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MOLATAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí, le blianta beaga anuas, go bhfuil méadú ag teacht i rith an ama ar líon na 
gcásanna de mharuithe, fuadaigh, céasadh, foréigean inscnebhunaithe, bagairtí, ciapadh, 
imeaglú, feachtais smearaidh, coiriúlú, ciapadh breithiúnach, díshealbhú éigeantach 
agus easáitiú a dhéantar i gcoinne cosantóirí comhshaoil;

B. de bhrí gur gnáthnós é i roinnt mhaith tíortha cosantóirí comhshaoil a choiriúlú agus, de 
dheasca cásanna dlí a bheith á gcur orthu ag údaráis phoiblí, go ndírítear acmhainní 
díreacha, fuinneamh agus béim i dtreo imeachtaí cúirte fada gan bhunús a shárú seachas 
ar obair na gcosantóirí;

C. de bhrí go bhféadfadh an ghéarchéim eacnamaíoch a mheastar a bheidh mar thoradh ar 
phaindéim COVID-19 brú a chur ar stáit cistí a atreorú ó chosaint an chomhshaoil chun 
fás eacnamaíoch gearrthéarmach a spreagadh, rud a fhágfaidh go mbainfear níos mó 
úsáide as foréigean chun pobail a chur dá gcuid talún chun go bhféadfar an talamh sin a 
shaothrú;

1. á chur i bhfáth gurb iad na tíortha i mbéal forbartha, lena n-áirítear Stáit Oileánacha 
Bheaga i mBéal Forbartha (SIDS), is mó atá neamhchosanta ar an athrú aeráide, agus go 
mbíonn ar a ngníomhaithe ar son chearta an duine agus a gcosantóirí comhshaoil, ar 
minic iad ina mbaill de phobail dhúchasacha nó ina mbaill de phobail thraidisiúnta, 
déileáil leis an iliomad cineálacha foréigin, ó bhagairtí síceolaíocha agus fisiciúla go 
srianta ar a saoirse, géarleanúint bhreithiúnach agus fiú amháin le feallmharú mar gheall 
ar a dtalamh, a n-oidhreacht agus a dtimpeallacht a chosaint ó iarmhairtí shaothrú na n-
acmhainní nádúrtha; á aithint go bhfuil na gníomhaíochtaí a dhéanann cosantóirí 
comhshaoil bunriachtanach toisc go ndéanann siad iarracht teacht ar réitigh agus sásraí 
inmharthana maidir leis an athrú aeráide a chosc agus maidir le hathléimneacht agus 
oiriúnú ina leith, agus na réitigh sin a scaipeadh i measc na ndaoine siúd atá ina gcónaí i 
gcríocha atá buailte;

2. á mheabhrú go mbainfear an bonn den leas a bhaintear as raon leathan de chearta an 
duine mar thoradh ar scriosadh leanúnach agus díghrádú leanúnach na bithéagsúlachta; 
á chur in iúl gur saoth léi gur theip go uile agus go hiomlán ar stáit an aidhm a bhaint 
amach maidir le ráta chailliúint na bithéagsúlachta a laghdú; á mheabhrú go bhfuil 
éifeachtaí díobhálacha an díghrádaithe éiceachórais á n-iompar go díréireach ag daoine 
bochta agus go mbíonn na héifeachtaí sin, uaireanta, ar an bpríomhthoisc is cúis leis an 
mbochtaineacht agus le coinbhleachtaí sóisialta; á athdhearbhú go bhfuil dualgas ar stáit 
aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na nithe is cúis le cailliúint na bithéagsúlachta, 
lena n-áirítear trí oibleagáidí maidir le caomhnú agus úsáid inbhuanaithe acmhainní a 
phríomhshruthú isteach i mbeartais forbartha i gcoitinne; á chur i bhfios go láidir, ar 
bhonn níos leithne, go bhfuil oibleagáidí ar stáit ní hamháin cosantóirí comhshaoil a 
chosaint, ach cosaint a thabhairt freisin do na héiceachórais ar a bhfuil cearta daonna an 
oiread sin daoine ag brath;

3. á chur i bhfáth go bhfuil pobail na dtíortha i mbéal forbartha ag brath go díreach ar an 
mbithéagsúlacht i ndáil lena slándáil bia, a slándáil sláinte agus a slándáil eacnamaíoch; 
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á chur in iúl gur saoth léi go bhfuil an díghrádú bithéagsúlachta arb é an t-athrú aeráide 
is cúis leis, agus an chailliúint acmhainní atá mar thoradh air, ag cur le leochaileacht na 
bpobal sin agus ag déanamh dochar dá gcearta bunúsacha agus dá ndínit;

4. á chur i bhfios go láidir nach féidir le tíortha i mbéal forbartha déileáil le héifeachtaí an 
athraithe aeráide as a stuaim féin agus gur minic iad ag brath ar chúnamh idirnáisiúnta i 
ndáil lena gcumas bainistithe géarchéime agus a gcumas oiriúnú don athrú aeráide agus 
beart a dhéanamh roimhe; ag meabhrú, maidir leis sin, an ghealltanais a thug na tíortha 
sínithe do Chomhaontuithe Pháras USD 100 billiún ar a laghad in aghaidh na bliana a 
shlógadh chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí maolaithe agus oiriúnaithe maidir leis an 
athrú aeráide i dtíortha i mbéal forbartha chun athléimneacht na gcónaitheoirí atá buailte 
aige a neartú;

5. á iarraidh ar an Aontas agus ar a Bhallstáit, ag an gcéad Chomhthionól Ginearálta eile 
de chuid na Náisiún Aontaithe, tacú le haitheantas domhanda do thimpeallacht atá 
sábhailte, glan, shláintiúil agus inbhuanaithe;

6. á chur i bhfáth go bhfuil ról ríthábhachtach ag gníomhaithe comhshaoil maidir le cearta 
bunúsacha agus dínit na ndaoine atá buailte ag éifeachtaí an athraithe aeráide a chosaint; 
á chur i bhfios go láidir go bhfuil siad bunriachtanach maidir le haird a tharraingt ar ár 
n-earraí poiblí agus iad a chosaint, agus go háirithe limistéir oidhreachta dúchasacha 
agus pobail;

7. ag tabhairt dá haire gur minic gníomhaithe comhshaoil ag obair i dtimpeallachtaí 
contúirteacha, áiteanna a mbíonn caismirtí armtha, róshaothrú agus póitseáil thar a 
bheith forleathan, agus gurb amhlaidh atá na teannais sin ag dul i méid mar thoradh ar 
an díghrádú comhshaoil agus ar an ídiú acmhainní;

8. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an coiriúlú agus an ghéarleanúint mhéadaitheach 
ar ghníomhaithe comhshaoil i dtíortha i mbéal forbartha, ar íospartaigh iad a 
fhulaingíonn ionsaithe ag go leor daoine, amhail grúpaí armtha agus mílíste nó daoine 
príobháideacha, agus a fhulaingíonn imeaglú ag roinnt rialtas agus cuideachtaí 
ilnáisiúnta a dhéanann infheistíocht, in áiteanna áirithe, i dtionscadail a chuireann le 
saothrú acmhainní nádúrtha, neamh-inathnuaite agus, dá bhrí sin, is cúis le dífhoraoisiú, 
cailliúint bithéagsúlachta agus sáruithe ar chearta an duine, ar sáruithe iad a dhéanann 
difear, den chuid is mó de, do mhná, do phobail áitiúla agus do dhaoine dúchasacha; á 
mheabhrú, i ndáil leis sin, go bhfuil ról ríthábhachtach ag daoine dúchasacha chun 
acmhainní nádúrtha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe agus chun an bhithéagsúlacht 
a chaomhnú; á iarraidh ar AE gan maoiniú a thabhairt do thionscadail lena bhféadfaí cur 
le díshealbhú pobal dúchais óna dtír dhúchais; á mholadh do Bhallstáit AE nach bhfuil 
Coinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) 169 maidir le Pobail 
Dhúchasacha agus Threibheacha daingnithe acu déanamh amhlaidh; á iarraidh, go 
háirithe, ar AE agus ar a thíortha comhpháirtíochta cearta pobal dúchasach maidir le 
húinéireacht agus rialú gnách a dtailte agus a n-acmhainní nádúrtha a aithint agus a 
chosaint, mar a leagtar amach i nDearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na 
bPobal Dúchasach agus i gCoinbhinsiún 169 EIS, agus prionsabail an tsaorthoilithe 
fheasaigh roimh ré a chomhlíonadh trí chlárú comhchoiteann talún a chumasú; ag 
cáineadh go géar aon iarrachtaí chun cosaint an chomhshaoil agus cosaint chearta an 
duine a mhaolú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus géarchéimeanna eile; á chur 
in iúl gur cúis imní di an staid ina bhfuil cosantóirí comhshaoil agus sceithirí 
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comhshaoil ar fud an domhain; á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht a thabhairt do 
chosantóirí comhshaoil ar fud an domhain agus a áirithiú go mbeidh plean 
gníomhaíochta ann i gcoinne an fhoréigin mhéadaithe a úsáidtear chun pobail a chur dá 
dtailte féin, agus iad ag dul i ngleic le paindéim COVID-19;

9. á thabhairt chun suntais, cé go ndéantar ionsaithe agus bagairtí ar fud an domhain, go 
gcuireann Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe maidir le staid chosantóirí chearta 
an duine in iúl go bhfuil líon na n-ionsaithe agus na mbagairtí sin thar a bheith 
suntasach i Meiriceá Laidineach agus san Áise, áit a ndéanann roinnt infheisteoirí, 
cuideachtaí agus rialtais áitiúla neamhaird ar ábhair imní dhlisteanacha na bpobal; ag 
tabhairt dá haire, i roinnt mhaith cásanna, go mbíonn coinbhleachtaí agus sáruithe ann 
laistigh de chomhthéacs an neamhionannais eacnamaíoch agus an eisiaimh shóisialta; ag 
cáineadh géarleanúint bhreithiúnach agus coiriúlú gníomhaithe comhshaoil i réigiún na 
hAmasóine, áit a bhfuil ionsaithe, maruithe agus géarleanúint gníomhaithe comhshaoil 
ag dul i méid; ag cáineadh an mhéadaithe atá tagtha ar líon na n-ionsaithe i gcoinne na 
ngníomhaithe comhshaoil i Hondúras, agus ag cáineadh ghéarleanúint na ngníomhaithe 
comhshaoil sin, agus ag cáineadh mharú gníomhaithe comhshaoil Guapinol a tharla le 
déanaí; ag tabhairt dá haire, le trí bliana anuas, gur taifeadadh 578 marú cosantóirí 
chearta an phobail, an chomhshaoil, na talún agus daoine dúchasacha; á chur i bhfáth go 
bhfuil na hOileáin Fhilipíneacha ar bharr liosta na dtíortha is contúirtí le bheith mar 
chosantóir ceart comhshaoil iontu; á iarraidh an athuair ar an gCoimisiún, i bhfianaise a 
thromchúisí atá sáruithe ar chearta an duine sa tír agus in éagmais aon fheabhas 
suntasach nó toilteanas comhoibriú a dhéanamh ó thaobh údaráis na nOileán 
Filipíneach, an nós imeachta a thionscnamh lena bhféadfaí fabhair a aistarraingt go 
sealadach faoi Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Plus (GSP+);

10. á iarraidh ar an gCoimisiún neamhspleáchas na staidéar ar mheasúnú tionchair a áirithiú 
sula gcuirfear comhaontuithe trádála agus comhair i gcrích agus sula gcuirfear 
tionscadail forbartha chun feidhme, agus béim shonrach á leagan ar chosc a chur agus 
tomhas a dhénamh ar a n-éifeachtaí ar chearta na bpobal áitiúil; á áitiú go ndéanfar 
measúnuithe tionchair le rannpháirtíocht shuntasach na sochaí sibhialta agus na bpobal 
áitiúil agus go gcuirfear na torthaí san áireamh go cuí i gcomhaontuithe eacnamaíocha 
agus i dtionscadail forbartha; á iarraidh ar an gCoimisiún athmheasúnú a dhéanamh ar 
thionscadal a fhorghníomhú i gcás sáruithe ar chearta an duine;

11. á chur i bhfáth go bhfuil ról ríthábhachtach ag cosantóirí comhshaoil i dtíortha i mbéal 
forbartha maidir le foraoisí agus éiceachórais a chosaint agus go bhfuil rátaí 
dífhoraoisithe níos ísle agus torthaí caomhnaithe níos fearr ag baint le tailte atá á 
mbainistiú ar bhealach dúchasach ná mar atá ag baint le criosanna cosanta lena n-
eisiatar pobail dhúchasacha;

12. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di go scriosfar talamh ináitrithe mar thoradh ar an 
athrú aeráide, go bhfeofaidh éiceachórais agus go mbeidh méadú ar fhairsingiú fásaigh i 
gcríocha áirithe, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha; á chreidiúint go gcuirfidh 
tionchar an athraithe aeráide iallach ar mhórán daoine gluaiseacht toisc nach mbeidh a 
gcuid talún ináitrithe a thuilleadh agus, dá réir sin, go ndéanfar imircigh chomhshaoil de 
níos mó daoine ó thíortha i mbéal forbartha agus ó thíortha forbartha; á chur i bhfios go 
láidir, chun na críche sin agus chun a áirithiú go gcaomhnófar cearta an duine agus dínit 
an duine, nach mór aitheantas idirnáisiúnta do stádas dídeanaí comhshaoil a bhreathnú; 
ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, nach gcumhdaítear le Coinbhinsiún 1951 maidir le 
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Dídeanaithe cosaint daoine a easáitíodh ar chúiseanna comhshaoil; á iarraidh go 
ndéanfar téarmaíocht choiteann a shoiléiriú, go hidirnáisiúnta agus ar fud na hEorpa, 
maidir leis na coinníollacha is infheidhme i ndáil le daoine atá ag gluaiseacht mar 
thoradh ar an athrú aeráide; ag tarraingt aird, i ndáil leis sin, ar an gcinneadh cinniúnach 
ó Choiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine i gcás Teitiota v. an Nua-
Shéalainn, cás inar aithníodh go bhfuil éileamh bailí ar chosaint idirnáisiúnta faoin 
gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla ag daoine atá ag teitheadh ó 
thubaistí a bhaineann leis an aeráid agus ó thubaistí nádúrtha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit an rialú sin a mheas maidir leis an méid is dreasacht é 
chun téarmaíocht choiteann a shoiléiriú ar an leibhéal idirnáisiúnta agus ar an leibhéal 
Eorpach maidir le coinníollacha na himirce arb í an aeráid is cúis léi agus gach beart is 
gá a dhéanamh chun cosaint iomlán a áirithiú do dhaoine atá easáitithe de dheasca na 
haeráide faoi dhlí AE, agus córas tearmainn iomchuí a chur ar fáil, chomh maith le 
bealaí a chruthú d’imirce shábháilte agus rialta; á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit, 
mar chuid den athchóiriú ar bheartas imirce agus tearmainn an Aontais, bearta iomchuí 
a fhorbairt agus a ghlacadh, amhail scéimeanna soghluaisteachta, scileanna agus 
athsciliú d’oibrithe tríú tíortha a thagann ó thíortha atá buailte go trom ag 
drochthionchair an athraithe aeráide; á iarraidh go n-úsáidfear víosaí daonnúla agus 
cosaint shealadach do dhaoine a easáitíodh de dheasca tubaistí a thit amach go tobann 
agus go ligfear isteach go fadtéarmach daoine ó thíortha atá ag éirí do-áitrithe nó a 
d’éirigh do-áitrithe mar gheall ar an athrú aeráide;

13. á mheas, trí reachtaíocht AE maidir le dícheall cuí gnó atá ceangailteach, 
comhchuibhithe agus éigeantach a thabhairt isteach, go bhféadfaí cuidiú le cosaint 
chearta an duine agus comhlíonadh na gcaighdeán comhshaoil a fheabhsú sa chomhrac i 
gcoinne saoirse ó phionós agus i gcoinne an athraithe aeráide i dtíortha i mbéal 
forbartha, agus go bhféadfaí rannchuidiú le cur chun feidhme Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, Chomhaontú Pháras agus chuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á chur i bhfáth gur cheart go gcuirfí san áireamh sa 
reachtaíocht a bheidh ann amach anseo riachtanais agus cearta sonracha na mban agus 
na ngrúpaí leochaileacha amhail leanaí agus daoine dúchasacha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún leanúint de bheith ag obair i dtreo chonradh ceangailteach NA do 
chorparáidí trasnáisiúnta maidir le cearta an duine a fhormheas; i ndáil leis sin, á chur in 
iúl gur geal léi an plean ón gCoimisiún maidir le togra reachtach a dhréachtú i dtaobh an 
ábhair sin, ar plean é lena n-áirithítear rochtain ar cheartas dóibh siúd a d’fhulaing 
sáruithe ar chearta an duine agus lena soláthraítear sásraí sásaimh agus cuntasachta  a 
chur ar fáil do na pobail atá thíos leis; á thabhairt chun suntais go bhfuil ról tábhachtach 
ag an earnáil phríobháideach agus ag infheistíochtaí sa chomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide; ag cur béim ar na buntáistí cruthaithe do chuideachtaí a ghabhann le cleachtais 
éifeachtacha fhreagracha iompair gnó a bheith i bhfeidhm acu; á chur in iúl an athuair 
gur cheart forálacha ceangailteacha agus infhorfheidhmithe a áireamh i gcomhaontuithe 
infheistíochta agus trádála AE chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, ar an 
dífhoraoisiú, ar chailliúint na bithéagsúlachta agus ar chosaint do chearta pobal 
dúchasach agus do chearta pobail áitiúil, trí shásra éifeachtach faireacháin agus 
forfheidhmithe; á chreidiúint, ó thaobh na forbartha de, gur cheart go ndéanfaí cosaint 
an chomhshaoil agus chearta an duine a athshainiú, a chur chun cinn agus a threisiú le 
hathbhreithniú ar bheartas trádála AE; á chur i bhfáth gur cheart dualgais díchill chuí 
maidir le cearta sóisialta, maidir leis an gcomhshaoil agus maidir le cearta an duine a 
fhorfheidhmiú laistigh de shásraí nua trádála amhail comhaontuithe saorthrádála, 
Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche, Scéimeanna na bhFabhar Ginearálaithe 
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Taraife agus Comhaontuithe Infheistíochta;

14. á mheabhrú go mbaineann iarmhairtí diúltacha an athraithe aeráide an bonn ó ionchas 
forbartha tíre, rud a chuireann leis an neamhionannas atá ann cheana féin amhail 
éagothromaíochtaí inscne; á chur i bhfios go láidir go bhfuil tionchar an athraithe 
aeráide níos measa do dhaoine níos leochailí amhail mná agus cailíní, agus gur mná iad 
80 % de na daoine atá easáitithe mar gheall ar an athrú aeráide; á chur in iúl gur geal léi 
na gealltanais a thug Leas-Uachtarán an Choimisiúin Frans Timmermans go ndéanfaí an 
neamhionannas inscne atá níos measa mar gheall ar an athrú aeráide a shásamh; ag 
tathant ar an gCoimisiún comhionannas inscne agus ceartas aeráide a phríomhshruthú i 
gceapadh agus i gcur chun feidhme na mbeartas go léir a bhfuil tionchar acu ar chás na 
mban agus na gcailíní, agus rannpháirtíocht na mban dúchasach, na gcosantóirí ar 
chearta na mban agus na bpobal imeallaithe inscne uile a chur chun cinn laistigh de 
Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún a sheiceáil, i dtaobh tionscadail bhonneagair agus fuinnimh 
a mhaoinítear trí na hionstraimí éagsúla maidir le comhair um fhorbairt agus trí na 
hionstraimí éagsúla beartais sheachtraigh, lena n-áirítear tríd an mBanc Eorpach 
Infheistíochta, go ndéantar cearta an duine, na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus 
cuspóirí Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide a chomhrac nó an Comhaontú 
Glas don Eoraip a urramú leo agus nach gcuirfear na nithe sin i mbaol leo; á chur i 
bhfáth, maidir leis na gníomhaíochtaí a mhaoinítear trí institiúidí airgeadais forbartha 
gan toiliú pobal áitiúil agus grúpaí imeallaithe ná comhairliúchán fóinteach leo, go 
bhféadfadh sé go mbeadh bagairtí do chearta an duine agus do chosantóirí an 
chomhshaoil ag baint leo; á iarraidh, i ndáil leis sin, go ndéanfar measúnú cúramach ar 
cibé an ndearnadh na tionscadail atá beartaithe a cheapadh i gcomhairle le pobail 
dhúchasacha agus le pobail áitiúla agus ar cuireadh san áireamh iontu an taithí agus an 
t-eolas atá ag na pobail sin ar an éiceolaíocht áitiúil, ar chearta an duine agus ar 
riachtanais forbartha; á chur i bhfáth go bhféadfaí roinnt coinbhleachtaí comhshaoil a 
sheachaint trí chomhairliúchán roimh ré le pobail áitiúla, le pobail dhúchasacha agus le 
gníomhaithe comhshaoil agus trí rannpháirtíocht ghníomhach na bpobal sin; ar bhonn 
níos leithne, á mheabhrú gur cheart cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine a chur i 
ngníomh agus a chur i bhfeidhm go docht agus a urramú i ngach tionscadal oifigiúil a 
mhaoinítear le cúnamh forbartha, go háirithe maidir le cearta tréadaithe agus cearta 
pobal dúchasach, rud lena dtugtar le tuiscint go soláthrófaí sásraí éifeachtacha gearáin 
agus sásaimh, i gcomhréir le Moladh 2013/396/AE ón gCoimisiún an 11 Meitheamh 
2013, go háirithe i gcás ina sáraítear cearta na ndaoine sin mar thoradh ar 
ghníomhaíochtaí ar son na haeráide; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
níos mó tacaíochta a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha chun teacht ar réitigh 
mharthanacha do dhaoine atá easáitithe ar chúiseanna comhshaoil, lena n-áirítear pobail 
dhúchasacha, tréadaithe agus pobail tuaithe eile ar scriosadh a slite beatha traidisiúnta 
mar gheall ar dhrochthionchair an athraithe aeráide, agus chun slite beatha nua a aimsiú 
atá oiriúnaithe níos fearr do chomhshaol atá ag athrú;

16. á chur i bhfáth go bhfuil gníomhaíochtaí na ngníomhaithe comhshaoil ag teacht go 
hiomlán leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus gur cheart cur chun feidhme 
córasach na spriocanna sin a shaothrú go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún feabhas a chur ar an gcreat maidir le cosantóirí chearta an 
duine agus gníomhaithe comhshaoil a chosaint trína chur ar a gcumas feasacht níos mó 
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a bheith acu i ndáil lena cearta agus na bearta cosanta a bhféadfadh siad tairbhe a bhaint 
astu, chomh maith leis an ngréasán a neartú agus an nascacht a fheabhsú idir 
eagraíochtaí atá rannpháirteach sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus 
chailliúint na bithéagsúlachta i dtíortha i mbéal forbartha agus ar fud an domhain; ag 
tathant ar stáit a aithint gur cosantóirí ar chearta an duine iad freisin cosantóirí na 
bithéagsúlachta, bithéagsúlacht a rannchuidíonn le forbairt shábháilte, ghlan, shláintiúil 
agus inbhuanaithe; chuige sin, á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit scrúdú a dhéanamh 
ar an gcás ar son pearsantacht dhlítheanach a thabhairt don dúlra agus, ar an gcaoi sin, 
cosaint dlí an chomhshaoil a neartú; á iarraidh ar an gCoimisiún aird shonrach a 
thabhairt ar na riachtanais chosanta dhifreáilte atá ag cosantóirí chearta an duine ar mná 
iad, agus aitheantas á thabhairt don ról atá acu mar ghníomhairí cumhachtacha don 
athrú, go háirithe maidir le gníomhú ar son na haeráide; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, 
gur gá tacaíocht a thabhairt d’fothú acmhainneachta agus do ról na mban mar oideoirí 
agus mar thionscnóirí don athrú, agus maoiniú leormhaith a áirithiú do na heagraíochtaí 
sin; á mheabhrú a mhinice a bhíonn ceannairí pobail agus gníomhaithe comhshaoil ar 
mná iad faoi dhiansmacht, agus is minic a dhúnmharaítear iad fiú, faoi mar a tharla i 
gcás na ngníomhaithe cróga a ainmníodh agus a cuireadh ar an ngearrliosta do Dhuais 
Sakharov Pharlaimint na hEorpa um Shaoirse Smaointeoireachta, eadhon Marielle 
Franco ón mBrasaíl, a feallmharaíodh in 2018, agus Berta Cáceres ó Hondúras, a 
feallmharaíodh in 2016; á iarraidh ar an gCoimisiún imscrúduithe éifeachtacha a 
éileamh agus na daoine atá freagrach as dúnmharuithe gníomhaithe comhshaoil a 
tabhairt faoi réim an cheartais; ag tarraingt aird ar fhorálacha chomhaontú Escazú 
maidir leis an dlí idirnáisiúnta comhshaoil, go háirithe i ndáil leis an idirspleáchas idir 
an comhshaol agus cearta an duine agus an gá atá le gníomhaithe comhshaoil a chosaint; 
á mholadh don Choimisiún agus do na Ballstáit comhaontuithe comhchosúla a thabhairt 
i gcrích le macrairéigiúin eile ar fud an domhain;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht leordhóthanach a bheartú do ghréasáin áitiúla, 
réigiúnacha agus idirnáisiúnta do chosantóirí comhshaoil chun a gcomhar a éascú agus 
chun go mbeidh siad in ann dlús a chur lena ngníomhaíochtaí agus lena rannchuidiú le 
héiceachórais nádúrtha a chosaint; á mholadh go mbainfí leas as acmhainní airgeadais 
do chosantóirí comhshaoil chun go mbeidh siad in ann infheistíocht a dhéanamh i 
dtrealamh níos fearr chun breathnóireacht níos éifeachtúla a dhéanamh ar chríocha atá i 
mbaol ag an athrú aeráide, chomh maith le tacaíocht a thabhairt chun sonraí eolaíocha 
agus dea-chleachtais a bhailiú, cláir oideachais chomhshaoil a fhorbairt chun oiriúnú 
d’athruithe comhshaoil, agus tionscadail forbartha chun dálaí comhshaoil agus cáilíocht 
saoil a fheabhsú; ag tathant ar thíortha comhpháirtíochta bearta a ghlacadh a bheidh 
éifeachtach chun go dtabharfaidh pobail dhúchasacha faoi bhearta oiriúnaithe agus 
maolaithe maidir leis an athrú aeráide agus, chuige sin, cúnamh teicniúil agus airgeadais 
a chur ar fáil a rachaidh go díreach chuig pobail dhúchasacha chun tacú le féinrialtas, le 
rialú críochach agus le bainistiú;

19. á iarraidh ar an Aontas Eorpach tacú le cur chuige réigiúnach mar fhreagairt ar 
éifeachtaí an athraithe aeráide i dtíortha i mbéal forbartha chun ról níos mó a thabhairt 
d’údaráis áitiúla díláraithe, d’eagraíochtaí áitiúla na sochaí sibhialta agus do 
ghníomhaithe comhshaoil maidir le dul i ngleic le héifeachtaí comhshaoil, sóisialta agus 
eacnamaíocha an athraithe aeráide;

20. á iarraidh ar an gComhairle agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
(SEGS) cur i bhfeidhm a dtreoirlínte maidir le tacaíocht a thabhairt do chosantóirí 
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chearta an duine a neartú, bearta a chur san áireamh go córasach chun cosantóirí chearta 
an duine a chosaint agus, chomh maith le freagairt a thabhairt do chásanna sonracha, 
straitéis fhadtéarmach a fhorbairt chun cosantóirí chearta an duine a chosaint chomh 
héifeachtach agus is féidir;

21. ag tathant ar an gCoimisiún tacaíocht a chur ar fáil do stáit chun sásraí cosanta agus 
reachtaíocht a thabhairt isteach lena saineofaí cosantóirí comhshaoil, lena dtabharfaí 
aitheantas don obair a dhéanann siad agus lena ráthófaí cosaint dóibh;

22. á mheas gur cheart don Chomhairle agus do SEGS tuarascáil bhliantúil a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa maidir le gníomhaíocht AE i ndáil le cosantóirí chearta an 
duine a chosaint;

23. á iarraidh go mbeidh tacaíocht pholaitiúil agus airgeadais méadaithe ann do chosantóirí 
chearta an chomhshaoil agus ag cáineadh go córasach na mbeart díoltais a dhéantar ina 
gcoinne;

24. á iarraidh ar an Aontas, i gcomhréir le Rún 40/11 ó Chomhairle na Náisiún Aontaithe 
um Chearta an Duine an 21 Márta 2019, feasacht an phobail agus rannpháirtíocht sa 
chinnteoireacht faoin gcomhshaol a éascú, lena n-áirítear leis an tsochaí shibhialta, le 
mná, le leanaí agus le daoine óga, le daoine dúchasacha, agus le pobail tuaithe agus 
áitiúla, ní hamháin do thíortha i mbéal forbartha ach ar fud an domhain freisin.
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