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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että oikeudenmukaisuus on ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen (ilmastosopimus) ja Pariisin sopimuksen ohjaava 
periaate;

B. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on yksi tärkeimmistä syistä ympäristön tilan 
heikkenemiseen ja että se vaikuttaa kielteisesti ruokaturvaan, vedensaantiin, 
luonnonvarojen käyttöön, ihmisten terveyteen ja muuttoliikkeeseen; ottaa huomioon, 
että nämä ilmiöt uhkaavat myös suoraan tai välillisesti ihmisoikeuksien täysimääräistä 
toteutumista, mikä koskee muun muassa oikeutta elämään, veteen ja sanitaatioon, 
ruokaan, terveyteen ja asumiseen; ottaa huomioon, että ihmisten kyky sopeutua 
ilmastonmuutokseen liittyy erottamattomasti heidän mahdollisuuksiinsa nauttia 
perusihmisoikeuksista sekä heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa kannalta 
olennaisten ekosysteemien terveyteen; ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi kääntää 
ihmiskunnan kehitystä taaksepäin maatalouden tuottavuuden vähenemisen, ruokaturvan 
ja veden saannin heikkenemisen, yleistyvän äärimmäisille luonnonkatastrofeille 
altistumisen, ekosysteemien romahtamisen ja terveysriskien lisääntymisen myötä; ottaa 
huomioon, että unioni on sitoutunut panemaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet 
sekä sisä- että ulkopolitiikassaan;

C. ottaa huomioon, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan 
ilmastonmuutos aiheuttaa suhteettomia ja epäsuhtaisia riskejä ihmisten ja luonnon 
järjestelmille, koska niiden haavoittuvuudessa ja altistumisessa on eroja; ottaa 
huomioon, että ilmastonmuutos pahentaa nykyistä sosiaalista eriarvoisuutta ja johtaa 
siihen, että haavoittuvat ryhmät kärsivät suhteettomasti ilmastonmuutoksen kielteisistä 
vaikutuksista, mikä puolestaan johtaa lisääntyvän eriarvoisuuden noidankehään; ottaa 
huomioon, että köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan 
raportin mukaan ilmastonmuutos pahentaa entisestään jo olemassa olevaa köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta, erityisesti köyhissä maissa ja köyhillä alueilla, ja että arviolta 75–
80 prosenttia ilmastonmuutoksen kustannuksista kohdistuu paikkoihin, joissa köyhät 
ihmiset asuvat ja työskentelevät, ja kehitysmaihin;

D. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaimmin vähiten kehittyneisiin 
maihin, hauraisiin maihin ja pieniin kehittyviin saarivaltioihin, minkä vuoksi ne on 
asetettava etusijalle; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksella on dramaattisia 
vaikutuksia kehitysmaiden ja erityisesti vähiten kehittyneiden maiden pitkän aikavälin 
talouskehitykseen; ottaa huomioon, että OECD:n mukaan vähiten kehittyneet maat 
kohtaavat merkittäviä esteitä pyrkiessään torjumaan ilmastonmuutosta, mikä johtuu 
niiden korkeasta köyhyysasteesta, alhaisesta koulutustasosta sekä rajallisista 
inhimillisistä, institutionaalisista, taloudellisista, teknisistä ja rahoitukseen liittyvistä 
valmiuksista;

E. ottaa huomioon, että OECD:n mukaan vähiten kehittyneiden maiden sosioekonominen 
edistys on vahvasti riippuvaista ilmastolle herkistä aloista; ottaa huomioon, että 
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ekosysteemeihin perustuva sopeutuminen parantaa selviytymiskykyä ja vähentää 
ihmisten ja ympäristön haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen edessä; ottaa huomioon, että 
alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä on 370 miljoonaa, heidän maa-alueensa kattavat 
24 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja niillä elää 80 prosenttia maapallon lajeista;

F. ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan ilmastonmuutoksen 
odotetaan aiheuttavan vuodesta 2030 lähtien vuosittain noin 250 000 ylimääräistä 
kuolemantapausta, jotka johtuvat aliravitsemuksesta, malariasta, ripulista ja 
lämpökuormituksesta; ottaa huomioon, että Unicefin mukaan lähes 160 miljoonaa lasta 
elää alueilla, joilla esiintyy vakavaa kuivuutta, ja yli 500 miljoonaa lasta elää alueilla, 
joilla tulvat ovat erittäin yleisiä; ottaa huomioon, että terveys-, ympäristö- ja 
ilmastokriisien on tieteellisesti todistettu liittyvän toisiinsa, kuten covid-19-pandemia on 
osoittanut; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen vuoksi tällaiset kriisit voivat lisääntyä tulevina vuosikymmeninä;

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti totesi 16. tammikuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja 
ilmasto-oikeudenmukaisuudesta1, että naiset ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle 
ja kokevat sen vaikutukset suhteettoman voimakkaina sosiaalisten rooliensa vuoksi;

1. katsoo, että EU:lla on historiaan perustuva velvollisuus olla Pariisin sopimuksen 
kunnianhimoisin allekirjoittajataho sekä omien sitoumustensa kautta että avustamalla 
muita ja että sen olisi tunnustettava ilmastoon ja ympäristöön liittyvät velvollisuutensa 
ja toimittava niiden mukaisesti näyttämällä uskottavaa esimerkkiä; korostaa, että 
ilmastodiplomatian paras muoto on osoittaa maailmanlaajuista johtajuutta Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman sitoumusten mukaisesti sekä sitoutua aidosti Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin ja Pariisin sopimuksen mukaisiin toimintapolitiikkoihin ja 
tavoitteisiin EU:ssa ja osoittaa johtajuutta myös biologiseen monimuotoisuuteen 
liittyvissä asioissa täyttämällä biodiversiteettisopimuksen mukaiset sitoumuksensa; 
palauttaa mieliin periaatteen yhteisistä mutta eriytetyistä vastuista ja niitä vastaavista 
valmiuksista, jonka perusteella unionilla ja jäsenvaltioilla on sekä erityinen vastuu että 
valmiudet toimia;

2. muistuttaa, että kehitysmaat ja niiden väestö kärsivät erityisesti ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista, kuten luonnonkatastrofeista ja äärimmäisistä sääilmiöistä, 
esimerkiksi sykloneista, myrskyistä, tulvista, kuivuudesta, eroosiosta, vedenpinnan 
noususta, helleaalloista ja tulipaloista; kehottaa siksi EU:ta tehostamaan osana ulkoista 
toimintaansa tukea ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiselle ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle sekä biologisen monimuotoisuuden suojelulle ja 
ennallistamiselle sekä lisäämään teknistä apuaan ja parhaiden käytäntöjen jakamista 
kehitysmaiden kanssa; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan vähintään 45 prosenttia 
vuosiksi 2021–2027 ehdotetusta naapuruus- ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
(NDICI) myönnettävästä rahoituksesta olisi suunnattava ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden tukemiseen ja että rahoituksen käytössä olisi noudatettava 
vahingon välttämisen periaatetta; toteaa, että kehitysrahoitusta olisi osoitettava 
enemmän ilmastoon liittyviin tavoitteisiin ja toimiin, joilla vahvistetaan kehitysmaiden 
kykyä sietää ilmastonmuutosta; toistaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0005.
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sopeutumista koskevat lähestymistavat on sisällytettävä entistä voimakkaammin ja 
valtavirtaistettava osaksi laajempia virallisen kehitysavun toimintapolitiikkoja ja 
ohjelmia;

3. korostaa, että ilmastonmuutoksella on huomattava vaikutus ihmisten terveyteen 
esimerkiksi tulvien, kuivuuden, helleaaltojen ja tulipalojen myötä; muistuttaa, että 
kehitysmaat ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja niillä on usein heikoimmat 
valmiudet lieventää näitä terveysvaikutuksia; painottaa siksi terveydenhuollon 
merkitystä näille maille annettavan ilmastoon liittyvän kehitysavun yhteydessä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan ilmastonmuutoksen seurauksista 
kärsiviä lapsia;

4. muistuttaa, että on tärkeää, että kaikki maat voivat osallistua ilmastosopimuksen 
mukaiseen päätöksentekoprosessiin; painottaa, että nykyinen ilmastosopimuksen 
mukainen päätöksentekoprosessi ei mahdollista vähiten kehittyneiden maiden 
täysipainoista osallistumista ja sitä olisi parannettava niin, että köyhien ja heikommassa 
asemassa olevien maiden edustajat otetaan paremmin mukaan; kehottaa COP26-
kokouksen puheenjohtajavaltiota ja tulevia puheenjohtajavaltioita pyrkimään 
varmistamaan, että vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden 
edustajat, joilla on vähemmän resursseja osallistua tasavertaisesti teollisuusmaiden 
edustajien kanssa, eivät joudu rakenteellisesti eriarvoiseen asemaan; kehottaa 
osapuolikonferensseihin osallistuvaa EU:n valtuuskuntaa lisäämään yhteistyötä 
heikommassa asemassa olevien maiden edustajien kanssa; muistuttaa kehitysmaiden 
nuorten arvokkaasta panoksesta ilmastonmuutosta koskevan maailmanlaajuisen 
tietoisuuden lisäämisessä ja korostaa tässä yhteydessä, että heidän 
vaikutusmahdollisuuksiansa on tärkeää vahvistaa erityisesti varmistamalla, että heidän 
panoksensa otetaan huomioon tasapuolisesti ja sille annetaan yhtäläinen painoarvo;

5. toteaa, että EU, sen jäsenvaltiot ja Euroopan investointipankki ovat yhdessä suurin 
julkisen ilmastorahoituksen myöntäjä kehitysmaille ja että ne jakoivat pelkästään 
vuonna 2018 yhteensä 21,7 miljardia euroa; panee merkille, että vain muutamat 
jäsenvaltiot antavat ilmastorahoitusta julkisen kehitysavun sitoumustensa lisäksi; 
toistaa, että ilmastorahoituksen olisi oltava lisärahoitusta, kuten ilmastosopimuksessa 
edellytetään; muistuttaa 25. lokakuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa vuonna 
2018 Katowicessa Puolassa järjestetystä YK:n ilmastokokouksesta (COP 24)2 
osoittamastaan tuesta sellaisen erityisen automaattisen EU:n rahoitusmekanismin 
perustamiselle, josta tarjotaan asianmukaista lisätukea eri lähteistä mielekkäisiin 
hillitsemistoimiin EU:n oikeudenmukaisen osuuden kattamiseksi 100 miljardin 
Yhdysvaltain dollarin kansainvälisestä ilmastorahoitustavoitteesta vuoteen 2020 
mennessä ja ainakin vuoteen 2025 asti; vaatii EU:n jäsenvaltioita täyttämään 
ilmastorahoitusta koskevat sitoumuksensa, lisäämään ilmastorahoitusta, varsinkin 
avustuspohjaista rahoitusta, erityisesti vähiten kehittyneille maille ja pienille kehittyville 
saarivaltioille sekä lisäämään taloudellista tukea kauden 2020–2025 aikana osana 
laajempaa kansainvälistä ohjelmaa; korostaa ilmastotoimiin tehtävien yksityisten 
investointien merkitystä ja katsoo, että olisi otettava käyttöön uusia rahoituslähteitä, 
jotta varmistetaan kansallisesti määriteltyjen panosten tuloksellinen toteuttaminen;

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0079.
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6. pitää myönteisenä EU:n jäsenvaltioiden vihreää ilmastorahastoa koskevia sitoumuksia 
sekä kestävän rahoituksen kansainvälisen foorumin perustamista lisäämään yksityisen 
pääoman mobilisointia ympäristön kannalta kestäviin investointeihin; korostaa 
erityisesti vihreän ilmastorahaston merkitystä julkisten ja yksityisten rahoitusvirtojen 
suuntaamisessa vähäpäästöiseen ja ilmastokestävään kehitykseen kehitysmaiden 
hyödyksi; kehottaa yksinkertaistamaan vihreän ilmastorahaston menettelyjä rahoituksen 
saamiseksi ohjelmasta, jotta ilmastonmuutoksen vaikutuksille erittäin alttiit maat, 
erityisesti vähiten kehittyneet maat ja pienet kehittyvät saarivaltiot, voivat edetä 
nopeasti kansallisten sopeutumissuunnitelmiensa valmistelussa; suhtautuu myönteisesti 
työhön, jota on tehty vihreän ilmastorahaston valmius- ja valmistelutukiohjelman 
puitteissa;

7. katsoo, että vuoden 2025 jälkeistä ilmastorahoitusta koskevissa tavoitteissa on 
varmistettava, että heikoimmassa asemassa olevien maiden tarpeista huolehditaan 
etenkin lisäämällä resursseja erityisille määrällisille alatavoitteille, kuten Pariisin 
sopimuksen 9 artiklan 4 kohdan mukainen sopeutumistoimien rahoitusta koskeva 
alatavoite, hillitsemistoimien rahoitusta koskeva alatavoite, mukaan lukien 
ekosysteemeihin perustuvat toimet sekä menetyksiin ja vahinkoihin kohdennettua 
rahoitusta ja avustuspohjaista rahoitusta koskeva alatavoite, sekä laadullisille 
tavoitteille, kuten merkityksellinen ja osallistava sopeutumissuunnitelmien laatiminen ja 
täytäntöönpano sekä saatavissa olevan rahoituksen saantia haittaavien esteiden 
purkaminen; katsoo, että tulevissa rahoitustavoitteissa olisi otettava huomioon 
kehitysmaiden tarpeet sekä Pariisin sopimuksen oikeudenmukaisuusperiaate, kun 
määritetään EU:n rahoitusosuuksia; pitää tärkeänä, että resursseja mobilisoidaan 
entistäkin enemmän sellaisten toimien tukemiseen, joilla pyritään torjumaan ja 
minimoimaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin liittyviä menetyksiä ja 
vahinkoja erityisen heikossa asemassa olevissa maissa sekä puuttumaan niihin;

8. palauttaa mieliin, että vuonna 2019 tehdyssä Varsovan kansainvälisen mekanismin 
tarkistuksessa tuotiin esiin mekanismin täytäntöönpanon merkitys erityisesti 
haavoittuvien väestöryhmien kannalta; kannustaa EU:ta painokkaasti tukemaan vähiten 
kehittyneiden maiden vaatimuksia erityisen ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin 
liittyviä menetyksiä ja vahinkoja koskevan rahoitusjärjestelyn perustamisesta 
ilmastosopimuksen puitteissa; edellyttää uusia ja täydentäviä menetyksiin ja 
vahinkoihin kohdennetun rahoituksen lähteitä; katsoo, että jäsenvaltiot voisivat käyttää 
heikoimmassa asemassa olevien vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien 
saarivaltioiden velkojen kohdennettua jäädyttämistä, helpottamista tai anteeksiantamista 
tapauskohtaisesti ilmastonmuutoksen torjunnan edistämisessä osana laajempaa 
kansainvälistä kehystä;

9. katsoo, että kansainväliset hiilimarkkinamekanismit olisi suunniteltava siten, että 
vältetään kielteisten vaikutusten kohdistuminen paikallisyhteisöihin; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita suosittamaan, että kaikissa kansainvälisissä hiilimarkkinamekanismeissa 
noudatetaan vankkoja oikeusperustaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä suojakeinoja, 
vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus mukaan lukien, sekä vahingon 
välttämisen periaatetta ja että niillä on riippumattoman elimen hallinnoimat 
valitusmekanismit sekä eturistiriidattomat valvontaelimet sekä varmistamaan erityisesti, 
että kaikissa 6 artiklan mukaisissa mekanismeissa kunnioitetaan ja suojellaan 
täysimääräisesti paikallisyhteisöjen oikeuksia; toistaa tukevansa sitä, että osa tuotosta 
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ohjataan taloudellisen tuen antamiseen niille väestöryhmille, jotka ovat altteimpia 
ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille;

10. muistuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvästä vahingon välttämisen 
periaatteesta ja kehottaa komissiota varmistamaan pikaisesti, että nykyiset ja tulevat 
kauppa- ja investointisopimukset ja muut maailmanlaajuiset säännökset ovat täysin 
yhdenmukaisia kansainvälisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden ja erityisesti Pariisin 
sopimuksen ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman kanssa; kehottaa 
uudelleen komissiota esittämään ehdotuksen EU:n oikeudelliseksi kehykseksi, joka 
perustuu due diligence -velvoitteisiin ja jolla varmistetaan kestävät ja metsäkatoa 
aiheuttamattomat toimitusketjut EU:n markkinoille saatetuille tuotteille; toistaa 
tukevansa EU:n jäteresurssien viennin lopettamista, kiertotalouden maailmanlaajuista 
tehostamista ja maailmanlaajuisen kertakäyttömuovien kiellon käyttöönottamista; 
korostaa myös, että ilmastotavoitteidemme saavuttaminen ei saisi koskaan tapahtua 
biologisen monimuotoisuuden kustannuksella; katsoo, että bioenergiapolitiikalle 
tarvitaan tiukat sosiaaliset ja ympäristökriteerit maananastusten ja metsäkadon 
ehkäisemiseksi; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tukemaan YK:n seuraavassa 
yleiskokouksessa sitä, että oikeus terveelliseen ympäristöön tunnustetaan 
maailmanlaajuisesti;

11. korostaa, että ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen ovat yhä enemmän 
vuorovaikutuksessa pakolaisvirtojen taustatekijöiden kanssa, koska väestö joutuu 
siirtymään kodeistaan ilmastonmuutoksen vaikutusten ja luonnonkatastrofien vuoksi; 
huomauttaa, että ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen 
vuoksi tällaiset kriisit voivat lisääntyä tulevina vuosikymmeninä; huomauttaa, että EU:n 
kaltaisilla suurilla hiilidioksidipäästöjen aiheuttajilla on moraalinen velvollisuus auttaa 
kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja että niiden olisi vähennettävä omia 
päästöjään; korostaa, että riittämättömät sopeutumisvalmiudet voivat johtaa aseellisiin 
konflikteihin, elintarvikepulaan, luonnonkatastrofeihin sekä ilmastosyistä johtuvaan 
pakkomuuttoon ja pakkosiirtoihin; muistuttaa, että todennäköisimmin muuttamaan 
joutuvat kehitysmaiden haavoittuvimmat väestöryhmät; ilmaisee tukensa Varsovan 
kansainvälisen mekanismin pakkomuuttoa käsittelevälle työryhmälle ja kehottaa sitä 
tehostamaan toimintaansa ja varmistamaan, että se ottaa paremmin mukaan vähiten 
kehittyneet maat ja pienet kehittyvät saarivaltiot; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
vaatimaan IPCC:tä laatimaan erityiskertomuksen ilmastosyistä johtuvasta 
pakkomuutosta ja kehottaa kiinnittämään tulevissa osapuolikonferensseissa enemmän 
huomiota ilmastosyistä johtuvaan pakkomuuttoon;

12. painottaa, että sopeutumisstrategioiden olisi myös kannustettava ympäristöystävällisten 
ja luontopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen ja lisättävä omavaraisuutta parempien 
elinolojen varmistamiseksi, mihin sisältyy kestävä ja paikallinen maatalous, kestävä 
vesivarojen hallinta, uusiutuvat energialähteet jne., kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti; katsoo, että tässä yhteydessä erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös 
saariin, joiden väestö on altteinta ilmastonmuutoksen vaikutuksille, jotta voidaan 
parantaa niiden selviytymiskykyä ja ekosysteemien suojelua; korostaa myös tarvetta 
parantaa ymmärrystämme toimien toteuttamatta jättämisen mahdollisista kustannuksista 
sekä sopeutumistoimenpiteiden tehokkuudesta ja soveltuvuudesta erityisesti 
haavoittuvien väestöryhmien, yhteisöjen ja ekosysteemien osalta; korostaa, ettei ole 
olemassa mitään yhtä maailmanlaajuisesti käytettävissä olevaa ilmastonmuutokseen 
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sopeutumisen ja sen tehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmää; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla tuetaan kehitysmaita 
asianmukaisten kansallisten seuranta- ja arviointijärjestelmien perustamisessa, jotta 
sopeutumisen edistymistä voidaan mitata jatkuvasti;

13. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeuskomitean erittäin merkittävää päätöstä asiassa 
Teitiota vastaan Uusi-Seelanti, jossa todetaan, että ilmastoon liittyviä katastrofeja ja 
luonnonkatastrofeja pakenevilla ihmisillä on pätevä oikeus kansainväliseen suojeluun 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan tätä päätöstä ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan ympäristön vuoksi siirtymään 
joutuneiden henkilöiden täysimääräinen suojelu EU:n lainsäädännön mukaisesti, ja 
tarjoamaan ilmastopakolaisille asianmukainen turvapaikka;

14. ilmaisee syvän huolensa biologisen monimuotoisuuden mittavasta köyhtymisestä ja sen 
vaikutuksesta selviytymiskykyyn; toistaa vaatimuksensa, että haavoittuvat väestöryhmät 
on otettava mukaan vuoden 2020 jälkeistä maailmanlaajuista biodiversiteettikehystä 
koskevaan oikeudellisesti sitovaan sopimukseen ja pitää erittäin tärkeänä, että se tuo 
hyötyä näille ryhmille; kannattaa IPBESin biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja koskevassa maailmanlaajuisessa arviointiraportissa ilmaistua 
kantaa, jonka mukaan viljelykasvien vienti, metsäkato ja muut resurssien siirrot 
kehitysmaista ovat osaltaan heikentäneet luonnon tilaa, kun taas tuojamaina toimivat 
teollisuusmaat ja nopeasti kasvavat kehitysmaat usein vähentävät luonnon tilan 
heikkenemistä kansallisella tasolla; kehottaa EU:ta kiinnittämään 
biodiversiteettistrategian ulkoisessa ulottuvuudessa erityistä huomiota kehitysmaihin ja 
niiden väestöön, sillä ne ovat biologisesti erittäin monimuotoisia alueita; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään toimia ja parantamaan synergioita ilmastoa ja 
biologista monimuotoisuutta koskevissa toimintaohjelmissa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mukaisesti;

15. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset heikentävät maiden 
kehitysnäkymiä ja pahentavat jo olemassa olevaa eriarvoisuutta, kuten sukupuolten 
epätasa-arvoa; korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat pahiten 
haavoittuvimpiin ihmisiin, kuten naisiin ja tyttöihin, ja että 80 prosenttia 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneista ihmisistä on naisia; suhtautuu 
myönteisesti komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin antamiin 
sitoumuksiin puuttua sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen, jota ilmastonmuutos 
entisestään pahentaa; kehottaa komissiota valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
ilmasto-oikeudenmukaisuuden kaikkiin naisten ja tyttöjen tilanteeseen vaikuttavien 
toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon ja edistämään alkuperäisväestöön 
kuuluvien naisten, naisten oikeuksien puolustajien ja kaikkien marginalisoituneiden 
sukupuolivähemmistöjen osallistumista ilmastosopimuksen puitteissa; kehottaa kaikkia 
Pariisin sopimuksen osapuolia panemaan täysimääräisesti täytäntöön uudistetun 
viisivuotisen Liman toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvosta sekä siihen liittyvän 
toimintasuunnitelman; panee huolestuneena merkille naisten korkean kuolleisuuden 
katastrofitilanteissa; korostaa tarvetta edistää toimenpiteitä, joilla parannetaan naisten 
asemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa yhteiskunnan ja hallinnon (päätöksenteon) 
tasoilla;
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16. muistuttaa, että alkuperäiskansat edistävät aktiivisesti ympäristönsuojelua; palauttaa 
mieliin IPCC:n erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä, jossa todetaan, 
että alkuperäiskansoilla ja paikallisyhteisöillä on ratkaiseva rooli maailman maa-
alueiden ja metsien hoidossa ja suojelussa ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä, ja että 
näiden ryhmien oikeuksien vahvistaminen on merkittävä ratkaisu ilmastokriisin 
kannalta; palauttaa mieliin myös IPBESin maailmanlaajuisen arviointiraportin 
lausunnon, jonka mukaan luonnon tilan heikkeneminen on yleensä hitaampaa 
alkuperäiskansojen maa-alueilla kuin muualla; korostaa ilmaston, talouden ja 
yhteiskunnan keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti ilmastonmuutoksen suoria 
vaikutuksia alkuperäisyhteisöihin ja sitä, että monien tällaisten yhteisöjen olemassaolo 
on akuutisti uhattuna; katsoo, että alkuperäiskansojen kollektiivisia oikeuksia maahan, 
alueisiin ja resursseihin on puolustettava paremmin kansainvälisellä tasolla, sillä siten 
voidaan osaltaan rajoittaa ilmaston lämpenemistä ja biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymistä, kun otetaan huomioon, että alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä on 
370 miljoonaa ja heidän maa-alueensa kattavat 24 prosenttia maapallon maapinta-alasta 
ja niillä elää 80 prosenttia maapallon lajeista; katsoo, että näin voidaan paremmin torjua 
myös ekosysteemien tilan heikkenemistä, turvata alkuperäiskansojen toimeentulo ja 
lisätä näiden toimien oikeudenmukaisuutta; muistuttaa tässä yhteydessä osallistavien 
sosiaalisen suojelun järjestelmien tärkeydestä vastattaessa tuleviin ilmastohäiriöihin ja 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään ihmisarvoisten työpaikkojen luomista 
osana ilmastoon liittyvää virallista kehitysapua, jotta kaikkien väestöryhmien kykyä 
selviytyä ilmastonmuutoksesta voidaan parantaa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan viipymättä vuonna 1989 tehdyn itsenäisten maiden alkuperäis- ja 
heimokansoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen (ILO:n 
yleissopimus nro 169);

17. ilmaisee syvän huolensa ympäristöoikeuksien puolustajien yhä vaarallisemmasta 
tilanteesta erityisesti kehitysmaissa sekä rankaisemattomuuden kulttuurista, erityisesti 
kun on kyse kaikkein marginalisoiduimpiin ja haavoittuvimpiin ihmisiin kohdistuvista 
rikoksista ja uhkailusta; tuomitsee kaikki yritykset purkaa ympäristön ja 
ihmisoikeuksien suojelua koskevaa säännöstöä covid-19-pandemian ja muiden kriisien 
yhteydessä; ilmaisee myös huolensa ympäristönsuojelijoiden ja väärinkäytösten 
paljastajien tilanteesta ympäri maailmaa; muistuttaa, että kaikkien ihmisoikeudet on 
turvattava ja että ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen olisi oltava jokaisen 
ulottuvilla, eikä ketään saisi rangaista, vainota tai häiritä ympäristön suojelun vuoksi; 
kehottaa komissiota tukemaan ympäristönsuojelijoita kaikkialla maailmassa;

18. korostaa, että ilmastonmuutos koettelee voimakkaasti ruoantuotantoa ja ruokaturvaa 
kehitysmaissa ja sillä on kielteisiä vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa 
olevissa maissa; kehottaa tukemaan kestäviä maankäyttötapoja maatalousalalla, jotta 
ruokaturvaan vaikuttavia ilmastoon liittyviä riskejä voidaan hallita ja samalla parantaa 
ympäristönsuojelua; toistaa kantansa siitä, että tulevan yhteisen maatalouspolitiikan 
olisi oltava yhdenmukainen EU:n kiristettyjen ilmastoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden kanssa ja että siinä olisi otettava huomioon 
tavoite pienentää unionin globaalia jalanjälkeä ja myös vähentää kestämätöntä 
maankäyttöä ja pysäyttää maananastukset kolmansissa maissa;

19. painottaa, että on tärkeää tiedottaa paremmin ilmastoon ja katastrofeihin liittyvistä 
riskeistä sekä sopeutumisvaihtoehdoista haavoittuville väestöryhmille; muistuttaa 
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valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten tärkeästä roolista 
paikallisen selviytymiskyvyn kehittämisessä.
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