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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że kraje rozwijające się są najbardziej narażone na zmianę klimatu oraz że 
działacze na rzecz praw człowieka i obrońcy środowiska z tych krajów w sposób 
szczególny padają ofiarą gróźb, represji i prześladowań sądowych, ponieważ bronią 
swoich ziem, dziedzictwa i środowiska przed skutkami eksploatacji zasobów 
naturalnych;

2. jest głęboko zaniepokojony coraz większą kryminalizacją i prześladowaniem działaczy 
na rzecz ochrony środowiska w krajach rozwijających się przez rządy i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe, które inwestują w eksploatację nieodnawialnych 
zasobów naturalnych i w ten sposób przyczyniają się do wylesiania, utraty 
różnorodności biologicznej i łamania praw człowieka, co wywiera negatywny wpływ 
głównie na ludy tubylcze;

3. uważa, że w ciągu najbliższych kilku lat zmiana klimatu spowoduje zwiększenie liczby 
migrantów ekologicznych z krajów rozwijających się oraz że w celu lepszej ochrony ich 
praw człowieka należy uznać status uchodźcy ekologicznego na szczeblu 
międzynarodowym;

4. uważa, że wprowadzenie wiążących przepisów UE w zakresie należytej staranności 
przedsiębiorstw może przyczynić się do poprawy ochrony praw człowieka i 
przestrzegania norm środowiskowych w walce ze zmianą klimatu w krajach 
rozwijających się; wzywa Komisję, aby kontynuowała prace nad zatwierdzeniem 
wiążącego traktatu ONZ w sprawie praw człowieka dla korporacji transnarodowych;

5. wzywa Komisję, aby dokładnie sprawdziła, czy projekty w zakresie infrastruktury i 
energii finansowane w ramach różnych instrumentów współpracy na rzecz rozwoju i 
instrumentów polityki zewnętrznej, w tym za pośrednictwem Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, nie zagrażają prawom człowieka, celom zrównoważonego rozwoju, 
celom porozumienia paryskiego dotyczącym przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi;

6. wzywa Komisję, aby zwiększyła wysiłki na rzecz ochrony obrońców praw człowieka, 
działaczy na rzecz ochrony środowiska i organizacji zaangażowanych w walkę ze 
zmianą klimatu w krajach rozwijających się.


