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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že v posledních letech se ochránci životního prostředí stávají stále 
častěji obětí vražd, únosů, mučení, genderově motivovaného násilí, výhrůžek, 
obtěžování, zastrašování, očerňujících kampaní, kriminalizace, soudní šikany, nuceného 
vystěhovávání a vysídlování;

B. vzhledem k tomu, že kriminalizace ochránců životního prostředí je v mnoha zemích 
běžnou praxí a strategická soudní řízení vedená proti nim veřejnými orgány odklánění 
jejich zdroje, energii i pozornost od práce k řešení zdlouhavých a často 
neopodstatněných soudních řízení;

C. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, k níž podle očekávání dojde v důsledku 
pandemie COVID-19, může vlády přimět k tomu, že finanční prostředky na ochranu 
životního prostředí přesměrují na stimulaci krátkodobého hospodářského růstu, což 
povede k páchání většího násilí za účelem vypuzení komunit z jejich území 
a následného využívání jejich půdy;

1. zdůrazňuje, že rozvojové země, včetně malých ostrovních rozvojových států, jsou 
změně klimatu vystaveny v největší míře a že aktivisté v oblasti lidských práv 
a ochránci životního prostředí, kteří jsou často členy původních a tradičních komunit, 
musí v těchto zemích čelit násilí v mnoha podobách, kdy je jim psychicky i fyzicky 
vyhrožováno, je omezována jejich svoboda, jsou soudně perzekuováni nebo dokonce 
zabíjeni, a to kvůli tomu, že brání svou půdu, dědictví a životní prostředí před dopady 
využívání přírodních zdrojů; je si vědom toho, že ochránci životního prostředí jednají 
z nezbytnosti a ve snaze nalézt, vymyslet a šířit schůdná řešení a mechanismy prevence, 
odolnosti a adaptace vůči změně klimatu mezi lidmi žijícími v postižených oblastech;

2. připomíná, že pokračující devastace a úbytek biologické rozmanitosti naruší 
uplatňování celé řady lidských práv; odsuzuje naprosté selhání vlád, pokud jde o plnění 
cíle úbytek biologické rozmanitosti zbrzdit; připomíná, že neúměrně velkou část 
škodlivých dopadů degradace ekosystémů nesou chudí lidé a že tyto dopady jsou často 
hlavním faktorem vzniku chudoby a sociálních konfliktů; opakuje, že vlády jsou 
povinny ztrátu biologické rozmanitosti účinně řešit, a to i na základě toho, že do 
obecnějších rozvojových politik začlení závazky týkající se ochrany a udržitelného 
využívání zdrojů; v obecné rovině pak zdůrazňuje povinnost vlád nejen chránit 
ochránce životního prostředí, ale také ekosystémy, na nichž závisí lidská práva velkého 
počtu lidí;

3. vyzdvihuje skutečnost, že potravinové, zdravotní a hospodářské zabezpečení 
obyvatelstva rozvojových zemí přímo závisí na biologické rozmanitosti; odsuzuje fakt, 
že úbytek biologické rozmanitosti způsobený změnou klimatu a z něho plynoucí ztráta 
zdrojů prohlubují zranitelnost těchto obyvatel a připravují je o jejich lidská práva 
a důstojnost;

4. zdůrazňuje, že rozvojové země se nemohou s důsledky změny klimatu vypořádávat 
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samy a že jejich kapacity řešit krize a přizpůsobovat se důsledkům změny klimatu 
a předvídat je jsou často závislé na mezinárodní pomoci; v této souvislosti připomíná, 
že se signatáři Pařížské dohody zavázali, že poskytnou na zmírňující a adaptační 
klimatická opatření v rozvojových zemích s cílem zvýšit odolnost obyvatel postižených 
změnou klimatu 100 miliard USD ročně;

5. vyzývá Unii a její členské státy, aby na příštím zasedání Valného shromáždění OSN 
podpořily celosvětové uznání práva na bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní 
prostředí;

6. vyzdvihuje klíčovou úlohu ekologických aktivistů, pokud jde o ochranu základních práv 
a důstojnosti obyvatel postižených důsledky změny klimatu; zdůrazňuje, že jsou 
nepostradatelní v tom, jak především v oblastech domorodého a komunitního dědictví 
poukazují na hodnotu veřejných statků a chrání je;

7. upozorňuje na to, že ekologičtí aktivisté často pracují v nebezpečném prostředí, v němž 
běžně dochází k ozbrojeným střetům, drancování a pytlačení, přičemž zhoršující se stav 
životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů toto napětí pouze zvyšuje;

8. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad stále častější kriminalizací a persekucí 
ekologických aktivistů v rozvojových zemích, neboť se stávají obětí útoků z mnoha 
stran, ať už jde o ozbrojené skupiny a milice nebo soukromé osoby, a jsou zastrašováni 
některými vládami a nadnárodními společnostmi, jež v určitých oblastech investují do 
projektů spojených s těžbou přírodních a neobnovitelných zdrojů, a tedy 
s odlesňováním, se ztrátou biologické rozmanitosti a porušováním lidských práv, 
zejména práv žen, místních komunit a původních obyvatel; připomíná v tomto ohledu, 
že původní obyvatelé hrají při udržitelném nakládání s přírodními zdroji a ochraně 
biologické rozmanitosti zásadní úlohu; vyzývá EU, aby nefinancovala projekty, které by 
mohly vést k vypuzení původních obyvatel z jejich domovských oblastí; doporučuje, 
aby členské státy EU, které tak dosud neučinily, ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní 
organizace práce (MOP) č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu; vyzývá 
zejména EU a její partnerské země, aby uznaly a chránily práva původních obyvatel na 
vlastnictví a kontrolu jejich pozemků a přírodních zdrojů na základě zvykového práva, 
jak je stanoveno v  Deklaraci OSN o právech původních obyvatel a Úmluvě 
Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169, a aby dostály zásadě svobodného, 
předchozího a informovaného souhlasu původního obyvatelstva a stanovily možnost 
kolektivní registrace půdy; odsuzuje veškeré pokusy o deregulaci ochrany životního 
prostředí a lidských práv v souvislosti s pandemií COVID-19 a s jinými krizemi; 
vyjadřuje znepokojení nad situací ochránců životního prostředí a oznamovatelů na 
celém světě; vyzývá Komisi, aby ochránce životního prostředí na celém světě 
podporovala a aby zajistila akční plán proti stále častějšímu násilnému vypuzování 
komunit z jejich území během pandemie COVID-19;

9. zdůrazňuje, že obránci lidských práv čelí útokům a hrozbám na celém světě, nicméně 
podle zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obránců lidských práv je obzvláště 
dramatická jejich situace v Latinské Americe a Asii, kde mezinárodní investoři, 
společnosti a místní vlády ignorují právoplatné zájmy obyvatel; konstatuje, že v mnoha 
případech dochází ke konfliktům a porušování práv v souvislosti s hospodářskými 
nerovnostmi a sociálním vyloučením; odsuzuje soudní perzekuci a kriminalizaci 
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ekologických aktivistů v amazonské oblasti, kde jsou případy útoků, vražd 
a pronásledování ekologických aktivistů stále častější; odsuzuje rostoucí počet útoků 
a případů pronásledování ekologických aktivistů v Hondurasu a nedávnou vraždu 
ekologických aktivistů z Guapinolu; upozorňuje na to, že podle záznamů bylo za 
poslední tři roky zabito 578 ochránců životního prostředí a půdy a obránců práv 
původních obyvatel; zdůrazňuje, že Filipíny se soustavně řadí mezi země, která je pro 
obránce environmentálních práv nejnebezpečnější; opětovně vyzývá Komisi, aby 
s ohledem na závažnost případů porušování lidských práv v této zemi a na skutečnost, 
že zde nedochází k žádnému podstatnému zlepšení a filipínské orgány neprojevují 
ochotu spolupracovat, zahájila postup, který může vést k dočasnému odnětí celních 
preferencí v rámci všeobecného systému preferencí plus (GSP+);

10. vyzývá Komisi, aby zajistila nezávislost posouzení dopadu, která jsou vypracovávána 
před uzavřením dohod o obchodu a spolupráci a před realizací rozvojových projektů, se 
zvláštním důrazem na měření jejich negativních dopadů na práva místních obyvatel 
a prevenci těchto dopadů; trvá na tom, že by tyto studie měly být vypracovávány za 
výrazného zapojení občanské společnosti a místních komunit a jejich závěry by měly 
být v hospodářských dohodách a rozvojových projektech řádně zohledněny; vyzývá 
Komisi, aby v případě, že dojde k porušení lidských práv, realizaci projektů 
přehodnotila;

11. zdůrazňuje, že ochránci životního prostředí v rozvojových zemích hrají klíčovou úlohu 
při ochraně lesů a ekosystémů a že na půdě obhospodařované původním obyvatelstvem 
dochází v menší míře k odlesňování a výsledky úsilí o ochranu životního prostředí jsou 
zde lepší, než v chráněných zónách, z nichž je původní obyvatelstvo vyloučeno;

12. vyjadřuje hluboké obavy z toho, že změna klimatu povede ke zničení obyvatelné země, 
ke chřadnutí ekosystémů a k rozsáhlejší dezertifikaci v některých oblastech, zejména 
v rozvojových zemích; je přesvědčen, že v příštích několika letech přinutí změna 
klimatu mnoho lidí k tomu, aby svou již neobyvatelnou zemi opustili, čímž vzroste 
počet environmentálních migrantů z rozvojových i rozvinutých zemí; zdůrazňuje, že za 
tímto účelem a kvůli zajištění ochrany lidských práv a důstojnosti je nutno se zabývat 
mezinárodním uznáním statusu environmentálního uprchlíka; v této souvislosti 
upozorňuje na to, že úmluva o uprchlících z roku 1951 nepokrývá ochranu vysídlených 
osob z důvodů změny životního prostředí; vyzývá k tomu, aby se na mezinárodní 
i evropské úrovni upřesnila jednotná terminologie, pokud jde o pravidla ve vztahu 
k osobám migrujícím z důvodu změny klimatu; v této souvislosti upozorňuje na 
přelomové rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva ve věci Teitiota v. Nový Zéland, 
v němž tento výbor uznal, že lidé prchající před klimatickými a přírodními katastrofami 
mají na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech oprávněný 
nárok na mezinárodní ochranu; vyzývá Komisi a členské státy, aby toto rozhodnutí 
vyhodnotily jako podnět k tomu, vymezit na vnitrostátní a evropské úrovni jasnou 
jednotnou terminologii ve vztahu k migraci způsobené změnou klimatu, a aby přijaly 
veškerá opatření nutná k zaručení plné ochrany osob vysídlených kvůli změně klimatu 
v rámci práva EU, zajistily náležitý azylový systém a zároveň vytvořily cesty pro 
bezpečnou a zákonnou migraci; vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly a přijaly 
v rámci reformy migrační a azylové politiky Unie vhodná opatření, jako jsou programy 
mobility či kvalifikační a rekvalifikační programy pro pracovníky třetích zemí, jež jsou 
nepříznivými dopady změny klimatu obzvláště zasaženy; vyzývá k uplatňování 
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humanitárních víz a dočasné ochraně osob vysídlených v důsledku náhlých katastrof a 
k dlouhodobému přijetí osob přicházejících ze třetích zemí, které se v důsledku změny 
klimatu stávají nebo staly neobyvatelnými;

13. domnívá se, že zavedení právních předpisů EU týkajících se závazné a harmonizované 
povinnosti náležité péče podniků může pomoci zlepšit ochranu lidských práv 
a dodržování environmentálních norem v boji proti beztrestnosti a změně klimatu 
v rozvojových zemích a přispět k provádění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
Pařížské dohody a cílů Zelené dohody pro Evropu; zdůrazňuje, že budoucí právní 
předpisy by měly zohledňovat specifické potřeby a práva žen a zranitelných skupin, 
jako jsou děti a původní obyvatelstvo; žádá Komisi, aby nadále aktivně usilovala 
o přijetí úmluvy OSN týkající se lidských práv, která by byla závazná pro nadnárodní 
společnosti; v této souvislosti vítá záměr Komise předložit v této věci legislativní návrh, 
který by obětem porušování lidských práv zajistil přístup ke spravedlnosti a dotčeným 
komunitám poskytl mechanismy nápravy a uplatňování odpovědnosti; poukazuje na 
významnou úlohu soukromého sektoru a investic v boji proti změně klimatu; 
zdůrazňuje, že zavedení účinných postupů odpovědného podnikání má pro společnosti 
prokazatelné přínosy; opakuje, že investiční a obchodní dohody EU by měly zahrnovat 
závazná a vymahatelná ustanovení k řešení změny klimatu, odlesňování, úbytku 
biologické rozmanitosti a ochrany práv původního obyvatelstva a místních komunit 
prostřednictvím účinného mechanismu monitorování a prosazování; domnívá se, že 
z hlediska rozvoje by přezkum obchodní politiky EU měl nově definovat, podporovat 
a posilovat ochranu životního prostředí a lidských práv; zdůrazňuje, že povinnosti 
náležité péče v sociální a environmentální oblasti a v oblasti lidských práv by měly být 
prosazovány v rámci nových obchodních mechanismů, jako jsou dohody o volném 
obchodu, dohody o hospodářském partnerství, všeobecné systémy preferencí 
a investiční dohody;

14. připomíná, že negativní důsledky změny klimatu oslabují vyhlídky země na rozvoj 
a ještě zhoršují stávající nerovnosti, například mezi muži a ženami; zdůrazňuje, že 
změna klimatu má citelnější dopad na zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy 
a dívky, a že 80 % osob, které byly vysídleny v důsledku změny klimatu, jsou ženy; vítá 
skutečnost, že se místopředseda Komise Frans Timmermans zavázal k nápravě 
nerovností mezi ženami a muži, které změna klimatu umocňuje; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby hledisko rovnosti žen a mužů a klimatické spravedlnosti brala v potaz při 
vypracovávání a uplatňování všech politik, které ovlivňují situaci žen a dívek, a aby 
v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu prosazovala 
zapojení domorodých žen, obhájců práv žen a všech marginalizovaných genderových 
komunit;

15. žádá Komisi, aby pečlivě prověřovala, zda projekty v oblasti infrastruktury a energetiky 
financované prostřednictvím různých nástrojů rozvojové spolupráce a vnější politiky, 
včetně Evropské investiční banky, dodržují a neohrožují lidská práva, cíle udržitelného 
rozvoje, cíle Pařížské dohody týkající se boje proti změně klimatu nebo cíle Zelené 
dohody pro Evropu; zdůrazňuje, že činnosti financované prostřednictvím rozvojových 
finančních institucí bez souhlasu nebo smysluplných konzultací s místními komunitami 
a marginalizovanými skupinami mohou ohrozit obránce lidských práv a ochránce 
životního prostředí; v této souvislosti žádá, aby bylo pečlivě vyhodnoceno, zda byly 
navrhované projekty formulovány ve spolupráci s původními komunitami a místním 
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obyvatelstvem a zda zahrnovaly jejich zkušenosti a znalosti týkající se místní ekologie, 
lidských práv a rozvojových potřeb; zdůrazňuje, že řadě environmentálních konfliktů je 
možné se vyhnout předchozí konzultací s místními komunitami, původními obyvateli 
a ekologickými aktivisty a jejich aktivní účastí; obecněji připomíná, že přístup založený 
na právech by měl být zaveden do praxe a přísně uplatňován a respektován ve všech 
projektech financovaných v rámci oficiální rozvojové pomoci, zejména pokud jde 
o práva pastevců a původního obyvatelstva, což znamená, že je třeba poskytnout účinné 
mechanismy stížností a opravných prostředků v souladu s doporučením Komise 
2013/396/EU ze dne 11. června 2013, a to zejména v případě, že opatření v oblasti 
klimatu porušují jejich práva; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily podporu 
rozvojovým zemím s cílem dosáhnout trvalých řešení pro osoby vysídlené v důsledku 
změn životního prostředí, včetně původního obyvatelstva, pastevců a jiného 
venkovského obyvatelstva, jehož tradiční živobytí bylo zničeno nepříznivými dopady 
změny klimatu, a najít nové živobytí lépe přizpůsobené měnícímu se klimatu;

16. zdůrazňuje, že opatření ekologických aktivistů jsou naprosto v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a že systematické provádění těchto cílů by mělo být prováděno na 
místní, národní i mezinárodní úrovni;

17. vyzývá Komisi, aby zlepšila rámec pro ochranu obránců lidských práv a ekologických 
aktivistů tím, že jim umožní získat lepší povědomí o jejich právech a ochranných 
opatřeních, z nichž mohou mít prospěch, a aby posílila sítě a zlepšila propojení mezi 
organizacemi zabývajícími se bojem proti změně klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti v rozvojových zemích a na celém světě; naléhavě žádá státy, aby uznaly, 
že zastánci biologické rozmanitosti, která přispívá k bezpečnému, čistému, zdravému 
a udržitelnému rozvoji, jsou rovněž obránci lidských práv; za tímto účelem vyzývá EU 
a její členské státy, aby zvážily možnost přiznání právní subjektivity přírodě, díky níž 
by se posílila právní ochrana životního prostředí; vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní 
pozornost potřebám diferencované ochrany obránkyň lidských práv a uznala, že tyto 
ženy plní úlohu mocných iniciátorů změn, zejména pokud jde o opatření v oblasti 
klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba podporovat budování kapacit a úlohu 
žen jakožto edukátorek a propagátorek změn a zajistit těmto organizacím odpovídající 
financování; připomíná, že čelné představitelky komunit a aktivistky v oblasti životního 
prostředí se často stávají oběťmi represe nebo dokonce vraždy, jako tomu bylo i 
v případě statečných aktivistek nominovaných do užšího výběru kandidátů na 
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, již uděluje Evropský parlament, a sice Marielle 
Francové z Brazílie, zavražděné v roce 2018, a Berty Cáceresové z Hondurasu, 
zavražděné v roce 2016; vyzývá Komisi, aby požadovala účinné vyšetřování a zajistila, 
aby osoby odpovědné za vraždy ekologických aktivistů byly postaveny před soud; 
poukazuje na ustanovení úmluvy z Escazú o mezinárodním právu v oblasti životního 
prostředí, zejména pokud jde o vzájemnou závislost mezi životním prostředím 
a lidskými právy a nutnost chránit ekologické aktivisty; vybízí Komisi a členské státy, 
aby uzavíraly podobné dohody s ostatními makroregiony po celém světě;

18. vyzývá Komisi, aby zvážila přiměřenou podporu místních, regionálních 
a mezinárodních sítí pro ochránce životního prostředí s cílem usnadnit jejich spolupráci 
a umožnit jim, aby posílili své aktivity, a mohli tak ještě více přispívat k ochraně 
přírodních ekosystémů; podporuje mobilizaci finančních zdrojů pro ochránce životního 
prostředí, aby mohli investovat do lepšího vybavení, které jim umožní účinnější 
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pozorování území ohrožených změnou klimatu, a dále podporuje poskytování podpory 
pro sběr vědeckých údajů a osvědčených postupů, rozvoj environmentálních 
vzdělávacích programů týkajících se přizpůsobení se změnám životního prostředí 
a rozvojové projekty ke zlepšení podmínek životního prostředí a kvality života; 
naléhavě vyzývá partnerské země, aby přijaly opatření, která původnímu obyvatelstvu 
umožní účinné zapojení do opatření zaměřených na zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, a aby za tímto účelem poskytly technickou a finanční 
pomoc, která se dostane přímo k původním obyvatelům, na podporu samosprávy, 
územní kontroly a řízení;

19. vyzývá Evropskou unii, aby podpořila regionální přístup v reakci na dopady změny 
klimatu v rozvojových zemích s cílem poskytnout decentralizovaným místním 
orgánům, místním organizacím občanské společnosti a ekologickým aktivistům větší 
úlohu při řešení environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů klimatické 
změny;

20. vyzývá Radu a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby posílily uplatňování 
svých pokynů týkajících se podpory obránců lidských práv, aby systematicky 
zohledňovaly opatření na jejich ochranu a aby kromě reakce na konkrétní situace 
vytvořily dlouhodobou strategii k co nejúčinnější ochraně obránců lidských práv;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby státům poskytla podporu při zavádění ochranných 
mechanismů a právních předpisů, které by definovaly ochránce životního prostředí, 
uznaly jejich práci a zaručily jim ochranu;

22. domnívá se, že Rada a ESVČ by měly předkládat Evropskému parlamentu výroční 
zprávu o opatřeních EU na ochranu obránců lidských práv;

23. požaduje poskytování větší politické a finanční podpory obráncům environmentálních 
práv a systematicky odsuzuje odvetná opatření namířená proti nim;

24. vyzývá EU, aby v souladu s rezolucí Rady OSN pro lidská práva 40/11 ze dne 21. 
března 2019 podpořila lepší informovanost veřejnosti a její účast na rozhodování 
o životním prostředí, a to i se zapojením občanské společnosti, žen, dětí a mladých lidí, 
původních obyvatel, venkovských a místních komunit, a to nejen v rozvojových 
zemích, ale i v celosvětovém měřítku.
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