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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att utvecklingsländerna är de länder som är mest utsatta för 
klimatförändringarna och att deras människorättsaktivister och miljöförsvarare är 
särskilt drabbade av hot, förtryck och rättslig förföljelse för att de försvarar sin mark, 
sitt arv och sin miljö mot de konsekvenser som exploateringen av naturresurser får.

2. Europaparlamentet är djupt oroat över att regeringar och multinationella företag som 
investerar i exploatering av icke förnybara naturresurser och på så sätt bidrar till 
avskogning, förlust av biologisk mångfald och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna – vilket främst drabbar urbefolkningarna – i allt större utsträckning 
kriminaliserar och förföljer miljöaktivister i utvecklingsländer.

3. Europaparlamentet är av uppfattningen att klimatförändringarna under de närmaste åren 
kommer att ge upphov till fler miljöflyktingar från utvecklingsländerna och att statusen 
som miljöflyktingar måste erkännas internationellt för att deras mänskliga rättigheter 
ska kunna skyddas på ett bättre sätt.

4. Europaparlamentet anser att ett införande av bindande EU-lagstiftning om tillbörlig 
aktsamhet för företag skulle kunna bidra till att förbättra försvaret av de mänskliga 
rättigheterna och efterlevnaden av miljönormer i kampen mot klimatförändringar 
i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsatt arbeta för 
ett godkännande av FN:s bindande människorättsfördrag för transnationella företag.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant kontrollera att de 
infrastruktur- och energiprojekt som finansieras genom de olika instrumenten för 
utvecklingssamarbete och utrikespolitiska åtgärder, bland annat genom 
Europeiska investeringsbanken, inte äventyrar de mänskliga rättigheterna, målen för 
hållbar utveckling, målen i Parisavtalet om att bekämpa klimatförändringar eller den 
europeiska gröna given.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra mer för att skydda 
människorättsförsvarare, miljöaktivister och organisationer som deltar i kampen mot 
klimatförändringarna i utvecklingsländerna.


