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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et võrdsus on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi 
kokkuleppe juhtpõhimõte;

B. arvestades, et kliimamuutused on keskkonnaseisundi halvenemise peamine põhjustaja 
ning mõjutavad negatiivselt toidu ja veega kindlustatust, loodusvaradele juurdepääsu, 
inimeste tervist ja rännet; arvestades, et need nähtused ohustavad otseselt või kaudselt 
ka inimõigusi, sealhulgas õigust elule, veele ja sanitaartingimustele, toidule, tervisele ja 
eluasemele; arvestades, et inimeste suutlikkus kliimamuutustega kohaneda on 
lahutamatult seotud nende juurdepääsuga põhilistele inimõigustele ja sellega, kui terved 
on ökosüsteemid, millest sõltuvad nende elatis ja heaolu; arvestades, et kliimamuutused 
võivad anda inimarengule tagasikäigu, kuna põllumajanduse tootlikkus väheneb, toidu 
ja veega kindlustamatus suureneb, äärmuslikud loodusõnnetused sagenevad, 
ökosüsteemid varisevad kokku ja terviseohud suurenevad; arvestades, et liit on võtnud 
kohustuse rakendada kestliku arengu eesmärke nii oma sise- kui ka välispoliitikas;

C. arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma väitel põhjustavad 
kliimamuutused inim- ja loodussüsteemidele haavatavuse ja kokkupuute erinevuste 
tõttu ebaproportsionaalseid ja asümmeetrilisi riske; arvestades, et kliimamuutused 
suurendavad olemasolevat sotsiaalset ebavõrdsust ja haavatavad rühmad kannatavad 
ebaproportsionaalselt suurel määral kliimamuutuste kahjuliku mõju all, mis tekitab 
omakorda suurema edasise ebavõrdsuse nõiaringi; arvestades, et ÜRO vaesuse ja 
inimõiguste eriraportööri aruande kohaselt suurendavad kliimamuutused olemasolevat 
vaesust ja ebavõrdsust ning neil on kõige rängem mõju vaestes riikides ja piirkondades; 
arvestades, et kohad, kus vaesed inimesed elavad ja töötavad, ning arengumaad 
kannavad hinnanguliselt 75–80 % kliimamuutuste kuludest;

D. arvestades, et vähim arenenud riike, ebakindlaid riike ja väikeseid arenevaid saareriike 
mõjutavad kliimamuutused kõige rohkem ning seetõttu tuleb need riigid seada 
prioriteediks; arvestades, et kliimamuutustel on rängad tagajärjed arengumaade ja 
eelkõige vähim arenenud riikide pikaajalisele majandusarengule; arvestades, et OECD 
teatel on vähim arenenud riikide võimalused võidelda kliimamuutuste vastu üsna 
piiratud, arvestades nende kõrget vaesuse taset, madalat haridustaset ning vähest inim-, 
institutsioonilist, majanduslikku, tehnilist ja finantssuutlikkust;

E. arvestades, et OECD väitel sõltuvad vähim arenenud riikide sotsiaal-majanduslikud 
edusammud tugevalt kliimatundlikest sektoritest; arvestades, et ökosüsteemipõhine 
kohanemine suurendab vastupanuvõimet ning vähendab inimeste ja keskkonna 
haavatavust kliimamuutuste suhtes; arvestades, et maailma 370 miljoni põlisrahvaste 
hulka kuuluva inimese territooriumid hõlmavad 24 % maailma maismaast ja 80 % 
maailma bioloogilisest mitmekesisusest;

F. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul põhjustavad 
kliimamuutused alates 2030. aastast alatoitluse, malaaria, kõhulahtisuse ja kuumastressi 
tagajärjel aastas umbes 250 000 surmajuhtumit lisaks; arvestades, et UNICEFi andmetel 
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elab peaaegu 160 miljonit last väga põuastes piirkondades ja üle 500 miljoni lapse 
piirkondades, kus esineb väga sageli üleujutusi; arvestades, et tervise-, keskkonna- ja 
kliimakriiside vahel on teaduslikult tõestatud seos, mida on näidanud COVID-19 
pandeemia; arvestades, et kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
tõttu võivad sellised kriisid järgnevatel aastakümnetel esineda mitu korda sagedamini;

G. arvestades, et Euroopa Parlament tunnistab oma 16. jaanuari 2018. aasta resolutsioonis 
naiste, soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse kohta1, et naised on kliimamuutuste 
vastu eriti kaitsetud ja neile langeb nende ühiskondliku rolli tõttu kliimamuutuste 
tagajärgedest ebaproportsionaalselt suur koormus;

1. on veendunud, et ELil on ajalooline vastutus olla Pariisi kokkuleppe kõige 
ambitsioonikam allakirjutanu nii oma kohustuste täitmise kui ka teiste abistamise kaudu 
ning ta peaks tunnistama oma kliima- ja keskkonnaalaseid kohustusi ja sellest tulenevalt 
tegutsema, näidates usaldusväärset eeskuju; rõhutab, et kliimadiplomaatia parim vorm 
on võtta ülemaailmne juhtroll vastavalt Euroopa rohelises kokkuleppes võetud 
kohustusele, pühendudes tõeliselt Pariisi kokkuleppe eesmärkidele ning Pariisi 
kokkuleppega kooskõlas olevale poliitikale ja eesmärkidele ELis, ning võtta ka juhtroll 
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
kaudu; tuletab meelde „ühiste, kuid diferentseeritud kohustuste ja vastavate võimete“ 
põhimõtet, mis annab liidule ja liikmesriikidele erilise vastutuse ja 
tegutsemissuutlikkuse;

2. tuletab meelde, et arengumaid ja nende elanikkonda puudutavad eelkõige 
kliimamuutuste sellised negatiivsed tagajärjed nagu loodusõnnetused ja äärmuslikud 
ilmastikuhäiringud, sealhulgas tsüklonid, tormid, üleujutused, põuad, erosioon, 
veetaseme tõus, kuumalained ja tulekahjud; kutsub seetõttu ELi üles suurendama oma 
välistegevuse raames toetust kliimamuutuste leevendamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ning bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja taastamiseks ning 
suurendama tehnilist abi arengumaadele ja parimate tavade jagamist nendega; tuletab 
meelde oma seisukohta, et vähemalt 45 % kavandatavast 2021.–2027. aasta 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist (NDICI) peaks 
toetama kliima- ja keskkonnaeesmärke ning mitte tekitama kahju; märgib, et rohkem 
arengu rahastamise vahendeid tuleks eraldada kliimaga seotud eesmärkidele ja 
jõupingutustele suurendada arengumaade vastupanuvõimet kliimamuutuste suhtes; 
kordab vajadust tugevdada kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise 
lähenemisviisi integreerimist ning süvalaiendada neid laiemasse ametliku arenguabi 
poliitikasse ja programmidesse;

3. rõhutab, et kliimamuutused mõjutavad oluliselt inimeste tervist, näiteks üleujutuste, 
põua, kuumalainete ja tulekahjude tõttu; tuletab meelde, et arengumaad on kõige 
haavatavamad ja neil on kõige vähem vahendeid selle tervisemõju leevendamiseks; 
juhib seetõttu tähelepanu tervise tähtsusele kliimaga seotud arenguabis nendes riikides; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaitsma kliimamuutuste tagajärgedest mõjutatud 
lapsi;

4. tuletab meelde, kui oluline on kaasata ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames 
toimuvasse otsuste tegemise protsessi kõik riigid; rõhutab, et praegune ÜRO 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0005.
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kliimamuutuste raamkonventsiooni raames toimuv otsuste tegemise protsess ei 
võimalda vähim arenenud riikidel täiel määral osaleda ja seda olukorda tuleb muuta, et 
paremini kaasata vaeste ja haavatavate riikide esindajad; kutsub ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eesistujariiki ja tulevasi 
eesistujariike üles uurima võimalusi, kuidas tagada, et vähim arenenud riikide ja 
väikeste arenevate saareriikide esindajad, kellel on vähem ressursse arenenud riikide 
esindajatega võrdsetel alustel osalemiseks, ei oleks struktuuri mõttes ebasoodsas 
olukorras; kutsub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi ELi 
delegatsiooni üles tõhustama suhtlust haavatavate riikide esindajatega; tuletab meelde 
arengumaade noorte väärtuslikku panust kliimamuutuste valdkonnas ülemaailmse 
teadlikkuse suurendamisel ja rõhutab sellega seoses, kui oluline on suurendada nende 
mõju, eelkõige tagades, et nende panusesse suhtutakse ja nad on esindatud võrdsetel 
alustel;

5. märgib, et EL, selle liikmesriigid ja Euroopa Investeerimispank, kes andsid ainuüksi 
2018. aastal 21,7 miljardit eurot, on üheskoos suurimad panustajad arengumaade 
kliimamuutustega seotud avaliku sektori rahastamisse; märgib, et ainult vähesed 
liikmesriigid rahastavad kliimameetmeid lisaks oma ametliku arenguabi kohustustele; 
kordab, et kliimameetmete rahastamine peaks olema täiendav, nagu nõutakse ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonis; tuletab meelde oma 25. oktoobri 2018. aasta 
resolutsioonis Poolas Katowices toimuva 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi 
(COP24) kohta2 väljendatud toetust sihtotstarbelise ja automaatse ELi avaliku sektori 
rahastamismehhanismi loomiseks, millega antakse täiendavat ja asjakohast toetust, et 
täita liidu õiglane osa eesmärgist anda oluliste leevendusmeetmete raames 
mitmesugustest allikatest kliimameetmete rahvusvaheliseks rahastamiseks 2020. aastaks 
ja vähemalt 2025. aastani 100 miljardit USA dollarit; nõuab tungivalt, et kõik ELi 
liikmesriigid täidaksid oma kliimameetmete rahastamisega seotud kohustused, 
suurendaksid kliimameetmete rahastamist, muu hulgas toetustel põhineva rahastamise 
kaudu eelkõige vähim arenenud riikide ja väikeste arenevate saareriikide puhul, ning 
kaaluksid rahalise toetuse suurendamist aastatel 2020–2025 laiema rahvusvahelise 
programmi raames; rõhutab erainvesteeringute tähtsust kliimameetmete puhul ja on 
veendunud, et riiklikult kindlaksmääratud panuste tõhusa andmise tagamiseks tuleks 
kasutusele võtta uued lisarahastamisallikad;

6. väljendab sellega seoses heameelt ELi liikmesriikide Rohelise Kliimafondi suhtes 
võetud kohustuste ja kestliku rahastamise rahvusvahelise platvormi loomise üle, mille 
eesmärk on suurendada erakapitali kaasamist keskkonnasäästlikesse investeeringutesse; 
rõhutab eriti Rohelise Kliimafondi tähtsust avaliku ja erasektori rahavoogude 
kiirendamisel väheste heitkogustega ja kliimamuutustele vastupidava arengu 
saavutamiseks arengumaade huvides; kutsub Rohelist Kliimafondi üles lihtsustama 
programmi raames rahastamisele juurdepääsu korda, et kliimamuutuste mõju suhtes 
eriti haavatavad riigid, eelkõige vähim arenenud riigid ja väikesed arenevad saareriigid, 
saaksid oma riiklike kohanemiskavade koostamisega kiiresti edasi minna; kiidab sellega 
seoses Rohelise Kliimafondi valmisoleku ja ettevalmistava toetusprogrammi raames 
tehtud tööd;

7. nõuab, et kliimameetmete 2025. aasta järgse rahastamise eesmärk tagaks kõige 

2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0079.
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haavatavamate riikide vajaduste rahuldamise, eelkõige suurendades vahendeid 
konkreetseteks kvantitatiivseteks alleesmärkideks, sealhulgas kohanemise rahastamise 
alleesmärk kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 9 lõikega 4, leevendamise rahastamise 
alleesmärk, sealhulgas ökosüsteemipõhised meetmed, kahju ja kahjustustega seotud 
rahastamise ning toetustel põhineva rahastamise alleesmärk, ning kvalitatiivsed 
eesmärgid, nagu kohanemise sisuline, kaasav ja osaluspõhine kavandamine ja 
rakendamine ning olemasolevatele rahalistele vahenditele juurdepääsu tõkete 
eemaldamine; on arvamusel, et tulevastes rahastamiseesmärkides tuleks ELi panuste 
kindlaksmääramisel arvestada arengumaade vajadusi ning Pariisi kokkuleppes 
sätestatud võrdsuse põhimõtet; tunnistab, kui tähtis on kiirendada vahendite 
kasutuselevõttu, et toetada eriti haavatavates riikides kliimamuutuste negatiivse mõjuga 
seotud kahju ja kahjustuste vältimiseks ja vähendamiseks ning nendega tegelemiseks 
tehtavaid jõupingutusi;

8. tuletab meelde, et Varssavi rahvusvahelise mehhanismi 2019. aasta ülevaates 
tunnistatakse selle mehhanismi rakendamise tähtsust eelkõige haavatavatele 
elanikkonnarühmadele; ergutab ELi toetama vähim arenenud riikide nõudmisi luua 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames spetsiaalne rahastamisvahend 
kliimamuutuste negatiivse mõjuga seotud kahju ja kahjustuste jaoks; nõuab kahju ja 
kahjustuste rahastamiseks uusi lisaallikaid; on seisukohal, et liikmesriigid võiksid 
üksikjuhtumipõhiselt rohkem kasutada sihtotstarbelist võla peatamist, võlakergendust 
või võla kustutamist kõige haavatavamate vähim arenenud riikide ja väikeste arenevate 
saareriikide puhul, seades konkreetseks eesmärgiks aidata kaasa võitlusele 
kliimamuutuste vastu ja osana laiemast rahvusvahelisest raamistikust;

9. on seisukohal, et rahvusvahelise CO2-turu mehhanismid peaksid olema kavandatud nii, 
et vältida negatiivset mõju kohalikele kogukondadele; kutsub ELi ja liikmesriike üles 
toetama kõigi rahvusvahelise CO2-turu mehhanismide puhul tugevaid, õigustel 
põhinevaid sotsiaalseid ja keskkonna kaitsemeetmeid, sealhulgas vabatahtlik, eelnev ja 
teadlik nõusolek, ning põhimõtet „ära tekita kahju“, samuti kaebuste mehhanisme, mida 
juhivad üks sõltumatu asutus ja järelevalveasutused, kellel ei ole huvide konflikti, ning 
palub tagada eelkõige, et kõigi artikli 6 kohaste mehhanismide puhul järgitakse 
täielikult ja kaitstakse kohalike kogukondade õigusi; väljendab veel kord toetust tuluosa 
kindlaksmääramisele, et anda rahalist toetust elanikkonnale, kes on kliimamuutuste 
kahjuliku mõju suhtes kõige haavatavam;

10. tuletab meelde Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtet „ära tekita kahju“ ja nõuab 
tungivalt, et komisjon tagaks kiiresti olemasolevate ja tulevaste kaubandus- ja 
investeerimislepingute ning muude ülemaailmsete eeskirjade täieliku kooskõla 
rahvusvaheliste keskkonna- ja kliimaeesmärkidega, eriti Pariisi kokkuleppe ja kestliku 
arengu tegevuskavaga 2030; kordab ka oma üleskutset komisjonile esitada 
hoolsuskohustusel põhineva Euroopa õigusraamistiku ettepanek, et tagada ELi turule 
lastavate toodete kestlikud ja raadamisvabad tarneahelad; väljendab uuesti toetust ELi 
jäätmeressursside ekspordi lõpetamisele, tõhustatud ringmajandusele kogu maailmas ja 
ühekordselt kasutatava plasti ülemaailmse keelu kehtestamisele; rõhutab ka, et meie 
kliimaeesmärke ei tohiks kunagi saavutada bioloogilise mitmekesisuse arvel; on 
arvamusel, et bioenergiapoliitika vajab rangeid keskkonna- ja sotsiaalseid kriteeriumeid, 
et vältida maa hõivamist ja metsade hävitamist; kutsub liitu ja liikmesriike üles toetama 
järgmisel ÜRO Peaassambleel seda, et üleilmselt tunnustataks õigust tervislikule 
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keskkonnale;

11. rõhutab, et kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on üha enam seotud 
pagulaste liikumisega, kuna kliimamuutuste ja loodusõnnetuste tagajärjel on elanikkond 
sunnitud oma kodust lahkuma ja ümber asuma; juhib tähelepanu sellele, et 
kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tõttu võivad sellised kriisid 
järgnevatel aastakümnetel esineda mitu korda sagedamini; juhib tähelepanu sellele, et 
sellistel suurtel CO2 heite tekitajatel nagu ELil on moraalne kohustus aidata 
arengumaadel kliimamuutustega kohaneda ja nad peaksid oma heitkoguseid 
vähendama; rõhutab, et ebapiisav kohanemisvõime võib tuua kaasa relvakonfliktid, 
toidunappuse, loodusõnnetused ning kliimast tingitud ümberasumise ja sundrände; 
tuletab ka meelde, et kõige suurema tõenäosusega on sunnitud rändama arengumaade 
kõige haavatavamad elanikkonnarühmad; väljendab toetust Varssavi rahvusvahelise 
mehhanismi raames tegutsevale ümberasumise rakkerühmale ja palub, et see tõhustaks 
oma tegevust ning tagaks vähim arenenud riikide ja väikeste arenevate saareriikide 
parema kaasamise; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid nõuaksid valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma eriaruannet kliimast tingitud ümberasumise probleemi kohta, ja 
nõuab, et tulevastel ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsidel 
pöörataks kliimast tingitud ümberasumisele suuremat tähelepanu;

12. rõhutab, et kohanemisstrateegia peaks ergutama ka keskkonnasõbralikke ja 
looduspõhiseid lahendusi ning suurendama iseseisvat toimetulekut, et tagada paremad 
elamistingimused, sealhulgas säästev ja kohalik põllumajandus, vee säästev 
majandamine, taastuvenergia jne kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega; on 
arvamusel, et erilist tähelepanu tuleks sellega seoses pöörata saartele, kus elanikkond on 
kliimamuutuste suhtes kõige haavatavam, et tugevdada nende vastupanuvõimet ja 
ökosüsteemide kaitset; rõhutab ka vajadust paremini mõista tegevusetuse võimalikke 
kulusid ning kohanemismeetmete tõhusust ja sobivust, eelkõige haavatavate rühmade, 
kogukondade ja ökosüsteemide puhul; rõhutab, et ei ole olemas ühte kogu maailmas 
kohaldatavat seire- ja hindamissüsteemi kliimamuutustega kohanemise ja selle tõhususe 
kohta; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi 
arengumaade toetamiseks sobivate riiklike seire- ja hindamissüsteemide loomisel, mis 
võimaldaksid pidevalt mõõta kliimamuutustega kohanemisel tehtud edusamme;

13. kiidab heaks ÜRO inimõiguste komitee pöördelise tähtsusega otsuse kohtuasjas Teitiota 
vs. Uus-Meremaa, milles tunnistatakse, et kliimaga seotud ja loodusõnnetuste eest 
põgenevatel inimestel on kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti alusel 
kehtiv õigus rahvusvahelisele kaitsele; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
teeksid sellest kohtuotsusest järeldusi ja võtaksid kõik vajalikud meetmed, et tagada 
keskkonna tõttu ümber asunud isikute täielik kaitse ELi õiguse alusel ning pakkuda 
kliimapagulastele sobivat varjupaika;

14. väljendab sügavat muret bioloogilise mitmekesisuse ulatusliku vähenemise ja selle mõju 
pärast vastupanuvõime tasemele; kordab oma nõudmist sõlmida õiguslikult siduv 
rahvusvaheline kokkulepe 2020. aasta järgse ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse 
raamistiku kohta ning rõhutab, et see peaks hõlmama eelkõige haavatavaid 
elanikkonnarühmi ja tooma neile kasu; pooldab valitsustevahelise bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi (IPBES) 
koostatud bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste ülemaailmses 
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hindamisaruandes väljendatud seisukohta, et põllumajanduskultuuride eksport, metsade 
hävitamine ja muude ressursside väljaviimine arengumaadest on aidanud kaasa looduse 
seisundi halvenemisele, samal ajal kui importivates arenenud riikides ja kiiresti kasvava 
majandusega arengumaades looduse seisundi halvenemine sageli väheneb; kutsub ELi 
üles pöörama bioloogilise mitmekesisuse strateegia välismõõtme raames erilist 
tähelepanu arengumaadele ja nende elanikkonnale, kuna arengumaad on suure 
bioloogilise mitmekesisusega territooriumid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tõhustama tegevust ja koostoimet kliima ja bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavades 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega;

15. tuletab meelde, et kliimamuutuste negatiivsed tagajärjed kahjustavad riigi 
arenguväljavaateid ja süvendavad juba olemasolevat ebavõrdsust, näiteks soolist 
ebavõrdsust; rõhutab, et kliimamuutuste mõju on rängem haavatavamatele inimestele, 
nagu naised ja tütarlapsed, ning et 80 % kliimamuutuste tõttu ümber asunud inimestest 
on naised; väljendab heameelt asepresident Timmermansi võetud kohustuste üle 
tasakaalustada soolist ebavõrdsust, mida kliimamuutused veelgi suurendavad; nõuab 
tungivalt, et komisjon integreeriks soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse iga sellise 
poliitika väljatöötamisse ja rakendamisse, millel on mõju naiste ja tütarlaste olukorrale, 
ning edendaks põlisrahvaste hulka kuuluvate naiste, naiste õiguste kaitsjate ja kõigi 
tõrjutud sooliste kogukondade osalemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raamistikus; kutsub kõiki Pariisi kokkuleppe osalisi üles rakendama täielikult Lima 
viieaastast tõhustatud soolise võrdõiguslikkuse küsimuste tööprogrammi ja soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava; märgib murega, et katastroofiolukordades on naiste 
suremus suur; rõhutab vajadust edendada meetmeid, millega parandatakse naiste 
olukorda ja sisulist osalemist võitluses kliimamuutuste vastu ühiskonna ja valitsuse 
(otsuste tegemise) tasandil;

16. tuletab meelde, et põlisrahvad on keskkonnakaitse aktiivsed osalejad; tuletab meelde, et 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma eriaruandes kliimamuutuste ja maa kohta 
tunnistatakse, et põlisrahvad ja kohalikud kogukonnad täidavad olulist rolli maailma 
maade ja metsade majandamisel ja kaitsmisel ning et nende õiguste tugevdamine on 
kliimakriisiga seoses otsustava tähtsusega lahendus; tuletab ühtlasi meelde IPBESi 
ülemaailmses hindamisaruandes väljendatud seisukohta, et loodus kahjustub 
põliselanike maadel üldiselt vähem kui muudel maadel; rõhutab kliima, majanduse ja 
ühiskonna omavahelist seotust ning eelkõige kliimamuutuste otsest mõju 
põliskogukondadele ja teravat eksistentsiaalset ohtu, millega paljud neist silmitsi 
seisavad; nõuab suuremat rahvusvahelist toetust põlisrahvaste kollektiivsetele õigustele 
maale, territooriumidele ja ressurssidele, mis aitaks piirata globaalset soojenemist ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, kuna maailma 370 miljoni põlisrahvaste hulka 
kuuluva inimese territooriumid hõlmavad 24 % maailma maismaast ja 80 % maailma 
bioloogilisest mitmekesisusest; on arvamusel, et see aitab ka võidelda ökosüsteemide 
seisundi halvenemise vastu, tagades põlisrahvaste elatusvahendid ja aidates kaasa nende 
jõupingutuste suuremale võrdsusele; tuletab sellega seoses meelde, kui olulised on 
kaasavad sotsiaalkaitsesüsteemid tulevastele kliimakatastroofidele reageerimisel, ning 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles edendama inimväärsete töökohtade loomist 
kliimamuutustega seotud ametliku arenguabi osana, et aidata suurendada kõigi elanike 
vastupanuvõimet kliimamuutuste suhtes; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid 
ratifitseeriksid viivitamata ILO 1989. aasta põlisrahvaste ja hõimurahvaste 
konventsiooni (ILO konventsioon nr 169);
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17. väljendab sügavat muret keskkonnaõiguste kaitsjate üha ohtlikuma olukorra pärast, eriti 
arengumaades, ja karistamatuse kultuuri pärast, eriti seoses kuritegude ja ähvardustega 
kõige tõrjutumate ja haavatavamate vastu; mõistab hukka kõik püüded dereguleerida 
keskkonna- ja inimõiguste kaitset COVID-19 pandeemia ja muude kriiside kontekstis; 
väljendab ka sügavat muret keskkonnakaitsjate ja rikkumisest teatajate olukorra pärast 
kogu maailmas; tuletab meelde, et kõigil peaks olema juurdepääs inimõigustele, 
keskkonnakaitsele ja kestlikule arengule ning kedagi ei tohiks karistada, taga kiusata 
ega ahistada keskkonna kaitsmise eest; kutsub komisjoni üles toetama 
keskkonnakaitsjaid kogu maailmas;

18. rõhutab, et kliimamuutused mõjutavad tugevalt toiduainete tootmist ja toiduga 
kindlustatust arengumaades ning nende mõju on negatiivne eeskätt kõige 
haavatavamates riikides; nõuab säästvate maakasutustavade toetamist 
põllumajandussektoris, et tulla toime kliimaga seotud ohtudega, mis mõjutavad toiduga 
kindlustatust, ning pakkuda keskkonnale paremat kaitset; kordab, et tulevane ühine 
põllumajanduspoliitika peaks olema täielikult kooskõlas ELi suuremate kliima- ja 
bioloogilise mitmekesisuse alaste eesmärkidega ning selles tuleks võtta arvesse 
eesmärki vähendada liidu ülemaailmset jalajälge, sealhulgas vähendada jätkusuutmatut 
maakasutust ja lõpetada maa hõivamine kolmandates riikides;

19. rõhutab, et tähtis on paremini teavitada kliima- ja katastroofiriskidest ning haavatavate 
elanikkonnarühmade kohanemisvõimalustest; tuletab meelde valitsusväliste osalejate ja 
kohalike omavalitsuste olulist rolli kohaliku vastupanuvõime suurendamisel.
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