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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

A. întrucât, în ultimii ani, apărătorii mediului sunt din ce în ce mai frecvent victime ale 
crimelor, răpirilor, torturii, violenței de gen, amenințărilor, hărțuirii, intimidării, 
campaniilor de denigrare, incriminării, hărțuirii judiciare și evacuărilor și strămutărilor 
forțate;

B. întrucât incriminarea apărătorilor mediului este frecventă în multe țări, iar procesele 
strategice împotriva lor orchestrate de administrațiile publice deviază resursele, energia 
și atenția de la activitatea apărătorilor către desfășurarea unor proceduri judiciare lungi 
și, de cele mai multe ori, lipsite de temei;

C. întrucât criza economică care se preconizează că va rezulta în urma pandemiei de 
COVID-19 poate determina statele să devieze fondurile de la protecția mediului pentru 
a stimula creșterea economică pe termen scurt, ceea ce va duce la utilizarea sporită a 
violenței pentru a forța comunitățile să își părăsească terenurile și pentru a permite 
exploatarea acestora,

1. subliniază că țările în curs de dezvoltare, inclusiv statele insulare mici în curs de 
dezvoltare (SIDS), sunt cele mai expuse schimbărilor climatice și că activiștii lor pentru 
drepturile omului și apărătorii mediului, care sunt adesea membri ai comunităților 
indigene sau tradiționale, trebuie să facă față unor forme multiple de violență, de la 
amenințări psihologice și fizice la restricții asupra libertății lor, persecuții judiciare și 
chiar asasinate pentru a-și apăra terenurile, patrimoniul și mediul de consecințele 
exploatării resurselor naturale; recunoaște că acțiunile întreprinse de apărătorii mediului 
sunt esențiale, întrucât aceștia caută, concep și difuzează soluții și mecanisme viabile de 
prevenire, reziliență și adaptare la schimbările climatice pentru persoanele care trăiesc 
în teritoriile afectate;

2. reamintește că distrugerea și degradarea continuă a biodiversității vor submina 
exercitarea unei game largi de drepturi ale omului; regretă faptul că statele nu au reușit 
deloc să atingă obiectivul de reducere a ratei de pierdere a biodiversității; reamintește că 
efectele dăunătoare ale degradării ecosistemelor sunt suportate în mod disproporționat 
de cei săraci și sunt uneori principalul factor care cauzează sărăcia și conflictele sociale; 
reiterează datoria statelor de a aborda în mod eficace factorii determinanți ai declinului 
biodiversității, inclusiv prin integrarea obligațiilor de conservare și utilizare sustenabilă 
a resurselor în politicile de dezvoltare mai ample; subliniază, în sens mai larg, că statele 
au obligația nu numai de a proteja apărătorii mediului, ci și de a proteja ecosistemele, de 
care depind drepturile atât de multor oameni;

3. subliniază că populațiile din țările în curs de dezvoltare depind în mod direct de 
biodiversitate pentru securitatea lor alimentară, sanitară și economică; regretă faptul că 
degradarea biodiversității cauzată de schimbările climatice și pierderea de resurse care 
rezultă din acestea sporesc vulnerabilitatea acestor populații și dăunează drepturilor lor 
fundamentale și demnității lor; 
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4. subliniază faptul că țările în curs de dezvoltare nu pot face față singure efectelor 
schimbărilor climatice și că acestea depind adesea de asistența internațională în ceea ce 
privește capacitatea lor de gestionare a crizelor și capacitatea lor de a se adapta la 
efectele schimbărilor climatice și de a le anticipa; reamintește, în acest sens, 
angajamentul asumat de țările semnatare ale Acordurilor de la Paris de a mobiliza cel 
puțin 100 de miliarde USD pe an pentru a întreprinde activități de atenuare a 
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țările în curs de dezvoltare, pentru a 
consolida reziliența locuitorilor afectați;

5. invită Uniunea și statele sale membre să sprijine, în cadrul următoarei Adunări Generale 
a ONU, recunoașterea mondială a dreptului la un mediu sigur, curat, sănătos și 
sustenabil;

6. subliniază importanța rolului esențial al activiștilor de mediu în protejarea drepturilor 
fundamentale și a demnității persoanelor afectate de efectele schimbărilor climatice; 
subliniază că aceștia sunt esențiali pentru evidențierea și protejarea bunurilor noastre 
publice și, în special, a zonelor de patrimoniu indigene și comunitare; 

7. ia act de faptul că activiștii de mediu lucrează adesea în medii periculoase, unde 
ciocnirile armate, supraexploatarea și braconajul sunt larg răspândite, în timp ce 
degradarea mediului și epuizarea resurselor nu fac decât să accentueze aceste tensiuni; 

8. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la incriminarea și persecutarea din ce în ce 
mai mare a activiștilor de mediu din țările în curs de dezvoltare, care sunt victime ale 
atacurilor comise de mulți autori, cum ar fi grupările armate și milițiile sau persoanele 
fizice, precum și intimidarea de către unele guverne și companii multinaționale care, în 
anumite locuri, investesc în proiecte care contribuie la exploatarea resurselor naturale 
neregenerabile, cauzând astfel defrișări, pierderea biodiversității și încălcări ale 
drepturilor omului, afectând în special femeile, comunitățile locale și popoarele 
indigene; reamintește, în acest sens, că populațiile indigene joacă un rol vital în 
gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și în conservarea biodiversității; invită UE 
să nu finanțeze proiecte care ar putea contribui la evacuarea populațiilor indigene din 
țările lor de origine; recomandă statelor membre ale UE care nu au făcut încă acest lucru 
să ratifice Convenția nr. 169 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind 
populațiile indigene și tribale; în special, solicită UE și țărilor sale partenere să 
recunoască și să protejeze drepturile popoarelor indigene de proprietate cutumiară și 
control asupra terenurilor și resurselor lor naturale, astfel cum se prevede în Declarația 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene și în Convenția 169 
a OIM, precum și să respecte principiul consimțământului liber, prealabil și în 
cunoștință de cauză, permițând înregistrarea colectivă a terenurilor; condamnă orice 
încercare de a dereglementa protecția mediului și a drepturilor omului în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al altor crize; își exprimă îngrijorarea cu privire la situația 
apărătorilor mediului și a avertizorilor din întreaga lume; invită Comisia să sprijine 
apărătorii mediului din întreaga lume și să asigure un plan de acțiune împotriva 
violenței sporite utilizate pentru a forța comunitățile să își părăsească terenurile în fața 
pandemiei de COVID-19;

9. subliniază că, deși atacurile și amenințările au loc peste tot în lume, Raportorul special 
al ONU pentru situația apărătorilor drepturilor omului subliniază că situația este 
deosebit de dramatică în America Latină și Asia, unde unii investitori internaționali, 
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companii și administrații locale ignoră preocupările legitime ale populațiilor; constată 
că, în multe cazuri, conflictele și încălcările au loc în contextul inegalității economice și 
al excluziunii sociale; denunță persecuția judiciară și incriminarea activiștilor de mediu 
din regiunea amazoniană, unde atacurile, uciderile și persecutarea activiștilor de mediu 
sunt în creștere; denunță creșterea numărului de atacuri și persecutarea activiștilor de 
mediu din Honduras și uciderea recentă a activiștilor de mediu din Guapinol; ia act de 
faptul că, în ultimii trei ani, au fost înregistrate 578 de ucideri ale apărătorilor 
drepturilor popoarelor indigene, de mediu și funciare; subliniază că Filipine ocupă în 
mod constant un loc fruntaș pe lista țărilor în care este cel mai periculos să fii apărător 
al drepturilor de mediu; își reiterează apelul adresat Comisiei, având în vedere 
gravitatea încălcărilor drepturilor omului în această țară și în absența oricărei 
îmbunătățiri substanțiale sau a dorinței de a coopera din partea autorităților filipineze, 
de a iniția procedura care ar putea duce la retragerea temporară a preferințelor în cadrul 
sistemului generalizat de preferințe Plus (SGP +);

10. invită Comisia să asigure independența studiilor de evaluare a impactului înainte de 
încheierea acordurilor comerciale și de cooperare și de punerea în aplicare a proiectelor 
de dezvoltare, cu un accent special pe măsurarea și prevenirea efectelor acestora asupra 
drepturilor populațiilor locale; insistă ca societatea civilă și comunitățile locale să 
participe în mod semnificativ la evaluările impactului și ca rezultatele să fie luate în 
considerare în mod corespunzător în cadrul acordurilor economice și al proiectelor de 
dezvoltare; solicită Comisiei să reevalueze executarea proiectelor în cazul unor încălcări 
ale drepturilor omului;

11. subliniază că apărătorii mediului din țările în curs de dezvoltare joacă un rol vital în 
protejarea pădurilor și a ecosistemelor și că terenurile gestionate de populațiile indigene 
au rate mai scăzute de defrișare și rezultate mai bune în materie de conservare decât 
zonele de protecție care exclud aceste populații; 

12. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că schimbările climatice vor duce la 
distrugerea terenurilor locuibile, la deteriorarea ecosistemelor și la creșterea 
deșertificării în anumite teritorii, în special în țările în curs de dezvoltare; consideră că, 
în următorii ani, impactul schimbărilor climatice va obliga multe persoane să se 
deplaseze, deoarece terenurile lor nu mai sunt locuibile și, ca atare, va crea mai mulți 
migranți de mediu din țările în curs de dezvoltare și din țările dezvoltate; subliniază că, 
în acest scop și pentru a asigura respectarea drepturilor omului și a demnității umane, 
trebuie luată în considerare recunoașterea internațională a statutului de refugiat de 
mediu; constată, în acest sens, că Convenția privind statutul refugiaților din 1951 nu 
reglementează protecția persoanelor strămutate din motive de mediu; solicită 
clarificarea terminologiei comune, atât la nivel internațional, cât și la nivel european, în 
ceea ce privește condițiile aplicabile persoanelor care se deplasează ca urmare a 
schimbărilor climatice; atrage atenția, în acest sens, asupra deciziei de referință a 
Comisiei ONU pentru drepturile omului în cauza Teitiota/Noua Zeelandă, care a 
recunoscut că persoanele care fug de dezastrele climatice sau naturale sunt îndreptățite 
la protecție internațională în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile 
și politice; invită Comisia și statele membre să ia în considerare această hotărâre ca 
stimulent pentru a clarifica terminologia comună la nivel internațional și european în 
ceea ce privește condițiile migrației cauzate de schimbările climatice și să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura protecția deplină a persoanelor strămutate din cauza 
schimbărilor climatice în temeiul legislației UE și pentru a oferi un sistem de azil 
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adecvat, precum și pentru a crea canale pentru o migrație sigură și legală; invită UE și 
statele sale membre să elaboreze și să adopte, ca parte a reformei politicii Uniunii în 
materie de migrație și azil, măsuri adecvate, cum ar fi programele de mobilitate, 
competențele și recalificarea lucrătorilor din țările terțe care provin din țări afectate în 
mod deosebit de efectele negative ale schimbărilor climatice; solicită utilizarea vizelor 
umanitare și a protecției temporare pentru persoanele strămutate în urma dezastrelor cu 
declanșare bruscă și admisia pe termen lung a persoanelor care provin din țări care 
devin sau au devenit nelocuibile din cauza schimbărilor climatice;

13. consideră că introducerea unei legislații a UE privind diligența necesară în afaceri cu 
caracter obligatoriu și armonizată poate contribui la îmbunătățirea apărării drepturilor 
omului și a respectării standardelor de mediu în combaterea impunității, precum și la 
combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, și poate contribui la 
implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, a Acordului de la Paris și a 
obiectivelor Pactului verde al UE; subliniază că viitoarea legislație ar trebui să țină 
seama de nevoile și drepturile specifice ale femeilor și ale grupurilor vulnerabile, cum ar 
fi copiii și populațiile indigene; invită Comisia să depună în continuare eforturi în 
favoarea aprobării tratatului obligatoriu al Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind 
întreprinderile transnaționale și drepturile omului; salută, în acest sens, planul Comisiei 
de a elabora o propunere legislativă pe această temă, care să asigure accesul la justiție 
pentru victimele încălcărilor drepturilor omului și care să prevadă mecanisme de 
despăgubire și de tragere la răspundere pentru comunitățile afectate; subliniază rolul 
important al sectorului privat și al investițiilor în lupta împotriva schimbărilor climatice; 
subliniază beneficiile dovedite pentru întreprinderi ale existenței unor practici eficace de 
comportament responsabil în afaceri; reiterează faptul că acordurile comerciale și de 
investiții ale UE ar trebui să includă dispoziții obligatorii și executorii pentru a aborda 
schimbările climatice, despăduririle, pierderea biodiversității și protecția drepturilor 
popoarelor indigene și ale comunităților locale, prin intermediul unui mecanism eficace 
de monitorizare și punere în aplicare; consideră că, din perspectiva dezvoltării, 
revizuirea politicii comerciale a UE ar trebui să redefinească, să promoveze și să 
consolideze protecția mediului și a drepturilor omului; subliniază că obligațiile de 
diligență necesară în domeniul social, al mediului și al drepturilor omului ar trebui 
aplicate în cadrul noilor mecanisme comerciale, cum ar fi acordurile de liber schimb, 
acordurile de parteneriat economic, sistemele generalizate de preferințe și acordurile de 
investiții;

14. reamintește că consecințele negative ale schimbărilor climatice subminează 
perspectivele de dezvoltare ale unei țări, accentuând inegalitățile deja existente, cum ar 
fi disparitățile de gen; subliniază că impactul schimbărilor climatice este mai nefast în 
cazul persoanelor mai vulnerabile cum sunt femeile și fetele și că 80 % dintre 
persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt femei; salută angajamentele 
asumate de vicepreședintele Comisiei Frans Timmermans de a elimina inegalitățile de 
gen care sunt exacerbate de schimbările climatice; îndeamnă Comisia să integreze 
egalitatea de gen și justiția climatică la formularea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor care au un impact asupra situației femeilor și fetelor și să promoveze, în 
cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, participarea 
femeilor indigene, a apărătorilor drepturilor femeilor și a tuturor comunităților de gen 
marginalizate;

15. invită Comisia să verifice cu atenție că proiectele de infrastructură și de energie 
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finanțate prin intermediul diverselor instrumente de cooperare pentru dezvoltare și de 
politică externă, inclusiv prin intermediul Băncii Europene de Investiții, respectă și nu 
pun în pericol drepturile omului, obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele 
Acordului de la Paris de combatere a schimbărilor climatice sau Pactul verde european; 
subliniază că activitățile finanțate prin intermediul instituțiilor de finanțare a dezvoltării 
fără consimțământul sau consultarea semnificativă a comunităților locale și a grupurilor 
marginalizate pot reprezenta amenințări pentru apărătorii drepturilor omului și ai 
mediului; solicită, în acest sens, să se verifice atent dacă comunitățile indigene și 
populația locală au fost consultate la formularea proiectelor propuse și dacă au fost 
incluse experiența și cunoștințele acestora despre ecologia locală, drepturile omului și 
nevoile de dezvoltare; subliniază că o serie de conflicte de mediu ar putea fi evitate prin 
consultări prealabile cu comunitățile locale, popoarele indigene și activiștii de mediu și 
prin participarea activă a acestora; în sens mai larg, reamintește că o abordare bazată pe 
drepturi ar trebui să fie operaționalizată și aplicată și respectată cu strictețe în toate 
proiectele de asistență oficială pentru dezvoltare finanțate, în special în ceea ce privește 
drepturile păstorilor și ale popoarelor indigene, ceea ce implică furnizarea unor 
mecanisme eficace de depunere a plângerilor și de recurs, în conformitate cu 
Recomandarea 2013/396/UE a Comisiei din 11 iunie 2013, în special în cazul în care 
acțiunile climatice le încalcă drepturile; invită Comisia și statele membre să sporească 
sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru a găsi soluții durabile pentru 
persoanele strămutate din motive de mediu, inclusiv pentru populațiile indigene, păstori 
și alte populații rurale ale căror mijloace tradiționale de trai au fost distruse de efectele 
negative ale schimbărilor climatice, și să găsească noi mijloace de subzistență care să fie 
mai bine adaptate la o climă în schimbare; 

16. subliniază că acțiunile activiștilor de mediu sunt în deplină concordanță cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă și că punerea în aplicare sistemică a acestor obiective ar trebui 
urmărită la nivel local, național și internațional; 

17. invită Comisia să îmbunătățească cadrul de protecție a apărătorilor drepturilor omului și 
a activiștilor de mediu, permițându-le să cunoască mai bine drepturile lor și măsurile de 
protecție de care ar putea beneficia, precum și să consolideze rețeaua și să 
îmbunătățească conectivitatea dintre organizațiile angajate în lupta împotriva 
schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității în țările în curs de dezvoltare și în 
întreaga lume; îndeamnă statele să recunoască faptul că apărătorii biodiversității, care 
contribuie la o dezvoltare sigură, curată, sănătoasă și durabilă, sunt, de asemenea, 
apărători ai drepturilor omului; în acest scop, invită UE și statele sale membre să 
examineze argumentele pentru a conferi personalitate juridică naturii, consolidând astfel 
protecția juridică a mediului; invită Comisia să acorde o atenție deosebită nevoilor 
diferențiate de protecție ale femeilor apărătoare ale drepturilor omului, recunoscând 
rolul acestora ca agenți puternici ai schimbării, în special în ceea ce privește acțiunile 
climatice; subliniază, în acest sens, că trebuie sprijinită consolidarea capacităților și 
rolul femeilor de educatoare și promotoare ale schimbării și că trebuie asigurată 
finanțarea adecvată a acestor organizații; reamintește cât de des sunt victime ale 
represiunii și chiar ale asasinatelor femeile lideri ai comunităților și activiste pentru 
mediu, cum este cazul activistelor curajoase nominalizate și preselecționate pentru 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, și anume 
Marielle Franco din Brazilia, asasinată în 2018, și Berta Cáceres din Honduras, 
asasinată în 2016; invită Comisia să solicite investigații eficace și să îi aducă în fața 
justiției pe cei responsabili de asasinarea activiștilor de mediu; atrage atenția asupra 
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dispozițiilor acordului Escazú privind dreptul internațional al mediului, în special în 
ceea ce privește interdependența dintre mediu și drepturile omului și necesitatea de a 
proteja activiștii de mediu; încurajează Comisia și statele membre să încheie acorduri 
similare cu alte macroregiuni din întreaga lume;

18. invită Comisia să aibă în vedere sprijinirea adecvată a rețelelor locale, regionale și 
internaționale pentru apărătorii mediului, pentru a facilita cooperarea acestora și pentru 
a le permite să își intensifice activitățile și să contribuie la protejarea ecosistemelor 
naturale; încurajează mobilizarea resurselor financiare pentru apărătorii mediului pentru 
ca aceștia să poată investi în echipamente mai bune pentru o observare mai eficientă a 
teritoriilor care sunt periclitate de schimbările climatice, precum și pentru furnizarea de 
sprijin pentru colectarea de date științifice și de cele mai bune practici, pentru 
dezvoltarea unor programe de educație ecologică pentru adaptarea la schimbările de 
mediu și a unor proiecte de dezvoltare în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu și a 
calității vieții; îndeamnă țările partenere să adopte măsuri pentru a implica efectiv 
popoarele indigene în măsurile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a 
acestora și să ofere, în acest sens, asistență tehnică și financiară care să ajungă direct la 
popoarele indigene pentru a sprijini autoguvernarea, controlul teritorial și gestionarea; 

19. solicită Uniunii Europene să sprijine o abordare regională ca răspuns la efectele 
schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, pentru a acorda autorităților locale 
descentralizate, organizațiilor societății civile locale și activiștilor de mediu un rol mai 
important în combaterea efectelor ecologice, sociale și economice ale schimbărilor 
climatice;

20. invită Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să consolideze 
aplicarea orientărilor lor privind sprijinirea apărătorilor drepturilor omului, să ia în 
considerare în mod sistematic măsurile de protejare a apărătorilor drepturilor omului și, 
pe lângă reacția la situații specifice, să elaboreze o strategie pe termen lung pentru a-i 
proteja cât mai eficient pe apărătorii drepturilor omului;

21. invită insistent Comisia să sprijine statele în vederea introducerii unor mecanisme de 
protecție și a unor legi care să definească apărătorii mediului, să le recunoască 
activitatea și să le garanteze protecția;

22. consideră că Consiliul și SEAE ar trebui să prezinte Parlamentului European un raport 
anual privind acțiunile UE de protejare a apărătorilor drepturilor omului;

23. solicită creșterea sprijinului politic și financiar pentru apărătorii drepturilor de mediu și 
condamnarea sistematică a represaliilor împotriva lor;

24. invită UE să faciliteze, în conformitate cu Rezoluția 40/11 a Consiliului ONU pentru 
drepturile omului din 21 martie 2019, sensibilizarea opiniei publice și participarea 
cetățenilor la procesele decizionale în domeniul mediului, inclusiv a societății civile, 
femeilor, copiilor și tinerilor, persoanelor indigene și a comunităților rurale și locale, nu 
numai în țările în curs de dezvoltare, ci la nivel mondial.
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