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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pastaraisiais metais nuolat daugėja aplinkos gynėjų žudymo, grobimo, 
kankinimo, smurto dėl lyties prieš juos, jų grasinimo, bauginimo, priekabiavimo prie jų, 
šmeižto kampanijų prieš juos, jų kriminalizavimo, teisminio priekabiavimo prie jų, jų 
priverstinio iškeldinimo ir perkėlimo atvejų;

B. kadangi daugelyje šalių yra įprasta kriminalizuoti aplinkos gynėjus, o dėl viešojo 
administravimo institucijų vykdomo strateginio bylinėjimosi prieš juos ištekliai, 
energija ir dėmesys nukreipiami nuo gynėjų darbo ir skiriami kovai ilguose ir dažnai 
nepagrįstuose teismo procesuose;

C. kadangi po COVID-19 pandemijos prognozuojama ekonomikos krizė gali paskatinti 
valstybes nukreipti lėšas nuo aplinkosaugos tikslų, kad būtų paskatintas trumpalaikis 
ekonomikos augimas, o tai lems didesnį smurto naudojimą siekiant priversti 
bendruomenes palikti savo žemę ir leisti ją eksploatuoti;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys, įskaitant mažas besivystančias salų valstybes, patiria 
didžiausią klimato kaitos poveikį ir kad jų žmogaus teisių aktyvistai bei aplinkos 
gynėjai, kurie dažnai yra čiabuvių ar tradicinių bendruomenių atstovai, susiduria su 
įvairių formų smurtu – pradedant psichologiniais ir fiziniais grasinimais ir baigiant 
laisvės suvaržymu, teisminiu persekiojimu ar net nužudymu dėl to, kad saugojo savo 
žemę, paveldą ir aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo pasekmių; pripažįsta, kad 
aplinkos gynėjų veiksmai yra nepaprastai svarbūs, nes jie poveikį patiriančiose 
teritorijose gyvenantiems žmonėms ieško perspektyvių sprendimų ir mechanizmų, 
kuriais siekiama išvengti klimato kaitos, didinti atsparumą jai ir prie jos prisitaikyti, 
kuria ir platina juos;

2. primena, kad dėl tolesnio biologinės įvairovės naikinimo ir jos būklės blogėjimo bus 
trukdoma naudotis daugybe žmogaus teisių; apgailestauja dėl to, kad valstybės visiškai 
nesugebėjo pasiekti tikslo sulėtinti biologinės įvairovės nykimą; primena, kad žalingą 
ekosistemų būklės prastėjimo poveikį neproporcingai patiria skurstantieji ir kartais tai 
yra pagrindinis veiksnys, lemiantis skurdą ir socialinius konfliktus; pakartoja, kad 
valstybėms tenka pareiga veiksmingai šalinti biologinės įvairovės nykimo veiksnius, be 
kita ko, į platesnę vystymosi politiką integruojant išteklių išsaugojimo ir tvaraus 
naudojimo prievoles; žvelgiant plačiau, pabrėžia, kad valstybės privalo apsaugoti ne tik 
aplinkos gynėjus, bet ir ekosistemas, nuo kurių priklauso daugybės asmenų žmogaus 
teisės;

3. pabrėžia, kad nuo biologinės įvairovės tiesiogiai priklauso besivystančių šalių gyventojų 
aprūpinimas maistu, sveikatos apsauga ir ekonominis saugumas; apgailestauja, kad dėl 
klimato kaitos nykstant biologinei įvairovei ir dėl to prarandant išteklius šie gyventojai 
tampa dar pažeidžiamesni, taip pat daroma žala jų pagrindinėms teisėms bei orumui;

4. pabrėžia, kad besivystančios šalys vienos negali įveikti klimato kaitos padarinių ir 
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dažnai priklauso nuo tarptautinės pagalbos, susijusios su jų gebėjimu valdyti krizes, 
prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių ir juos prognozuoti; atsižvelgdamas į tai 
primena, kad Paryžiaus susitarimus pasirašiusios šalys prisiėmė įsipareigojimą ne 
mažau kaip 100 mlrd. JAV dolerių per metus mobilizuoti klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos veiksmams besivystančiose šalyse, siekiant padidinti paveiktų 
gyventojų atsparumą;

5. ragina Sąjungą ir jos valstybes nares kitoje JT Generalinėje Asamblėjoje remti visuotinį 
teisės į saugią, švarią, sveiką ir tvarią aplinką pripažinimą;

6. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos aktyvistai atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį 
apsaugodami klimato kaitos padarinių paveiktų asmenų pagrindines teises bei orumą; 
pažymi, kad jie yra labai svarbūs apsaugant ir atkreipiant dėmesį į mūsų viešąsias 
gėrybes, visų pirma čiabuvių ir bendruomenių paveldo teritorijas;

7. primena, kad aplinkos apsaugos aktyvistai dažnai dirba pavojingoje aplinkoje, kuriai 
būdingi ginkluoti susirėmimai, pereikvojimas ir brakonieriavimas, ir kad aplinkos 
būklės blogėjimas bei išteklių išeikvojimas tik didina šią įtampą;

8. yra labai susirūpinęs dėl vis dažniau besivystančiose šalyse vykdomo aplinkos apsaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo, nes jie kenčia nuo išpuolių, kuriuos vykdo, 
pavyzdžiui, ginkluotos grupuotės ir nereguliariosios karinės pajėgos arba privatūs 
asmenys, taip pat nuo kai kurių vyriausybių ir tarptautinių įmonių, kurios kai kuriais 
atvejais investuoja į projektus, kuriais prisidedama prie neatsinaujinančiųjų gamtos 
išteklių naudojimo ir taip naikinami miškai, nyksta biologinė įvairovė ir pažeidžiamos 
žmogaus teisės, o nuo to labiausiai nukenčia moterys, vietos bendruomenės ir čiabuvių 
tautos, vykdomo bauginimo; šiuo atžvilgiu primena, kad čiabuvių tautos atlieka 
nepaprastai svarbų vaidmenį, susijusį su tvariu gamtos išteklių valdymu ir biologinės 
įvairovės išsaugojimu; ragina ES nefinansuoti projektų, kuriuos įgyvendinant galėtų 
būti prisidedama prie čiabuvių tautų iškeldinimo iš jų gimtinės; rekomenduoja, kad 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis 
gyvenančių tautų dar neratifikavusios ES valstybės narės tai padarytų; visų pirma ragina 
ES ir jos šalis partneres pripažinti ir apsaugoti čiabuvių tautų teises į paprotinę jų žemių 
ir gamtos išteklių nuosavybę bei kontrolę, kaip nustatyta Jungtinių Tautų deklaracijoje 
dėl čiabuvių tautų teisių ir TDO konvencijoje Nr. 169, ir laikytis laisvo, išankstinio ir 
informacija pagrįsto sutikimo principo, sudarant galimybę kolektyviai registruoti žemę; 
smerkia bet kokius mėginimus panaikinti aplinkos ir žmogaus teisių apsaugos 
reguliavimą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir kitas krizes; reiškia susirūpinimą 
dėl aplinkos gynėjų ir informatorių padėties visame pasaulyje; ragina Komisiją remti 
aplinkos gynėjus visame pasaulyje ir užtikrinti veiksmų planą kovojant su išaugusiu 
smurtu, kuris naudojamas siekiant priversti bendruomenes palikti savo žemes dėl 
COVID-19 pandemijos;

9. pabrėžia, kad, nors išpuoliai vykdomi ir grasinama visame pasaulyje, JT specialusis 
pranešėjas žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais nurodo, kad ypač dramatiška 
padėtis yra Lotynų Amerikoje ir Azijoje, kur kai kurie tarptautiniai investuotojai, 
įmonės ir vietos valdžios institucijos nepaiso teisėto gyventojų susirūpinimo; pažymi, 
kad daugeliu atvejų konfliktai ir pažeidimai vyksta ekonominės nelygybės ir socialinės 
atskirties sąlygomis; smerkia aplinkos apaugos aktyvistų teisminį persekiojimą ir 
kriminalizavimą Amazonės regione, kur daugėja išpuolių prieš aplinkos apsaugos 
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aktyvistus, jų žudymo ir persekiojimo atvejų; smerkia padidėjusį išpuolių prieš aplinkos 
apsaugos aktyvistus ir jų persekiojimo atvejų Hondūre skaičių ir pastarojo meto 
Guapinolio aplinkosaugos aktyvistų nužudymą; pažymi, kad per pastaruosius trejus 
metus buvo užregistruoti 578 aplinkos, žemės ir čiabuvių tautų teisių gynėjų nužudymo 
atvejai; pažymi, kad Filipinai yra nuolat priskiriami prie šalių, kuriose pavojingiausia 
būti aplinkosaugos teisių gynėju; atsižvelgdamas į sunkius žmogaus teisių pažeidimus 
šalyje ir į tai, kad Filipinų valdžios institucijos nedaro jokios esminės pažangos ir 
neparodo noro bendradarbiauti, pakartoja savo raginimą Komisijai pradėti procedūrą, 
kuria galėtų būti laikinai panaikintos lengvatos pagal bendrųjų muitų tarifų lengvatų 
sistemą (BLS +);

10. ragina Komisiją, prieš sudarant prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus ir 
įgyvendinant vystymosi projektus, užtikrinti vykdomų poveikio vertinimo tyrimų 
nepriklausomumą, ypač daug dėmesio skiriant jų poveikio vietos gyventojų teisėms 
įvertinimui ir prevencijai; primygtinai tvirtina, kad poveikio vertinimai turi būti 
atliekami aktyviai dalyvaujant pilietinei visuomenei ir vietos bendruomenėms ir kad į jų 
išvadas turi būti tinkamai atsižvelgiama sudarant ekonominius susitarimus ir rengiant 
vystymosi projektus; ragina Komisiją iš naujo įvertinti projektų vykdymą, jeigu yra 
pažeidžiamos žmogaus teisės;

11. pabrėžia, kad aplinkos gynėjai besivystančiose šalyse atlieka esminį vaidmenį apsaugant 
miškus ir ekosistemas ir kad čiabuvių valdomose žemėse miškai naikinami lėčiau ir 
pasiekiami geresni išsaugojimo rezultatai nei apsaugos zonose, kuriose čiabuvių nėra;

12. pareiškia, jog yra labai susirūpinęs dėl to, kad dėl klimato kaitos bus sunaikinta gyventi 
tinkama žemė, ekosistemos ir paspartės dykumėjimas tam tikrose teritorijose, visų 
pirma besivystančiose šalyse; mano, kad per ateinančius kelerius metus dėl klimato 
kaitos poveikio daug žmonių bus priversti išsikelti, nes jų žemėje bus nebeįmanoma 
gyventi, todėl atsiras daugiau ekologinių migrantų iš besivystančių ir išsivysčiusių šalių; 
pabrėžia, kad tuo tikslu ir siekiant užtikrinti žmogaus teisių ir orumo apsaugą, būtina 
apsvarstyti galimybę tarptautiniu mastu pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą; 
atsižvelgdamas į tai primena, kad 1951 m. Konvencija dėl pabėgėlių statuso neapima 
dėl su aplinka susijusių priežasčių perkeltųjų asmenų apsaugos; ragina tarptautiniu ir 
Europos lygmeniu išaiškinti bendrą terminologiją, susijusią su sąlygomis, kurios 
taikomos dėl klimato kaitos persikeliantiems asmenims; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 
precedentinį JT žmogaus teisių komiteto sprendimą byloje Teitiota prieš Naująją 
Zelandiją, kuriuo pripažinta, kad nuo su klimato kaita susijusių ir gaivalinių nelaimių 
bėgantys žmonės turi teisę pagrįstai reikalauti tarptautinės apsaugos pagal Tarptautinį 
pilietinių ir politinių teisių paktą; ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti šį 
sprendimą kaip paskatą tarptautiniu ir Europos lygmeniu išaiškinti bendrą terminologiją 
dėl migracijos dėl klimato kaitos sąlygų ir imtis visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti visapusišką dėl klimato kaitos perkeltų asmenų apsaugą pagal ES teisės aktus 
ir suteikti tinkamą prieglobsčio sistemą, kartu kuriant saugios ir teisėtos migracijos 
kanalus; ragina ES ir jos valstybes nares reformuojant Sąjungos migracijos ir 
prieglobsčio politiką parengti ir priimti atitinkamas priemones, pvz., judumo schemas, 
kvalifikacijos įgijimo ir keitimo programas trečiųjų šalių darbuotojams, kurie atvyksta iš 
šalių, ypač nukentėjusių dėl neigiamo klimato kaitos poveikio; ragina taikyti 
humanitarines vizas ir laikinąją apsaugą dėl netikėtų nelaimių perkeltiems asmenims, 
taip pat ilguoju laikotarpiu priimti asmenis, atvykusius iš šalių, kurios dėl klimato kaitos 
tampa arba tapo nebetinkamomis gyventi;
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13. mano, kad pradėjus taikyti ES teisės aktus dėl įpareigojančio, suderinto ir privalomo 
išsamaus verslo patikrinimo galėtų būti pagerinta žmogaus teisių apsauga ir 
aplinkosaugos standartų laikymasis kovojant su nebaudžiamumu ir klimato kaita 
besivystančiose šalyse ir būtų prisidėta įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, Paryžiaus susitarimą ir ES žaliojo kurso uždavinius; pabrėžia, kad būsimuose 
teisės aktuose reikėtų atsižvelgti į konkrečius moterų ir pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų 
ir čiabuvių, poreikius bei teises; ragina Komisiją toliau dirbti siekiant patvirtinti 
privalomą JT žmogaus teisių sutartį tarptautinėms bendrovėms; atsižvelgdamas į tai, 
teigiamai vertina Komisijos planą parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto šia tema, kuriuo žmogaus teisių pažeidimų aukoms būtų užtikrinama 
teisė kreiptis į teismą, o nukentėjusioms bendruomenėms būtų suteikti žalos atlyginimo 
mechanizmai bei užtikrinta atskaitomybė; atkreipia dėmesį į svarbų privačiojo 
sektoriaus ir investicijų vaidmenį kovojant su klimato kaita; pabrėžia, kad jau yra 
įrodyta nauda įmonėms, taikančioms veiksmingą atsakingo verslo elgesio praktiką; 
pakartoja, kad ES investicijų ir prekybos susitarimuose turėtų būti numatytos 
privalomos ir įgyvendinamos nuostatos dėl klimato kaitos, miškų naikinimo, biologinės 
įvairovės nykimo ir čiabuvių tautų bei vietos bendruomenių teisių apsaugos taikant 
veiksmingą stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmą; atsižvelgdamas į 
vystymąsi mano, kad vykdant ES prekybos politikos peržiūrą reikėtų iš naujo apibrėžti, 
skatinti ir sustiprinti aplinkos ir žmogaus teisių apsaugą; pabrėžia, kad naujuose 
prekybos mechanizmuose, pvz., laisvosios prekybos susitarimuose, ekonominės 
partnerystės susitarimuose, bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemose ir investicijų 
susitarimuose, turėtų būti užtikrintas išsamaus patikrinimo prievolių socialinėje, 
aplinkosaugos ir žmogaus teisių srityse vykdymas;

14. primena, kad neigiami klimato kaitos padariniai kenkia šalies vystymosi 
perspektyvoms, dar labiau padidindami esamą nelygybę, pvz., lyčių skirtumus; 
pabrėžia, kad klimato kaitos poveikis pažeidžiamesniems asmenims, pvz., moterims ir 
mergaitėms, yra didesnis ir kad 80 proc. dėl klimato kaitos perkeltų asmenų yra 
moterys; palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso 
įsipareigojimus spręsti lyčių nelygybės problemą, kurią dar labiau padidina klimato 
kaita; primygtinai ragina Komisiją integruoti lyčių lygybės ir klimato teisingumo 
aspektą rengiant ir įgyvendinant visas politikos priemones, kurios daro poveikį moterų 
ir mergaičių padėčiai, ir skatinti čiabuvių moterų, moterų teisių gynėjų ir visų 
marginalizuotų lyties bendruomenių dalyvavimą Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos sistemoje;

15. ragina Komisiją atidžiai patikrinti, ar infrastruktūros ir energetikos projektais, 
finansuojamais pagal įvairias vystomojo bendradarbiavimo ir išorės politikos 
priemones, įskaitant Europos investicijų banką, paisoma žmogaus teisių, darnaus 
vystymosi tikslų, Paryžiaus susitarimo dėl kovos su klimato kaita tikslų ar Europos 
žaliojo kurso ir nekeliama jiems pavojaus; pabrėžia, kad vykdant veiklą, finansuojamą 
pasitelkiant vystymosi finansų įstaigas, negavus vietos bendruomenių ir marginalizuotų 
grupių sutikimo ar prasmingai su jomis nesikonsultuojant, gali būti keliama grėsmė 
žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjams; šiuo atžvilgiu taip pat ragina atidžiai įvertinti, ar 
siūlomi projektai buvo parengti konsultuojantis su čiabuvių bendruomenėmis ir vietos 
gyventojais ir ar į juos įtraukta jų patirtis bei žinios apie vietos ekologiją, žmogaus 
teisės ir vystymosi poreikiai; pabrėžia, kad daugelio konfliktų dėl aplinkos būtų galima 
išvengti iš anksto konsultuojantis su vietos bendruomenėmis, čiabuvių tautomis ir 
aplinkosaugos aktyvistais ir aktyviai įtraukiant juos į procesą; žvelgiant plačiau, 
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primena, kad teisėmis grindžiamas požiūris turėtų būti įtvirtintas, griežtai taikomas ir jo 
turėtų būti laikomasi visuose oficialia parama vystymuisi finansuojamuose projektuose, 
visų pirma atsižvelgiant į klajoklių gyvulių augintojų ir čiabuvių tautų teises, o tai 
reiškia, kad turi būti suteikti veiksmingi skundų ir teisių gynimo mechanizmai, 
vadovaujantis 2013 m. birželio 11 d. Komisijos rekomendacija 2013/396/ES, ypač tuo 
atveju, kai klimato politikos veiksmais pažeidžiamos jų teisės; ragina Komisiją ir 
valstybes nares didinti paramą besivystančioms šalims, kad būtų pasiekti ilgalaikiai 
sprendimai dėl klimato kaitos perkeltiems asmenims, įskaitant čiabuvių tautas, 
klajoklius gyvulių augintojus ir kitus kaimo gyventojus, kurių tradiciniai pragyvenimo 
šaltiniai buvo sunaikinti dėl neigiamo klimato kaitos poveikio, ir kad būtų rasti nauji 
pragyvenimo būdai, kurie būtų geriau pritaikyti prie besikeičiančio klimato;

16. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos aktyvistų veiksmai visiškai atitinka darnaus vystymosi 
tikslus ir kad turėtų būti siekiama šiuos tikslus sistemingai įgyvendinti vietos, 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

17. ragina Komisiją gerinti žmogaus teisių gynėjų ir aplinkos apsaugos aktyvistų apsaugos 
sistemą, sudarant jiems sąlygas geriau išmanyti savo teises ir apsaugos priemones, 
kuriomis jie gali naudotis, taip pat stiprinti tinklą ir gerinti organizacijų, dalyvaujančių 
kovojant su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu besivystančiose šalyse bei 
pasaulyje, sąsajas; primygtinai ragina valstybes pripažinti, kad biologinės įvairovės 
gynėjai, padedantys siekti saugaus, švaraus, sveiko ir darnaus vystymosi, yra ir žmogaus 
teisių gynėjai; šiuo tikslu ragina ES ir jos valstybes nares ištirti galimybę suteikti gamtai 
teisinį subjektiškumą ir taip sustiprinti teisinę gamtos apsaugą; ragina Komisiją ypač 
daug dėmesio skirti skirtingiems žmogaus teisių gynėjų moterų apsaugos poreikiams, 
pripažįstant, kad moterys yra galinga pokyčių varomoji jėga, visų pirma klimato 
politikos srityje; šiuo požiūriu pabrėžia būtinybę remti pajėgumų stiprinimą ir moterų, 
kaip švietėjų ir pokyčių skatintojų vaidmenį, taip pat užtikrinti tinkamą šių organizacijų 
finansavimą; primena, kad dažnai bendruomenėms vadovaujančios moterys ir 
aplinkosaugos aktyvistės patiria represijas ir netgi yra nužudomos, pavyzdžiui, 
bebaimės aktyvistės, nominuotos Europos Parlamento Sacharovo premijai už minties 
laisvę ir įtrauktos į kandidatų sąrašą, būtent brazilė Marielle Franco (nužudyta 2018 m.) 
ir hondūrietė Berta Cáceres (nužudyta 2016 m.); ragina Komisiją reikalauti veiksmingai 
atlikti tyrimus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už aplinkosaugos aktyvistų 
nužudymus atsakingus asmenis; atkreipia dėmesį į Eskasu susitarimo nuostatas dėl 
tarptautinės aplinkos teisės, visų pirma susijusias su aplinkos ir žmogaus teisių 
savitarpio priklausomybe ir būtinybe apsaugoti aplinkos apsaugos aktyvistus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares sudaryti panašius susitarimus su kitais pasaulio 
makroregionais;

18. ragina Komisiją numatyti tinkamą paramą vietos, regioniniams ir tarptautiniams 
aplinkos gynėjų tinklams, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų bendradarbiavimui 
ir jie galėtų aktyviau vykdyti savo veiklą ir prisidėti apsaugant gamtos ekosistemas; 
ragina mobilizuoti finansinius išteklius aplinkos gynėjams, kad jie galėtų investuoti į 
geresnę įrangą veiksmingesniam teritorijų, kurioms dėl klimato kaitos kyla pavojus, 
stebėjimui, taip pat teikti paramą renkant mokslo duomenis ir įgyjant geriausią patirtį, 
plėtojant aplinkosaugos švietimo programas prisitaikymo prie aplinkos pokyčių tema ir 
rengiant projektus, kuriais siekiama gerinti aplinkos sąlygas ir gyvenimo kokybę; 
primygtinai ragina šalis partneres priimti priemones, kuriomis čiabuvių tautos būtų 
veiksmingai įtrauktos į klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemones, ir 
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šiuo tikslu teikti techninę ir finansinę pagalbą, kuri būtų tiesiogiai teikiama čiabuvių 
tautų savivaldai, teritorijų kontrolei ir valdymui remti;

19. ragina Europos Sąjungą remti regioninį požiūrį reaguojant į klimato kaitos poveikį 
besivystančiose šalyse, kad decentralizuotos vietos institucijos, vietos pilietinės 
visuomenės organizacijos ir aplinkos apsaugos aktyvistai atliktų svarbesnį vaidmenį 
kovojant su klimato kaitos padariniais aplinkai, visuomenei ir ekonomikai;

20. ragina Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) griežčiau taikyti savo paramos 
žmogaus teisių gynėjams gaires, sistemingai atsižvelgti į žmogaus teisių gynėjų 
apsaugos priemones ir ne tik reaguoti į atskirus įvykius, bet ir kurti ilgalaikę strategiją 
siekiant kuo veiksmingiau apsaugoti žmogaus teisių gynėjus;

21. primygtinai ragina Komisiją teikti paramą valstybėms, kad jos pradėtų taikyti apsaugos 
mechanizmus ir teisės aktus, kuriais būtų apibrėžti aplinkos gynėjai, pripažinta jų veikla 
ir garantuojama jų apsauga;

22. mano, kad Taryba ir EIVT turėtų teikti Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl ES 
veiksmų žmogaus teisių gynėjų apsaugos srityje;

23. prašo didinti politinę ir finansinę paramą aplinkosaugos teisių gynėjams ir sistemingai 
smerkia jų persekiojimą;

24. ragina ES, vadovaujantis 2019 m. kovo 21 d. JT žmogaus teisių tarybos rezoliucija 
Nr. 40/11, palengvinti visuomenės, įskaitant pilietinę visuomenę, moteris, vaikus ir 
jaunimą, čiabuvių tautas bei kaimo ir vietos bendruomenes ne tik besivystančiose 
šalyse, bet ir visame pasaulyje, informavimą ir dalyvavimą priimant su aplinka 
susijusius sprendimus.
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