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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozvoj 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že spravedlnost je hlavní zásadou Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a Pařížské dohody;

B. vzhledem k tomu, že změna klimatu je hlavním faktorem zhoršování životního 
prostředí, protože negativně ovlivňuje potravinovou bezpečnost a bezpečnost dodávek 
vody, přístup k přírodním zdrojům, zdraví lidí a migraci; vzhledem k tomu, že tyto jevy 
také přímo či nepřímo ohrožují možnost plně uplatňovat lidská práva, včetně práva na 
život, vodu a hygienu, potraviny, zdravotní péči a bydlení; vzhledem k tomu, že 
schopnost lidí přizpůsobit se změně klimatu je neoddělitelně spjata s jejich přístupem k 
základním lidským právům a se zdravím ekosystémů, na nichž závisí jejich živobytí a 
blahobyt; vzhledem k tomu, že změna klimatu by mohla zvrátit lidský rozvoj tím, že 
povede ke snížení zemědělské produktivity, zvýšení nejistoty v oblasti zajišťování 
potravin a vody, častějšímu vystavení extrémním přírodním katastrofám, kolapsu 
ekosystémů a větším zdravotním rizikům; vzhledem k tomu, že EU se ve svých 
vnitřních i vnějších politikách zavázala k plnění cílů udržitelného rozvoje;

C. vzhledem k tomu, že podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) představuje 
změna klimatu nepřiměřená a asymetrická rizika pro lidské a přírodní systémy z důvodu 
rozdílů ve zranitelnosti a expozici; vzhledem k tomu, že změna klimatu prohlubuje 
stávající sociální nerovnosti, neboť zranitelné skupiny jejími nepříznivými důsledky 
neúměrně trpí, a vytváří se tak začarovaný kruh stále větších následných nerovností; 
vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro extrémní chudobu a 
lidská práva změna klimatu prohloubí stávající chudobu a nerovnosti, což bude mít 
nejzávažnější dopad na chudé země a regiony, a odhaduje se, že 75 až 80 % nákladů na 
změnu klimatu ponesou chudé oblasti a rozvojové země;

D. vzhledem k tomu, že dopadem změny klimatu jsou nejvíce zasaženy nejméně rozvinuté 
země, nestabilní země a malé ostrovní rozvojové státy, na které je proto třeba zaměřit se 
jako první; vzhledem k tomu, že změna klimatu má dramatické důsledky pro 
dlouhodobý hospodářský rozvoj rozvojových zemí, a zejména nejméně rozvinutých 
zemí; vzhledem k tomu, že podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) se nejméně rozvinuté země potýkají v boji proti změně klimatu s výraznými 
omezeními, a to z důvodu vysoké chudoby, nízké úrovně vzdělání a nedostatečných 
lidských, institucionálních, hospodářských, technických a finančních kapacit;

E. vzhledem k tomu, že společensko-hospodářský pokrok nejméně rozvinutých zemí podle 
OECD silně závisí na odvětvích, která jsou na klima citlivá; vzhledem k tomu, že 
přizpůsobení založené na ekosystémech zvyšuje odolnost a snižuje zranitelnost lidí a 
životního prostředí vůči změně klimatu; vzhledem k tomu, že území, na kterém žije 370 
milionů původních obyvatel světa, pokrývá 24 % celosvětové půdy a představuje 80 % 
biologické rozmanitosti;

F. vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se očekává, že 
změna klimatu způsobí po roce 2030 přibližně 250 000 dalších úmrtí ročně v důsledku 
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podvýživy, malárie, průjmu a tepelného stresu; vzhledem k tomu, že podle Dětského 
fondu OSN (UNICEF) žije téměř 160 milionů dětí v oblastech ohrožovaných suchem a 
více než 500 milionů žije v oblastech, které mimořádně často postihují povodně; 
vzhledem k tomu, že existuje vědecky prokázaná souvislost mezi zdravotními, 
environmentálními a klimatickými krizemi, o čemž svědčí pandemie COVID-19; 
vzhledem k tomu, že v důsledku změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti se 
takové krize mohou v nadcházejících desetiletích ještě násobit;

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. ledna 2018 o 
ženách, rovnosti žen a mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu1 uznává, že ženy jsou 
obzvláště zranitelné vůči změně klimatu a neúměrně pociťují její účinky vzhledem ke 
své úloze ve společnosti;

1. domnívá se, že EU nese historickou odpovědnost za to, aby se stala nejambicióznějším 
signatářem Pařížské dohody, a to dodržováním vlastních závazků, jakož i poskytováním 
pomoci jiným, a že by měla uznat svoji klimatickou a environmentální odpovědnost 
tím, že bude věrohodným příkladem; zdůrazňuje, že nejvhodnější formu diplomacie v 
oblasti klimatu EU uplatní, pokud zaujme celosvětové vedoucí postavení, jak přislíbila 
v Zelené dohodě pro Evropu, a skutečně se zaváže k plnění cílů Pařížské dohody a 
politik a cílů v rámci EU, které jsou s touto dohodou v souladu, a také převezme vedení 
v oblasti biologické rozmanitosti; připomíná zásadu „rovnosti a společných, i když 
rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností“, která Unii i členským státům 
uděluje zvláštní povinnost i schopnost jednat;

2. připomíná, že rozvojové země a jejich obyvatelé jsou obzvláště zasaženy negativními 
dopady změny klimatu, jako jsou přírodní katastrofy a extrémní výkyvy počasí, včetně 
cyklonů, bouří, záplav, sucha, eroze, stoupající hladiny vod, veder a požárů; vyzývá 
proto EU, aby v rámci své vnější činnosti více podporovala zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, jakož i ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a aby 
zintenzivnila technickou pomoc rozvojovým zemím a výměnu osvědčených postupů s 
nimi; připomíná své stanovisko, že alespoň 45 % finančních prostředků z navrženého 
nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDIC) na období 2021–
2027 je třeba vynaložit na podporu cílů v oblasti klimatu a životního prostředí, aniž by 
vznikly jakékoliv škody; poznamenává, že na cíle související s klimatem a úsilí o 
zvýšení odolnosti vůči změně klimatu v rozvojových zemích by mělo být přiděleno více 
prostředků určených na rozvoj; znovu opakuje, že je třeba více zohledňovat postupy 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a začlenit je do širších 
politik a programů v oblasti oficiální rozvojové pomoci;

3. zdůrazňuje, že změna klimatu má významný dopad na lidské zdraví, například v 
důsledku povodní, sucha, vln veder a požárů; připomíná, že rozvojové země jsou 
nejzranitelnější a často nejméně připravené na zmírnění těchto dopadů na zdraví; 
poukazuje proto na význam zdraví v rozvojové pomoci související s klimatickými 
změnami v těchto zemích; vyzývá Komisi a členské státy, aby chránily děti postižené 
dopady změny klimatu;

4. připomíná, že je důležité zapojit všechny země do rozhodovacích procesů v rámci 
UNFCCC; zdůrazňuje, že současný rozhodovací proces v rámci úmluvy UNFCCC 

1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0005.
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neumožňuje plnou účast nejméně rozvinutých zemí a musí být zdokonalen, aby bylo 
možné zapojit delegáty z chudých a znevýhodněných zemí; vyzývá předsednictví 
26. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (COP26) a budoucí předsednictví, aby usilovala o zajištění toho, aby 
delegáti z nejméně rozvinutých zemí a malých ostrovních rozvojových států, kteří mají 
méně zdrojů a nemohou se proto podílet stejnou měrou jako delegáti z rozvinutých 
zemí, nebyli strukturálně znevýhodňováni; vyzývá delegaci EU na konferenci 
smluvních stran, aby posílila spolupráci s delegáty ze zranitelných zemí; připomíná 
cenný přínos mladých lidí v rozvojových zemích ke zvyšování všeobecného povědomí 
o změně klimatu a v této souvislosti zdůrazňuje význam posílení jejich vlivu, zejména 
zajištěním toho, aby byl jejich příspěvek posuzován a prezentován na rovnocenném 
základě;

5. konstatuje, že EU, její členské státy a Evropská investiční banka jsou společně 
největšími poskytovateli veřejných finančních prostředků na změnu klimatu pro 
rozvojové země a pouze v roce 2018 vyčlenily na tento účel celkem 21,7 miliard EUR; 
poznamenává, že jen několik členských států poskytuje kromě svých závazků v oblasti 
oficiální rozvojové pomoci finanční prostředky na opatření v oblasti klimatu; opakuje, 
že financování opatření v oblasti změny klimatu by mělo být doplňkové v souladu s 
požadavky UNFCCC; připomíná, že ve svém usnesení ze dne 25. října 2018 o 
konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2018 v polských Katovicích (COP24)2 
požadoval, aby byl vytvořen specializovaný a automatický mechanismus EU pro 
veřejné finance, který by dodatečně a dostatečně podpořil přiměřený podíl EU na plnění 
mezinárodního finančního cíle v oblasti klimatu, kterým je poskytovat v roce 2020 a 
nejméně do roku 2025 ze široké škály zdrojů v kontextu účelných zmírňujících opatření 
100 miliard USD; naléhavě žádá všechny členské státy EU, aby splnily své finanční 
závazky v oblasti klimatu, zvýšily financování na opatření v této oblasti, a to i 
prostřednictvím financování založeného na grantech, zejména pro nejméně rozvinuté 
země a malé ostrovní rozvojové státy, a zvážily zvýšení finanční podpory na období 
2020–2025 jako součást širšího mezinárodního programu; zdůrazňuje význam 
soukromých investic do opatření v oblasti změny klimatu a domnívá se, že by měly být 
mobilizovány nové a dodatečné zdroje financování, aby se zajistilo účinné provádění 
vnitrostátně stanovených příspěvků;

6. vítá závazky členských států týkající se Zeleného klimatického fondu a zřízení 
mezinárodní platformy pro udržitelné financování, jejímž účelem je navýšit soukromý 
kapitál určený na environmentálně udržitelné financování; zdůrazňuje zejména význam 
Zeleného klimatického fondu, pokud jde o podporu toku veřejných a soukromých 
financí do rozvoje, který se vyznačuje nízkými emisemi, je odolný vůči změně klimatu 
a je ku prospěchu rozvojových zemí; vyzývá Zelený klimatický fond, aby zjednodušil 
postupy pro přístup k financování v rámci tohoto programu, tak aby země, které jsou 
obzvláště citlivé vůči dopadům změny klimatu, zejména nejméně rozvinuté země a 
malé ostrovní rozvojové státy, mohly rychle vypracovat své národní adaptační plány; 
vítá činnost, která byla v této souvislosti provedena v rámci programu připravenosti a 
podpory přípravy Zeleného klimatického fondu;

7. žádá, aby cíl pro financování opatření v oblasti klimatu pro  období po roce 2025 zajistil 

2 Přijaté texty, P8_TA(2019)0079.
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splnění potřeb nejzranitelnějších zemí, zejména zvýšením zdrojů pro specifické a 
kvantitativní dílčí cíle, včetně dílčího cíle týkajícího se finančních prostředků na 
přizpůsobování se změně klimatu v souladu s čl. 9 odst. 4 Pařížské dohody, dílčího cíle 
pro zmírnění změny klimatu, včetně opatření založených na ekosystémech, dílčího cíle 
pro financování ztrát a škod a financování na základě grantů, jakož i kvalitativní cíle, 
například smysluplného, inkluzivního a participativního plánování a provádění v oblasti 
přizpůsobení a odstraňování překážek bránících v přístupu k dostupnému financování; 
domnívá se, že při určování výše příspěvků EU by se v budoucích cílech financování 
měly zohledňovat potřeby rozvojových zemí a také zásada rovnosti zakotvená v 
Pařížské dohodě; uznává, že je důležité zvýšit mobilizaci zdrojů na podporu úsilí o 
odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a škod souvisejících s nepříznivými dopady 
změny klimatu v obzvláště zranitelných zemích;

8. připomíná, že přezkum varšavského mezinárodního mechanismu pro řešení ztrát a škod 
(WIM) z roku 2019 uznává význam uplatňování tohoto mechanismu zejména pro 
zranitelné skupiny obyvatelstva; důrazně vybízí EU, aby podpořila žádosti nejméně 
rozvinutých zemí o to, aby byl v rámci UNFCCC vytvořen zvláštní finanční nástroj pro 
ztráty a škody spojené s nepříznivými důsledky změny klimatu; požaduje, aby byly 
poskytnuty nové a dodatečné zdroje financování ztrát a škod; domnívá se, že členské 
státy by v případě nejméně rozvinutých zemí a rozvojových malých ostrovních států, 
které jsou nejzranitelnější, mohly i nadále uplatňovat cílený odklad platby nebo 
odpuštění či zrušení dluhu, a to za konkrétním účelem přispět k boji proti změně 
klimatu a jako součást širšího mezinárodního rámce;

9. domnívá se, že mezinárodní mechanismy trhu s uhlíkem by měly být koncipovány tak, 
aby bránily nepříznivým dopadům na místní komunity; vyzývá EU a členské státy, aby 
podporovaly spolehlivé sociální a environmentální záruky založené na právech, včetně 
svobodného, předem vyjádřeného a informovaného souhlasu a zásady „neškodit“, a 
mechanismy řešení stížností spravované nezávislým orgánem a orgány dohledu, které se 
v souvislosti s žádnými mezinárodními mechanismy trhu s uhlíkem nenacházejí ve 
střetu zájmů, a aby zejména zajistily, aby všechny mechanismy uvedené v článku 6 
zcela respektovaly a chránily práva místních komunit; připomíná, že podporuje 
zavedení podílu na výnosech, z něhož by byly finančně podporovány ty populace, jež 
jsou nepříznivými dopady změny klimatu nejvíce ohroženy;

10. připomíná zásadu „neškodit“ zakotvenou v Zelené dohodě pro Evropu a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby urychleně zajistila naprostý soulad stávajících a budoucích dohod o 
obchodu a investicích a dalších celosvětových předpisů s mezinárodními cíli v oblasti 
životního prostředí a klimatu, zejména s Pařížskou dohodou a Agendou pro udržitelný 
rozvoj 2030; připomíná také, že vyzval Komisi, aby předložila návrh evropského 
právního rámce, který by s přihlédnutím k principu náležité péče zajistil, aby produkty 
uváděné na trh EU pocházely z udržitelných dodavatelských řetězců, které nepřispívají 
k odlesňování; opakuje, že podporuje ukončení vývozu odpadních zdrojů EU, posílení 
oběhového hospodářství na celosvětové úrovni a zavedení zákazu plastových výrobků 
na jedno použití; zdůrazňuje rovněž, že plnění našich cílů týkajících se klimatu by nikdy 
nemělo jít na úkor biologické rozmanitosti; domnívá se, že politika v oblasti bioenergie 
vyžaduje přísná environmentální a sociální kritéria, aby se zabránilo zabírání půdy a 
odlesňování; vyzývá Unii a členské státy, aby na příštím zasedání Valného shromáždění 
OSN podporovaly celosvětové uznání práva na zdravé životní prostředí;
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11. zdůrazňuje, že změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí stále více souvisejí 
s příčinami přesunů uprchlíků, neboť důsledky změny klimatu a přírodních katastrof 
nutí obyvatelstvo k opuštění domova; poukazuje na to, že v důsledku změny klimatu a 
ztráty biologické rozmanitosti se takové krize mohou v nadcházejících desetiletích ještě 
násobit; připomíná, že největší producenti emisí CO2, jako je EU, mají morální 
povinnost pomáhat rozvojovým zemím přizpůsobit se změně klimatu a své vlastní 
emise by měly omezit; zdůrazňuje, že nedostatek adaptačních kapacit může vést k 
ozbrojeným konfliktům, nedostatku potravin, přírodním katastrofám, k vysidlování  
zapříčiněnému změnou klimatu a k nucené migraci; připomíná také, že právě u 
nejzranitelnějších obyvatel rozvojových zemí je nejpravděpodobnější, že budou nuceni 
k migraci; vyslovuje podporu pracovní skupině WIM pro vysidlování a vyzývá ji, aby 
zintenzivnila svou činnost a zajistila při ní větší zohledňování rozvinutých zemí a 
malých ostrovních rozvojových států; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby od IPCC 
vyžadovaly vypracování zvláštní zprávy o problému vysidlování v důsledku změny 
klimatu, a vyzývá k tomu, aby byl na tento druh vysidlování kladen větší důraz na 
budoucích konferencích smluvních stran;

12. zdůrazňuje, že adaptační strategie by měly také přispívat k zavádění ekologických 
řešení a řešení inspirovaných přírodou a zvyšovat soběstačnost, a zajišťovat tak lepší 
životní podmínky, a to i udržitelné a místní zemědělství, udržitelné vodohospodářství, 
využívaní energie z obnovitelných zdrojů atd., v souladu s cíli udržitelného rozvoje; 
domnívá se, že v tomto kontextu by se měla věnovat zvláštní pozornost ostrovům, 
neboť jejich obyvatelstvo je nejvíce ohroženo změnou klimatu, tak, aby byla zvyšována 
jejich odolnost a ochrana jejich ekosystémů; zdůrazňuje také, že je třeba lépe chápat 
náklady v případě nečinnosti a účinnost a vhodnost adaptačních opatření, především v 
situacích, kdy se jedná o zranitelné skupiny, komunity a ekosystémy; zdůrazňuje, že 
neexistuje žádný celosvětově použitelný systém sledování a posuzování adaptace na 
změnu klimatu, včetně sledování a posuzování její účinnosti; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby zvýšily snahy o podporu rozvojových zemí při zavádění vhodných 
systémů sledování a posuzování, které by umožňovaly kontinuální měření pokroku v 
oblasti adaptace;

13. vítá přelomové rozhodnutí Výboru OSN pro lidská práva ve věci Teitiota v. Nový 
Zéland, v němž tento výbor uznal, že lidé prchající před klimatickými a přírodními 
katastrofami mají na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 
oprávněný nárok na mezinárodní ochranu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzaly toto rozhodnutí na vědomí a přijaly všechna opatření nezbytná k tomu, aby 
osobám vysídleným z environmentálních důvodů zajistily plnou ochranu na základě 
práva EU a aby poskytly náležitý azyl klimatickým uprchlíkům;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad obrovským úbytkem biologické rozmanitosti a jeho 
dopadem na míru odolnosti; připomíná svou výzvu k uzavření závazné dohody o 
globálním rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020 a trvá na tom, že tato 
dohoda by se měla obzvláště týkat zranitelných skupin obyvatelstva a přinášet jim 
prospěch; hájí postoj vyjádřený v globální hodnotící zprávě o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách vydané Mezivládní vědecko-politickou platformou pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), podle něhož jsou vývozy 
plodin, odlesňování a jiná přemisťování zdrojů z rozvojových zemí jednou z příčin 
zhoršování stavu přírody, zatímco dovážející rozvinuté země a rychle rostoucí 
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rozvojové země často znehodnocování přírody ve své zemi snižují;  vyzývá EU, aby 
v souvislosti s vnějším rozměrem strategie v oblasti biologické rozmanitosti věnovala 
zvláštní pozornost rozvojovým zemím a jejich obyvatelstvu, neboť se jedná o území 
s velkou biologickou rozmanitostí; vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu zintenzivnily činnost a posílily součinnost v otázkách 
klimatu a biologické rozmanitosti;

15. připomíná, že negativní důsledky změny klimatu oslabují vyhlídky země na rozvoj a 
ještě zhoršují stávající nerovnosti, například mezi muži a ženami; zdůrazňuje, že změna 
klimatu má citelnější dopad na zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy a dívky, 
a že 80 % lidí, kteří byli vysídleni v důsledku změny klimatu, jsou ženy; vítá 
skutečnost, že se místopředseda Timmermans zavázal k nápravě nerovností mezi 
ženami a muži, které změna klimatu umocňuje; naléhavě vyzývá Komisi, aby hledisko 
rovnosti pohlaví a klimatické spravedlnosti brala v potaz při vypracovávání a 
uplatňování všech politik, které ovlivňují situaci žen a dívek, a aby v rámci UNFCCC 
prosazovala zapojení domorodých žen, obhájců práv žen a všech marginalizovaných 
genderových komunit; vyzývá všechny strany Pařížské dohody, aby plně uplatňovaly 
pětiletý rozšířený Limský pracovní program týkající se genderu a akční plán pro rovnost 
žen a mužů; vyjadřuje znepokojení nad vysokou úmrtností žen při katastrofách; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat opatření, která zlepšují postavení a smysluplnou 
účast žen v boji proti změně klimatu na společenské a vládní (rozhodovací) úrovni; 

16. připomíná, že původní obyvatelé se aktivně zasazují o ochranu životního prostředí; 
připomíná, že IPCC ve své zvláštní zprávě o změně klimatu a půdě uznává, že původní 
národy a místní komunity hrají zásadní úlohu v péči o světovou půdu a lesy a v jejich 
ochraně a předcházení změně klimatu a že posílení jejich práv je v kontextu klimatické 
krize řešení zásadního významu; rovněž připomíná, že platforma IPBES ve svém 
globálním posouzení biologické rozmanitosti uvedla, že stav přírody se obecně zhoršuje 
pomaleji na území původních obyvatel než na jiných územích; podtrhuje vzájemnou 
provázanost mezi klimatem, ekonomikou a společností a poukazuje zejména na přímý 
vliv změny klimatu na původní komunity a na akutní ohrožení jejich existence, kterému 
mnohé z nich čelí; vyzývá k větší mezinárodní podpoře kolektivních práv původních 
obyvatel na půdu, území a zdroje, což by pomohlo omezit globální oteplování a úbytek 
biologické rozmanitosti, neboť území 370 milionů původních obyvatel, jež na světě žijí, 
zabírá 24 % celosvětové půdy a představuje 80 % celosvětové biologické rozmanitosti; 
domnívá se, že to rovněž přispěje k boji proti znehodnocování ekosystémů, zajistí 
původnímu obyvatelstvu zdroje obživy a přispěje ke spravedlivějšímu rozložení úsilí 
v této oblasti; v této souvislosti připomíná, že v reakci na budoucí klimatické otřesy 
budou důležité inkluzivní systémy sociální ochrany, a vyzývá EU a její členské státy, 
aby v rámci oficiální rozvojové pomoci související s klimatem podporovaly vytváření 
důstojných pracovních míst, a pomohly tak posilovat odolnost všech skupiny obyvatel 
vůči změně klimatu;  naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby neprodleně 
ratifikovaly Úmluvu MOP o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989 
(úmluva MOP č. 169);

17. vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále riskantnější situací obránců environmentálních 
práv, zejména v rozvojových zemích, a nad kulturou beztrestnosti, především pokud jde 
o trestné činy páchané na nejvíce marginalizovaných a nejzranitelnějších skupinách 
obyvatel a o výhrůžky těmto skupinám; odsuzuje veškeré pokusy o deregulaci ochrany 
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životního prostředí a lidských práv v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a 
s jinými krizemi; vyjadřuje rovněž znepokojení nad situací ochránců  životního 
prostředí a oznamovatelů na celém světě; připomíná, že každý by měl mít možnost 
požívat lidských práv a profitovat z ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a 
že v souvislosti s ochranou životního prostředí by nikdo neměl být penalizován, 
pronásledován ani zastrašován;  vyzývá Komisi, aby ochránce životního prostředí na 
celém světě podporovala;

18. zdůrazňuje, že změna klimatu má vážný dopad na produkci potravin a zabezpečení 
potravin v rozvojových zemích, což má negativní vliv zejména na nejzranitelnější země; 
vyzývá k podpoře udržitelných způsobů využívání půdy v zemědělství, aby bylo možné 
čelit rizikům spjatým s klimatem a ovlivňujícím zabezpečování potravin a zlepšit 
ochranu životního prostředí; připomíná, že budoucí společná zemědělská politika by 
měla být plně v souladu s vyššími ambicemi EU v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a měla by brát v potaz cíl omezovat celosvětovou stopu Unie, mimo jiné i 
omezovat neudržitelné způsoby využívání půdy a skoncovat se zabíráním půdy ve 
třetích zemích;

19. trvá na tom, že je důležité lépe informovat o rizicích spojených s klimatem a 
katastrofami a o adaptačních možnostech zranitelných skupiny obyvatelstva; připomíná, 
že důležitou úlohu při budování místní odolnosti hrají nestátní subjekty a místní orgány.
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