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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vystymosi 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi teisingumas yra pagrindinis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimo principas;

B. kadangi klimato kaita yra pagrindinis aplinkos būklės blogėjimą lemiantis veiksnys, 
darantis neigiamą poveikį aprūpinimo maistu ir vandeniu saugumui, galimybei naudotis 
gamtos ištekliais, žmonių sveikatai ir migracijai; kadangi šie reiškiniai tiesiogiai ar 
netiesiogiai kelia grėsmę ir visapusiškam naudojimuisi žmogaus teisėmis, įskaitant 
teises į gyvybę, vandenį ir sanitarines sąlygas, maistą, sveikatą ir būstą; kadangi žmonių 
gebėjimas prisitaikyti prie klimato kaitos yra neatsiejamai susijęs su jų galimybėmis 
naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir su gera ekosistemų būkle, nuo kurių 
priklauso jų pragyvenimas ir gerovė; kadangi klimato kaita galėtų pakeisti žmogaus 
socialinę raidą dėl sumažėjusio žemės ūkio produktyvumo, padidėjusio maisto ir 
vandens stygiaus, išaugusio ekstremalių stichinių nelaimių poveikio, sunaikintų 
ekosistemų ir padidėjusio pavojaus sveikatai; kadangi Sąjunga įsipareigojo įgyvendinti 
darnaus vystymosi tikslus (DVT) tiek savo vidaus, tiek išorės politikoje;

C. kadangi, remiantis Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija (IPCC), klimato kaita kelia 
neproporcingą ir netolygų pavojų žmonių sukurtoms ir natūralioms sistemoms dėl 
pažeidžiamumo ir poveikio skirtumų; kadangi klimato kaita didina esamą socialinę 
nelygybę ir dėl to pažeidžiamos grupės neproporcingai kenčia nuo jos neigiamo 
poveikio, todėl susidaro užburtas ratas, kuris lemia dar didesnę nelygybę; kadangi JT 
specialiojo pranešėjo skurdo ir žmogaus teisių klausimais ataskaitoje teigiama, kad 
klimato kaita padidins esamą skurdą ir nelygybę ir dėl to labiausiai nukentės neturtingos 
šalys ir regionai bei vietovės, kuriose gyvena ir dirba neturtingi žmonės, o 
besivystančioms šalims teks maždaug 75–80 proc. klimato kaitos išlaidų;

D. kadangi mažiausiai išsivysčiusios šalys, pažeidžiamos šalys ir mažos besivystančios 
salų valstybės yra labiausiai paveiktos klimato kaitos padarinių, todėl joms reikia teikti 
pirmenybę; kadangi klimato kaita turi dramatiškų padarinių besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių, ilgalaikei ekonominei plėtrai; kadangi, EBPO 
duomenimis, mažiausiai išsivysčiusios šalys susiduria su dideliais sunkumais 
kovodamos su klimato kaita dėl aukšto jų skurdo lygio, žemo išsilavinimo lygio ir 
ribotų žmogiškųjų, institucinių, ekonominių, techninių ir finansinių pajėgumų;

E. kadangi, EBPO duomenimis, mažiausiai išsivysčiusių šalių socialinė ir ekonominė 
pažanga labai priklauso nuo klimato kaitos poveikiui jautrių sektorių; kadangi 
ekosistemomis grindžiamas prisitaikymas didina atsparumą klimato kaitai ir mažina 
žmonių ir aplinkos pažeidžiamumą; kadangi 370 mln. pasaulio čiabuvių gyvenamos 
teritorijos užima 24 proc. žemės ploto visame pasaulyje ir jose aptinkama 80 proc. 
pasaulio biologinės įvairovės;

F. kadangi, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, numatoma, kad 
nuo 2030 m. dėl klimato kaitos dar maždaug 250 000 žmonių kasmet mirs dėl 
netinkamos mitybos, maliarijos, viduriavimo ir karščio sukelto streso; kadangi, 
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UNICEF duomenimis, beveik 160 mln. vaikų gyvena sausros itin paveiktose zonose, o 
daugiau kaip 500 mln. gyvena ypač didelės potvynių rizikos zonose; kadangi moksliškai 
įrodyta, jog esama sveikatos, aplinkos ir klimato krizių sąsajų, kaip parodė COVID-19 
pandemija; kadangi dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo ateinančiais 
dešimtmečiais tokių krizių gali padaugėti;

G. kadangi savo 2018 m. sausio 16 d. rezoliucijoje dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu 
susijusio teisingumo1 Parlamentas pripažįsta, kad moterys yra itin pažeidžiamos klimato 
kaitos požiūriu ir neproporcingai patiria jos poveikį dėl savo socialinių pareigų;

1. mano, jog ES tenka istorinė atsakomybė būti ryžtingiausia Paryžiaus susitarimą 
pasirašiusia šalimi, tiek prisiimant savo pačios įsipareigojimus, tiek padedant kitiems, ir 
ji turėtų pripažinti savo atsakomybę už klimatą ir aplinką bei imtis veiksmų, rodydama 
patikimą pavyzdį; pabrėžia, kad geriausia diplomatijos klimato kaitos srityje forma – tai 
imtis pasaulyje vadovaujamo vaidmens, kaip įsipareigota Europos žaliajame kurse, 
įsipareigojant iš tikrųjų siekti Paryžiaus susitarimo tikslų ir įgyvendinant Paryžiaus 
susitarimą atitinkančią politiką bei uždavinius ES, taip pat imtis vadovaujamo vaidmens 
biologinės įvairovės srityje pasitelkiant Biologinės įvairovės konvenciją; primena 
„bendro, bet diferencijuoto įsipareigojimo ir atitinkamų pajėgumų“ principą, pagal kurį 
Sąjungai ir valstybėms narėms suteikiama ypatinga atsakomybė ir gebėjimas veikti;

2. primena, kad besivystančios šalys ir jų gyventojai ypač kenčia nuo neigiamo klimato 
kaitos poveikio, pvz., stichinių nelaimių ir ekstremalių oro sąlygų, įskaitant ciklonus, 
audras, potvynius, sausras, eroziją, kylantį vandens lygį, karščio bangas ir gaisrus; todėl 
ragina ES vykdant išorės veiksmus didinti savo paramą klimato kaitos švelninimui ir 
prisitaikymui prie jos, biologinės įvairovės apsaugai ir atkūrimui, taip pat didinti 
techninę pagalbą besivystančioms šalims ir keitimąsi geriausia patirtimi su jomis; 
primena savo poziciją, kad bent 45 proc. finansavimo pagal siūlomą 2021–2027 m. 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) turėtų 
būti skiriama paramai įgyvendinant klimato ir aplinkos apsaugos tikslus ir neturėtų būti 
daroma žala; pažymi, kad didesnė dalis vystymosi finansavimo turėtų būti skiriama su 
klimatu susijusiems tikslams ir pastangoms stiprinti atsparumą klimato kaitai 
besivystančiose šalyse; pakartoja, kad būtina labiau įtraukti klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos metodus ir integruoti juos į platesnę oficialios paramos vystymuisi 
politiką ir programas;

3. pabrėžia, kad klimato kaita daro didelį poveikį žmonių sveikatai, pvz., dėl potvynių, 
sausros, karščio bangų ir gaisrų; primena, kad besivystančios šalys yra labiausiai 
pažeidžiamos ir dažnai yra mažiausiai pasirengusios sušvelninti šį poveikį sveikatai; 
todėl pabrėžia sveikatos svarbą teikiant su klimatu susijusią paramą vystymuisi tose 
šalyse; ragina Komisiją ir valstybes nares apsaugoti vaikus, nukentėjusius nuo klimato 
kaitos padarinių;

4. primena, kad svarbu įtraukti visas valstybes į JTBKKK sprendimų priėmimo procesus; 
pabrėžia, kad dabartinis sprendimų priėmimo procesas pagal JTBKKK nesudaro 
visapusiškų galimybių dalyvauti mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir jį reikia tobulinti, 
kad būtų labiau įtraukti neturtingų ir pažeidžiamų šalių atstovai; ragina COP 26 
pirmininkaujančią valstybę ir būsimas pirmininkausiančias valstybes ištirti būdus, kaip 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0005.
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užtikrinti, kad mažiausiai išsivysčiusių šalių ir mažų besivystančių salų valstybių 
atstovai, turintys mažiau išteklių dalyvauti lygiomis teisėmis su išsivysčiusių šalių 
atstovais, neatsidurtų struktūriškai nepalankioje padėtyje; ragina ES delegaciją COP 
stiprinti ryšius su pažeidžiamų šalių atstovais; primena apie vertingą jaunimo 
besivystančiose šalyse indėlį didinant visuotinį informuotumą apie klimato kaitą ir šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu stiprinti jų įtaką, visų pirma užtikrinant, kad jų nuomonė 
būtų vienodai vertinama ir jai būtų vienodai atstovaujama;

5. pažymi, kad ES, jos valstybės narės ir Europos investicijų bankas kartu yra didžiausias 
viešojo su klimatu susijusio finansavimo teikėjas besivystančioms šalims, vien tik 
2018 m. skyręs 21,7 mlrd. EUR; pažymi, kad tik kelios valstybės narės, be oficialios 
vystymosi pagalbos (OVP) įsipareigojimų, papildomai finansuoja kovą su klimato kaita; 
pakartoja, kad kovos su klimato kaita finansavimas turėtų būti skiriamas papildomai, 
kaip reikalaujama pagal JTBKKK; primena savo 2018 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl 
2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Katovicuose, Lenkijoje 
(COP 24)2, išsakytą pritarimą tam, kad būtų sukurtas specialus ir automatinis ES viešųjų 
finansų mechanizmas, pagal kurį iš įvairių šaltinių būtų teikiama papildoma ir tinkama 
parama siekiant užtikrinti teisingą Sąjungos dalį teikiant 100 mlrd. JAV dolerių sumą 
tarptautiniam kovos su klimato kaita finansavimui iki 2020 m. ir bent iki 2025 m., 
įgyvendinant prasmingus klimato kaitos švelninimo veiksmus; primygtinai ragina visas 
ES valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų kovos su klimato kaita finansavimo 
srityje, didinti kovos su klimato kaita finansavimą, be kita ko, teikiant dotacijomis 
grindžiamą finansavimą, visų pirma mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir mažoms 
besivystančioms salų valstybėms, ir apsvarstyti galimybę padidinti finansinę paramą 
2020–2025 m. laikotarpiu įgyvendinant platesnio masto tarptautinę programą; pabrėžia 
privačiojo sektoriaus investicijų į klimato politikos veiksmus svarbą ir mano, kad turėtų 
būti sutelkti nauji ir papildomi finansavimo šaltiniai siekiant užtikrinti veiksmingą 
nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų įgyvendinimą;

6. palankiai vertina ES valstybių narių įsipareigojimus Žaliajam klimato fondui (GCF) ir 
tarptautinės tvaraus finansavimo platformos sukūrimą siekiant pritraukti privačiojo 
sektoriaus kapitalą į aplinkos požiūriu tvarias investicijas; visų pirma pabrėžia, koks 
svarbus Žaliasis klimato fondas sutelkiant viešojo ir privačiojo sektorių finansinius 
srautus mažataršiam ir klimato kaitos poveikiui atspariam vystymuisi, kuris naudingas 
besivystančioms šalims; ragina Žaliąjį klimato fondą supaprastinti prieigos prie 
finansavimo pagal programą procedūras, kad šalys, kurios yra labai pažeidžiamos dėl 
klimato kaitos padarinių, visų pirma mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos 
besivystančios salų valstybės, galėtų sparčiai tęsti savo nacionalinių prisitaikymo prie 
klimato kaitos planų rengimą; palankiai vertina darbą, atliktą šioje srityje įgyvendinant 
Žaliojo klimato fondo Parengties ir parengiamųjų paramos veiksmų programą;

7. ragina nustatyti kovos su klimato kaita finansavimo po 2025 m. tikslą siekiant užtikrinti, 
kad būtų tenkinami pažeidžiamiausių šalių poreikiai, visų pirma didinant išteklius 
konkretiems ir kiekybiniams tarpiniams tikslams, įskaitant tarpinį prisitaikymo prie 
klimato kaitos finansavimo tikslą pagal Paryžiaus susitarimo 9 straipsnio 4 dalį, tarpinį 
jos švelninimo finansavimo tikslą, įskaitant ekosistemomis grindžiamas priemones, 
tarpinį nuostolių ir žalos finansavimo bei dotacijomis grindžiamo finansavimo tikslą, 

2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0079.
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taip pat kokybinius tikslus, kaip antai planuoti ir įgyvendinti prasmingą, įtraukų ir 
dalyvavimu pagrįstą prisitaikymą prie klimato kaitos bei pašalinti kliūtis naudotis 
turimu finansavimu; mano, kad nustatant ES įnašus būsimuose finansiniuose tiksluose 
turėtų būti atsižvelgiama į besivystančių šalių poreikius ir į Paryžiaus susitarimo 
teisingumo principą; pripažįsta intensyvesnio išteklių pritraukimo svarbą remiant 
pastangas, kuriomis siekiama išvengti nuostolių ir žalos, susijusių su neigiamais klimato 
kaitos padariniais, ypač pažeidžiamose šalyse, juos kuo labiau sumažinti ir pašalinti;

8. primena, kad Varšuvos tarptautinio mechanizmo (WIM) 2019 m. peržiūroje 
pripažįstama WIM įgyvendinimo svarba, visų pirma pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms; labai skatina ES remti mažiausiai išsivysčiusių šalių raginimus sukurti 
specialią nuostolių ir žalos, susijusių su neigiamais klimato kaitos padariniais, 
finansavimo priemonę pagal JTBKKK; ragina ieškoti naujų ir papildomų nuostolių ir 
žalos finansavimo šaltinių; mano, kad valstybės narės galėtų toliau kiekvienu konkrečiu 
atveju taikyti tikslinį skolų mokėjimo sustabdymą, sumažinimą ar panaikinimą 
labiausiai pažeidžiamoms mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir mažoms 
besivystančioms salų valstybėms, siekiant konkretaus tikslo – prisidėti prie kovos su 
klimato kaita ir įgyvendinti platesnio masto tarptautinę sistemą;

9. mano, kad tarptautiniai anglies dioksido rinkos mechanizmai turėtų būti kuriami taip, 
kad būtų išvengta jų neigiamo poveikio vietos bendruomenėms; ragina ES ir valstybes 
nares visų tarptautinių anglies dioksido rinkos mechanizmų atveju propaguoti tvirtas 
teisėmis pagrįstas socialines ir aplinkos apsaugos priemones, įskaitant laisvą išankstinį 
ir informuotą sutikimą ir principą „nepakenk“, taip pat skundų teikimo mechanizmus, 
valdomus nepriklausomos įstaigos ir priežiūros institucijų, neturinčių interesų konflikto, 
ir visų pirma užtikrinti, kad taikant visus 6 straipsnyje nustatytus mechanizmus būtų 
visapusiškai gerbiamos ir saugomos vietos bendruomenių teisės; pakartoja, kad pritaria 
įplaukų dalies, skirtos finansinei paramai teikti tiems gyventojams, kurie yra labiausiai 
pažeidžiami dėl neigiamo klimato kaitos poveikio, nustatymui;

10. primena principą „nepakenk“ pagal Europos žaliąjį kursą ir primygtinai ragina Komisiją 
skubiai užtikrinti visišką esamų ir būsimų prekybos ir investicijų susitarimų bei kitų 
pasaulinių taisyklių suderinamumą su tarptautiniais aplinkos ir klimato srities tikslais, 
ypač Paryžiaus susitarimu ir Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.; taip pat 
pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymą dėl Europos teisinės sistemos, 
grindžiamos išsamiu patikrinimu, kad būtų užtikrintos tvarios ir įtakos miškų naikinimui 
neturinčios visų ES rinkai pateikiamų produktų tiekimo grandinės; pakartoja savo 
pritarimą tam, kad būtų nutrauktas ES atliekų išteklių eksportas, sustiprinta žiedinė 
ekonomika visame pasaulyje ir nustatytas visuotinis draudimas naudoti vienkartinius 
plastikinius gaminius; taip pat pabrėžia, kad mūsų klimato tikslai visada turėtų būti 
įgyvendinami taip, kad nenukentėtų biologinė įvairovė; mano, kad bioenergijos politikai 
reikia griežtų aplinkosaugos ir socialinių kriterijų, kad būtų užkirstas kelias žemės 
grobimui ir miškų naikinimui; ragina Sąjungą ir valstybes nares kitoje JT Generalinėje 
Asamblėjoje remti visuotinį teisės į sveiką aplinką pripažinimą;

11. pabrėžia, kad klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas vis glaudžiau siejami su 
pabėgėlių judėjimą skatinančiais veiksniais, nes dėl klimato kaitos ir stichinių nelaimių 
padarinių gyventojai priversti persikelti iš savo namų; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo ateinančiais dešimtmečiais tokių krizių 
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gali padaugėti; pažymi, kad didžiosioms teršėjoms anglies dioksidu, kaip antai ES, 
tenka moralinė pareiga padėti besivystančioms šalims prisitaikyti prie klimato kaitos ir 
jos turėtų sumažinti savo pačių išmetamų teršalų kiekį; pabrėžia, kad dėl nepakankamų 
prisitaikymo pajėgumų gali kilti ginkluoti konfliktai, pritrūkti maisto produktų, prasidėti 
gaivalinės nelaimės, vykti su klimato kaita susijęs žmonių perkėlimas bei priverstinė 
migracija; taip pat primena, jog labiausiai tikėtina, kad priversti migruoti bus 
pažeidžiamiausi besivystančių šalių gyventojai; reiškia savo paramą WIM darbo grupei 
perkėlimo klausimais ir ragina ją suaktyvinti savo veiklą ir užtikrinti, kad joje daugiau 
dalyvautų mažiausiai išsivysčiusios šalys ir mažos besivystančios salų valstybės; 
primygtinai ragina ES ir valstybes nares reikalauti IPCC specialiosios ataskaitos žmonių 
perkėlimo dėl klimato kaitos klausimu ir ragina būsimose COP daugiau dėmesio skirti 
žmonių perkėlimui dėl klimato kaitos;

12. pabrėžia, kad prisitaikymo strategijomis taip pat turėtų būti skatinami ekologiški ir 
gamtos procesais pagrįsti sprendimai ir didinamas savarankiškumas siekiant užtikrinti 
geresnes gyvenimo sąlygas, įskaitant tvarų ir vietinį žemės ūkį, tvarų vandens išteklių 
valdymą, atsinaujinančiąją energiją ir pan., laikantis DVT; mano, kad šiuo požiūriu 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas saloms, kuriose gyventojai yra labiausiai 
pažeidžiami dėl klimato kaitos, kad būtų padidintas jų atsparumas ir jų ekosistemų 
apsauga; taip pat pabrėžia, kad reikia geriau suprasti galimas neveiklumo sąnaudas ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių veiksmingumą ir tinkamumą, ypač tais 
atvejais, kai esama pažeidžiamų grupių, bendruomenių ir ekosistemų; pabrėžia, kad nėra 
vienos visuotinai taikytinos prisitaikymo prie klimato kaitos stebėsenos ir vertinimo 
sistemos, įskaitant jos veiksmingumą; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
daugiau pastangų siekiant padėti besivystančioms šalims sukurti tinkamas nacionalines 
stebėsenos ir vertinimo sistemas, kurios leistų nuolat vertinti prisitaikymo prie klimato 
kaitos pažangą;

13. palankiai vertina svarbų JT Žmogaus teisių komiteto priimtą sprendimą byloje Teitiota 
prieš Naująją Zelandiją, kuriame pripažįstama, kad žmonės, persikeliantys dėl klimato 
kaitos ir stichinių nelaimių, turi teisę pagrįstai prašyti tarptautinės apsaugos pagal 
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti šį sprendimą ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti visišką dėl 
klimato kaitos persikeliančių asmenų apsaugą pagal ES teisės aktus ir suteikti tinkamą 
prieglobstį pabėgėliams dėl klimato kaitos;

14. reiškia didelį susirūpinimą dėl didžiulio biologinės įvairovės nykimo ir jo poveikio 
atsparumo lygiui; pakartoja savo raginimą sudaryti teisiškai privalomą tarptautinį 
susitarimą dėl pasaulinės biologinės įvairovės sistemos po 2020 m. ir primygtinai 
reikalauja, kad į jį visų pirma būtų įtrauktos pažeidžiamų gyventojų grupės ir kad jis 
būtų joms naudingas; pritaria Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės 
įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) Biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų visuotinio vertinimo ataskaitoje išdėstytai pozicijai, kad 
kultūrinių augalų eksportas, miškų naikinimas ir kitų išteklių perkėlimas iš 
besivystančių šalių prisidėjo prie gamtos būklės blogėjimo, tuo tarpu importuojančioms 
išsivysčiusioms ir sparčiai augančioms besivystančioms šalims dažnai pavyksta 
nacionaliniu lygmeniu sumažinti gamtos būklės blogėjimą; ragina ES, įgyvendinant 
Biologinės įvairovės strategijos išorės aspektą, ypatingą dėmesį skirti besivystančioms 
šalims ir jų gyventojams, nes tai teritorijos, kurios pasižymi didele biologine įvairove; 
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ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti veiksmus ir sinergiją klimato ir biologinės 
įvairovės darbotvarkėse, laikantis Europos žaliojo kurso;

15. primena, kad neigiami klimato kaitos padariniai kenkia šalies vystymosi 
perspektyvoms, dar labiau padidindami esamą nelygybę, pvz., lyčių skirtumus; 
pabrėžia, kad klimato kaitos poveikis labiau pažeidžiamiems asmenims, pvz., moterims 
ir mergaitėms, yra didesnis ir kad 80 proc. dėl klimato kaitos perkeltų asmenų yra 
moterys; palankiai vertina pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso įsipareigojimus 
spręsti lyčių nelygybės problemą, kurią dar labiau sustiprina klimato kaita; primygtinai 
ragina Komisiją integruoti lyčių lygybės ir klimato teisingumo aspektą rengiant ir 
įgyvendinant visų sričių politiką, kuri daro poveikį moterų ir mergaičių padėčiai, ir 
skatinti čiabuvių moterų, moterų teisių gynėjų ir visų marginalizuotų lyčių 
bendruomenių dalyvavimą JTBKKK sistemoje; ragina visas Paryžiaus susitarimo šalis 
visapusiškai įgyvendinti penkerių metų patobulintą Limos darbo programą lyčių 
klausimais ir Lyčių lygybės veiksmų planą; susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį moterų 
mirtingumą nelaimių atveju; pabrėžia, kad reikia skatinti priemones, kuriomis gerinama 
moterų padėtis ir prasmingas dalyvavimas kovojant su klimato kaita visuomeniniu ir 
vyriausybiniu (sprendimų priėmimo) lygmeniu;

16. primena, kad čiabuviai aktyviai prisideda prie aplinkos išsaugojimo; primena IPCC 
specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės, kurioje pripažįstama, kad čiabuvių ir 
vietos bendruomenės atlieka svarbų vaidmenį valdant ir saugant pasaulio žemes ir 
miškus bei užkertant kelią klimato kaitai ir kad jų teisių stiprinimas yra esminis 
sprendimas atsižvelgiant į klimato krizę; be to, primena IPBES visuotinio vertinimo 
ataskaitos pareiškimą, kad čiabuvių žemėse gamtos būklė paprastai blogėja lėčiau nei 
kitose teritorijose; pabrėžia klimato, ekonomikos ir visuomenės tarpusavio 
priklausomybę ir ypač tiesioginį klimato kaitos poveikį čiabuvių bendruomenėms ir 
didelę egzistencinę grėsmę, su kuria daugelis iš jų susiduria; ragina tarptautiniu mastu 
labiau remti čiabuvių kolektyvines teises į žemę, teritorijas ir išteklius, nes tai padėtų 
apriboti visuotinį atšilimą ir biologinės įvairovės nykimą, kadangi 370 mln. pasaulio 
čiabuvių gyvenamos teritorijos užima 24 proc. žemės ploto visame pasaulyje ir jose 
aptinkama 80 proc. pasaulio biologinės įvairovės; mano, kad tai taip pat padės kovoti su 
ekosistemų būklės blogėjimu, užtikrinti čiabuvių gyventojų pragyvenimo šaltinius ir 
prisidės prie didesnio teisingumo dedant šias pastangas; atsižvelgdamas į tai primena 
įtraukių socialinės apsaugos sistemų svarbą reaguojant į būsimus klimato sukrėtimus ir 
ragina ES ir jos valstybes nares skatinti kurti deramo darbo vietas, teikiant su klimatu 
susijusią oficialią paramą vystymuisi, kad būtų padidintas visų gyventojų atsparumas 
klimato kaitai; primygtinai ragina visas valstybes nares nedelsiant ratifikuoti 1989 m. 
TDO konvenciją dėl čiabuvių tautų ir genčių (TDO konvencija Nr. 169);

17. reiškia didelį susirūpinimą dėl vis pavojingesnės aplinkosaugos teisių gynėjų padėties, 
ypač besivystančiose šalyse, ir nebaudžiamumo kultūros, visų pirma susijusios su 
nusikaltimais ir grėsme labiausiai socialiai atskirtiems ir pažeidžiamiausiems asmenims; 
smerkia bet kokius mėginimus panaikinti aplinkos ir žmogaus teisių apsaugos 
reguliavimą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir kitas krizes; taip pat reiškia 
susirūpinimą dėl aplinkosaugos gynėjų ir informatorių padėties visame pasaulyje; 
primena, kad visi turėtų turėti galimybę naudotis žmogaus teisėmis, aplinkos apsauga ir 
darniu vystymusi ir kad niekas neturėtų būti baudžiamas, persekiojamas ar prie jo 
priekabiaujama už aplinkos apsaugą; ragina Komisiją remti aplinkosaugos gynėjus 
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visame pasaulyje;

18. pabrėžia, kad klimato kaita daro didelę įtaką maisto gamybai ir apsirūpinimo maistu 
saugumui besivystančiose šalyse, o tai turi neigiamą poveikį visų pirma 
pažeidžiamiausioms šalims; ragina remti tvarią žemės naudojimo praktiką žemės ūkio 
sektoriuje, kad būtų galima šalinti su klimatu susijusią riziką, darančią įtaką 
apsirūpinimo maistu saugumui, taip pat užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą; pakartoja, 
kad būsima bendra žemės ūkio politika turėtų visiškai atitikti didesnius ES klimato ir 
biologinės įvairovės užmojus ir joje turėtų būti atsižvelgiama į siekį mažinti Sąjungos 
pasaulinį pėdsaką, be kita ko, sumažinti netvarų žemės naudojimą ir nutraukti žemės 
grobimą trečiosiose šalyse;

19. pabrėžia, kad svarbu geriau informuoti apie klimato ir nelaimių riziką bei pažeidžiamų 
gyventojų grupių prisitaikymo galimybes; primena, koks svarbus nevalstybinių subjektų 
ir vietos valdžios institucijų vaidmuo didinant vietos gyventojų atsparumą.
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