrera människorättsdimensionen 
i sina nationellt fastställda bidrag och i sina anpassningsrapporter. Parlamentet 
uppmanar UNFCCC-sekretariatet att i samarbete med FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter ta fram riktlinjer för hur skydd för de mänskliga rättigheterna kan 
integreras i klimatpolitiken.
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26. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s institutioner att spela en aktiv och 
ambitiös roll för att främja en människorättsstrategi i de pågående internationella 
klimatförhandlingarna, särskilt inom ramen för mekanismen för hållbar utveckling och 
andra riktlinjer för mekanismer enligt artikel 6.4 i Parisavtalet, som säkerställer 
ett meningsfullt och välinformerat deltagande av rättsinnehavare, adekvata 
miljömässiga och sociala skyddsåtgärder samt oberoende prövningsmekanismer.

27. För att säkerställa ansvarsskyldighet för alla aktörer betonar Europaparlamentet att nya 
mekanismer såsom mekanismen för hållbar utveckling måste integrera institutionella 
skyddsåtgärder och klagomålsmekanismer för att garantera ett effektivt skydd av 
rättigheter.

28. Europaparlamentet uppmanar UNFCCC-sekretariatet att tillsammans med parterna 
i konventionen utarbeta en gemensam rättslig ram för klimaträttvisa.

29. Europaparlamentet betonar att den globala översyn som avses i artikel 14 i Parisavtalet 
bör användas för att göra en bedömning av framstegen i riktning mot en integrering av 
de mänskliga rättigheterna och andra principer i klimatåtgärder.

30. Europaparlamentet framhåller sin uppfattning att människorättslagar och 
människorättsinstitutioner som i allmänhet används för att eliminera brister i fråga om 
ansvarsskyldighet i samhällsstyrningen inte på något sätt kan ersätta ändamålsenliga 
åtgärder för att förebygga och avhjälpa skador som orsakas av klimatförändringar. 
Parlamentet anser att nationella människorättsinstitutioner och det civila samhället kan 
spela en effektiv roll inom ramen för nationella ansvarsskyldighets- och 
tillsynsmekanismer som är utformade för att säkerställa tillgång till rättsmedel för dem 
som till följd av klimatförändringarna lider skada med avseende på de mänskliga 
rättigheterna.

31. Europaparlamentet anser att EU måste inta en aktiv, stark och ambitiös ledarroll 
i förberedelserna inför FN:s 26:e klimatkonferens (COP26), genom att sätta 
inkluderingen av människorättsprinciper i centrum för den internationella 
klimatförändringspolitiken för att undvika oåterkalleliga skador på den mänskliga 
utvecklingen nu och framöver och på nuvarande och kommande generationer.

32. Europaparlamentet erkänner det civila samhällets, icke-statliga organisationers och 
miljöförsvarares aktiva roll och engagemang när det gäller att förespråka 
människorättsbaserade strategier för klimatåtgärder. Parlamentet betonar behovet av att 
garantera det civila samhällets deltagande i det transparensramverk som fastställs 
i artikel 13 i Parisavtalet.

33. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna är skyldiga att reglera företagen 
för att säkerställa att dessa inte ger upphov till kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och att privata aktörer och företag åläggs att ta itu med 
klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

34. Europaparlamentet uppmanar EU att ställa sig bakom ansvarsskyldighet från företagens 
sida som ett centralt inslag i den europeiska gröna given. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra effektiva regleringsåtgärder för att tillhandahålla 
rättsmedel och hålla företag ansvariga när det gäller att se till att de sistnämnda 
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efterlever de krav på tillbörlig aktsamhet som de omfattas av med avseende på 
klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna.

35. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att utarbeta 
ett lagstiftningsförslag om bindande krav på tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 
rättigheter och miljöfrågor så att företag åläggs att kartlägga, ta hänsyn till och mildra 
de negativa konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna och miljön i sina 
leveranskedjor. Parlamentet betonar vikten av effektiva samråd med olika berörda 
parter, såsom människorättsförsvarare, det civila samhället, fackföreningar och 
urbefolkningar. Parlamentet uppmanar med kraft EU att stödja och på ändamålsenligt 
sätt delta i de pågående förhandlingarna om ett internationellt, rättsligt bindande 
instrument för att reglera transnationella företags och andra företags verksamhet. 
Parlamentet anser att alla sådana instrument måste uppmuntra företagen att ta sitt ansvar 
när det gäller människans rätt till en hälsosam miljö.

36. Europaparlamentet anser att den pågående översynen av EU:s handelspolitik bör ses 
som ett tillfälle att omdefiniera, främja och stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna 
inom ramen för handelspolitiken. Parlamentet betonar att kapitlen om hållbar utveckling 
i framtida handelsavtal måste omfattas av tvistlösningsmekanismerna i avtalen i fråga.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, 
FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamlings 74:e session, 
ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och EU:s delegationschefer.


