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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže spravodlivosť je základnou zásadou Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Parížskej dohody;

B. keďže zmena klímy je hlavným faktorom zhoršovania životného prostredia, pretože 
negatívne vplýva na potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť dodávok vody, prístup k 
prírodným zdrojom, zdravie ľudí a migráciu; keďže tieto javy zároveň priamo alebo 
nepriamo ohrozujú aj plné požívanie ľudských práv vrátane práv na život, vodu a 
hygienu, výživu, zdravie a bývanie; keďže schopnosť ľudí prispôsobiť sa zmene klímy 
je neoddeliteľne spätá s ich prístupom k základným ľudským právam a so zdravím 
ekosystémov, od ktorých závisí ich živobytie a blahobyt; keďže zmena klímy by mohla 
zvrátiť ľudský rozvoj tým, že povedie k zníženiu poľnohospodárskej produktivity, 
zvýšeniu neistoty v oblasti zabezpečovania potravín a vody, väčšiemu vystaveniu 
extrémnym prírodným katastrofám, kolapsu ekosystémov a zvýšeniu zdravotných rizík; 
keďže Únia sa vo svojich vnútorných i vonkajších politikách zaviazala plniť ciele 
udržateľného rozvoja;

C. keďže podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) vystavuje zmena klímy 
ľudské a prírodné systémy nepomerným a asymetrickým rizikám z dôvodu rozdielov v 
zraniteľnosti a expozícii; keďže zmena klímy prehlbuje súčasné sociálne nerovnosti a 
spôsobuje, že nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy neprimerane trpia zraniteľné 
skupiny, výsledkom čoho je začarovaný kruh stále väčších následných nerovností; 
keďže v správe osobitného spravodajcu OSN o chudobe a ľudských právach sa uvádza, 
že zmena klímy prehĺbi aktuálnu chudobu a nerovnosť, ktoré najzávažnejšie postihujú 
chudobné krajiny a regióny a miesta, kde chudobní ľudia žijú a pracujú, a rozvojové 
krajiny budú znášať odhadom 75 až 80 % nákladov na zmenu klímy;

D. keďže dôsledkami zmeny klímy sú najviac zasiahnuté najmenej rozvinuté krajiny, 
zraniteľné krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, na ktoré sa preto treba zamerať ako 
prvé; keďže zmena klímy má dramatické dôsledky pre dlhodobý hospodársky rozvoj 
rozvojových krajín, a najmä najmenej rozvinutých krajín; keďže podľa OECD sú 
najmenej rozvinuté krajiny výrazne obmedzované v boji proti zmene klímy, a to z 
dôvodu vysokej chudoby, nízkej úrovne vzdelania a nedostatočných ľudských, 
inštitucionálnych, hospodárskych, technických a finančných kapacít;

E. keďže podľa OECD je spoločensko-hospodársky pokrok výrazne závislý od sektorov 
citlivých z hľadiska klímy; keďže adaptácia založená na ekosystémoch zvyšuje 
odolnosť a znižuje zraniteľnosť ľudí a životného prostredia voči zmene klímy; keďže 
územie, na ktorom žije všetkých 370 miliónov pôvodných obyvateľov zahŕňa 24 % 
celosvetovej pôdy a 80 % biodiverzity;

F. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa očakáva, že od roku 2030 
bude zmena klímy prispievať k približne 250 000 úmrtiam navyše spôsobeným 
podvýživou, maláriou, hnačkami a teplotným stresom; keďže podľa Detského fondu 
OSN (UNICEF) žije takmer 160 miliónov detí v oblastiach ohrozovaných kritickým 
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suchom a viac ako 500 miliónov žije v zónach mimoriadne často postihovaných 
povodňami; keďže je vedecky dokázané prepojenie zdravotných, environmentálnych a 
klimatických kríz, o čom svedčí pandémia COVID-19; keďže v dôsledku zmeny klímy 
a straty biodiverzity sa takéto krízy môžu v nasledujúcich desaťročiach znásobovať;

G. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. januára 2018 o ženách, rovnosti 
medzi ženami a mužmi a klimatickej spravodlivosti1 uznáva, že ženy sú mimoriadne 
zraniteľné voči zmene klímy a neúmerne pociťujú jej účinky vzhľadom na svoje 
sociálne úlohy;

1. domnieva sa, že EÚ má historickú zodpovednosť byť najambicióznejším signatárom 
Parížskej dohody, a to dodržiavaním vlastných záväzkov, ako aj poskytovaním pomoci 
iným, a mala by uznať a splniť svoj klimatické a environmentálne záväzky tým, že bude 
vierohodným príkladom; zdôrazňuje, že najlepšou formou diplomacie v oblasti klímy je 
preukázanie globálneho líderstva, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Európskej zelenej 
dohode, a reálne plnenie cieľov Parížskej dohody a politík a cieľov, ktoré sú s ňou v 
súlade, v rámci EÚ, ako aj líderstva v oblasti biodiverzity na základe Dohovoru o 
biologickej diverzite; pripomína zásadu „spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti a 
príslušných spôsobilostí“, na základe ktorej má Únia a členské štáty osobitnú 
zodpovednosť, ako aj schopnosť konať;

2. pripomína, že rozvojové krajiny a ich obyvatelia sú obzvlášť postihnuté negatívnymi 
dôsledkami zmeny klímy, ako sú prírodné katastrofy a extrémne výkyvy počasia 
vrátane cyklónov, búrok, záplav, sucha, erózie, stúpajúcej hladiny vôd, horúčav a 
požiarov; vyzýva preto EÚ, aby v rámci svojej vonkajšej činnosti viac podporovala 
zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj ochranu a obnovu biodiverzity a 
aby zintenzívnila technickú pomoc rozvojovým krajinám a výmenu najlepších postupov 
s nimi; pripomína svoje stanovisko, že aspoň 45 % finančných prostriedkov 
navrhovaných pre Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) 
na obdobie 2021 – 2027 by sa malo vynaložiť na podporu cieľov v oblasti klímy a 
životného prostredia bez toho, aby sa spôsobili škody; poznamenáva, že viac 
prostriedkov na rozvoj by sa malo venovať na ciele súvisiace s klímou a na úsilie o 
posilnenie odolnosti proti zmene klímy v rozvojových krajinách; opätovne zdôrazňuje, 
že treba dôslednejšie začleňovať postupy zmierňovania zmeny klímy a adaptácie a 
zaraďovať ich do širších politík a programov oficiálnej rozvojovej pomoci;

3. zdôrazňuje, že zmena klímy má značný vplyv na ľudské zdravie, napríklad tým, že 
spôsobuje povodne, suchá, vlny horúčav a požiare; pripomína, že rozvojové krajiny sú 
najzraniteľnejšie a často majú nedostatočnú výbavu na zmiernenie tohto vplyvu na 
zdravie; poukazuje preto na význam zdravia v rozvojovej pomoci súvisiacej s klímou v 
týchto krajinách; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby chránili deti postihnuté 
dôsledkami zmeny klímy;

4. pripomína, že je dôležité zapojiť všetky krajiny do rozhodovacích procesov v rámci 
UNFCCC; zdôrazňuje, že súčasný rozhodovací proces v rámci UNFCCC neumožňuje v 
plnej miere zapojiť najmenej rozvinuté krajiny a treba ho zdokonaliť, aby bolo možné 
lepšie zapojiť delegátov z chudobných a zraniteľných krajín; vyzýva predsedníctvo 
COP 26 a budúce predsedníctva, aby preskúmali spôsoby, ako zabezpečiť, aby delegáti 

1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0005.
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z najmenej rozvinutých krajín a malých ostrovných rozvojových štátov, ktorí majú 
menej zdrojov na to, aby sa mohli zapojiť rovnocenne s delegátmi z rozvinutých krajín, 
neboli štrukturálne znevýhodňovaní; žiada delegáciu EÚ na COP, aby sa viac 
angažovala vo vzťahu k delegátom zo zraniteľných krajín; pripomína cenný prínos 
mladých ľudí v rozvojových krajinách k zvyšovaniu globálnej informovanosti o zmene 
klímy a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba posilniť ich vplyv, a to najmä zaručením, 
aby sa ich názory považovali za rovnocenné a boli rovnocenne zastúpené;

5. konštatuje, že EÚ, jej členské štáty a Európska investičná banka sú spoločne najväčším 
prispievateľom verejných financií rozvojovým krajinám na financovanie opatrení v 
oblasti zmeny klímy – len v roku 2018 poskytli 21,7 miliardy EUR; poznamenáva, že 
len niekoľko členských štátov poskytuje finančné prostriedky na opatrenia v oblasti 
zmeny klímy nad rámec svojich záväzkov v súvislosti s oficiálnou rozvojovou 
pomocou; opätovne zdôrazňuje, že financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy by 
malo byť doplnkové, ako to vyžaduje UNFCCC; pripomína, že vo svojom uznesení z 
25. októbra 2018 o Konferencii OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 
24)2 podporil vytvorenie špecializovaného a automatického mechanizmu verejného 
financovania EÚ na poskytnutie dodatočnej a primeranej podpory v záujme toho, aby 
EÚ do roku 2020 prispela svojim dielom k splneniu medzinárodného cieľa v oblasti 
financovania klimatických opatrení vo výške 100 miliárd USD zo širokej škály zdrojov 
na zmysluplné zmierňujúce opatrenia, a pokračovala aspoň do roku 2025; naliehavo 
vyzýva všetky členské štáty, aby si splnili svoje záväzky týkajúce sa financovania 
opatrení v oblasti zmeny klímy, aby zvýšili financovanie týchto opatrení, a to aj 
využitím grantov, najmä pre najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové 
štáty, a aby zvážili zvýšenie finančnej podpory v období 2020 – 2025 ako súčasť 
širšieho medzinárodného programu; zdôrazňuje význam súkromných investícií do 
opatrení v oblasti klímy a domnieva sa, že by sa mali mobilizovať nové a dodatočné 
zdroje financovania, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie vnútroštátne stanovených 
príspevkov (NDC);

6. víta prísľuby členských štátov týkajúce sa Zeleného klimatického fondu a vytvorenia 
Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie s cieľom zvýšiť mobilizáciu 
súkromného kapitálu so zameraním na environmentálne udržateľné investície; 
zdôrazňuje najmä význam Zeleného klimatického fondu, pokiaľ ide o podporu toku 
verejných a súkromných financií do rozvoja vyznačujúceho sa nízkymi emisiami a 
odolnosťou proti zmene klímy v prospech rozvojových krajín; vyzýva Zelený 
klimatický fond, aby zjednodušil postupy pristupovania k financovaniu v rámci tohto 
programu, aby krajiny, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči účinkom zmeny klímy, najmä 
najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty, mohli rýchlo vypracovať 
svoje národné adaptačné plány; víta činnosť, ktorá bola v tejto súvislosti vykonaná v 
rámci programu pripravenosti a podpory prípravy Zeleného klimatického fondu;

7. požaduje, aby sa v rámci cieľa financovania opatrení v oblasti zmeny klímy na obdobie 
po roku 2025 zaistilo splnenie potrieb najzraniteľnejších krajín, najmä zvýšením 
zdrojov pre osobitné a kvantitatívne čiastkové ciele, vrátane čiastkového cieľa pre 
financovanie adaptácie v súlade s článkom 9 ods. 4 Parížskej dohody, čiastkového cieľa 
pre zmiernenie zmeny klímy vrátane opatrení týkajúcich sa ekosystémov, čiastkového 

2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0079.
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cieľa pre financovanie strát a škôd a financovanie na základe grantov, ako aj 
kvalitatívnych cieľov, napríklad zmysluplného, inkluzívneho a participatívneho 
plánovania a vykonávania adaptácie a odstraňovania prekážok v prístupe k dostupnému 
financovaniu; domnieva sa, že pri určovaní výšky príspevkov EÚ by sa v budúcich 
cieľoch financovania mali zohľadňovať potreby rozvojových krajín, ako aj zásada 
rovnosti Parížskej dohody; uznáva význam zvýšenia mobilizácie zdrojov na podporu 
úsilia o odvrátenie, minimalizáciu a riešenie strát a škôd súvisiacich s nepriaznivými 
účinkami zmeny klímy v obzvlášť zraniteľných krajinách;

8. pripomína, že v rámci preskúmania Varšavského medzinárodného mechanizmu pre 
straty a škody (WIM) z roku 2019 sa potvrdilo, že jeho vykonávanie má význam, a to 
najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva; dôrazne nabáda EÚ, aby podporila výzvy 
najmenej rozvinutých krajín na zriadenie osobitného finančného nástroja v rámci 
UNFCCC pre straty a škody spojené s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy; žiada 
nové a dodatočné zdroje financovania strát a škôd; domnieva sa, že členské štáty by 
mohli viac využívať možnosť individuálneho cieleného pozastavenia, odpustenia alebo 
zrušenia dlhov v prípade najzraniteľnejších najmenej rozvinutých krajín a malých 
ostrovných rozvojových štátov s osobitným cieľom prispieť k boju proti zmene klímy a 
ako súčasť širšieho medzinárodného rámca;

9. domnieva sa, že medzinárodné mechanizmy trhu s uhlíkom by mali byť navrhnuté tak, 
aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom pre miestne spoločenstvá; vyzýva EÚ a členské 
štáty, aby vo všetkých mechanizmoch trhu s uhlíkom presadzovali účinné sociálne a 
environmentálne záruky vychádzajúce z práv vrátane slobodného, predchádzajúceho a 
informovaného súhlasu a zásady „nespôsobovať škodu“, ako aj mechanizmy sťažností 
riadené nezávislým orgánom a orgánmi dohľadu bez konfliktu záujmov a aby 
predovšetkým zaručili, aby všetky mechanizmy článku 6 plne rešpektovali a chránili 
práva miestnych spoločenstiev; opätovne zdôrazňuje, že podporuje stanovenie podielu 
príjmov na poskytovanie finančnej podpory skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným 
nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy;

10. pripomína zásadu „nespôsobovať škodu“ uvedenú v Európskej zelenej dohode a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila plný súlad súčasných a budúcich 
obchodných a investičných dohôd a iných globálnych nariadení s medzinárodnými 
cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy, najmä s Parížskou dohodou a programom 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030; opakuje aj svoju výzvu Komisii, aby 
predložila návrh európskeho právneho rámca založeného na náležitej starostlivosti s 
cieľom zabezpečiť udržateľné dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k 
odlesňovaniu, pre výrobky uvádzané na trh EÚ; opätovne zdôrazňuje, že podporuje 
ukončenie vývozu odpadu z EÚ, posilnenie obehového hospodárstva na celom svete a 
zavedenie celosvetového zákazu plastov na jedno použitie; zdôrazňuje tiež, že naše ciele 
v oblasti klímy by sa nikdy nemali plniť na úkor biodiverzity; domnieva sa, že politika v 
oblasti bioenergie si vyžaduje prísne environmentálne a sociálne kritériá, aby sa 
zabránilo zaberaniu pôdy a odlesňovaniu; vyzýva Úniu a členské štáty, aby na 
nadchádzajúcom Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov podporili 
globálne uznanie práva na zdravé životné prostredie;

11. zdôrazňuje, že zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú čoraz viac spojené s 
javmi, ktoré vyvolávajú pohyb utečencov, keďže následky zmeny klímy a prírodných 
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katastrof nútia obyvateľstvo opúšťať svoje domovy; poukazuje na to, že v dôsledku 
zmeny klímy a straty biodiverzity sa takéto krízy môžu v nasledujúcich desaťročiach 
vyskytovať v mnohonásobne väčšom počte; poukazuje na to, že významní pôvodcovia 
emisií CO2, ako je EÚ, majú morálnu povinnosť pomáhať rozvojovým krajinám 
prispôsobiť sa zmene klímy a mali by svoje emisie znižovať; zdôrazňuje, že 
nedostatočné adaptačné schopnosti môžu viesť k ozbrojeným konfliktom, nedostatku 
potravín, prírodným katastrofám a k vysídľovaniu a nútenej migrácii spôsobených 
klímou; pripomína tiež, že k migrácii býva najčastejšie prinútené najzraniteľnejšie 
obyvateľstvo v rozvojových krajinách; vyjadruje podporu pracovnej skupine WIM pre 
problematiku vysídľovania a vyzýva ju, aby zintenzívnila svoju činnosť a viac zahrnula 
najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty; nalieha na EÚ a členské 
štáty, aby požiadali o vypracovanie osobitnej správy Medzivládneho panelu o zmene 
klímy (IPCC) na tému vysídľovania spôsobeného zmenou klímy a žiada väčšie 
zameranie na túto tému na budúcich konferenciách zmluvných strán;

12. zdôrazňuje, že stratégie adaptácie by mali zároveň motivovať k riešeniam 
vychádzajúcim z prírody, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, a mali by zvyšovať 
sebestačnosť v záujme zabezpečenia lepších životných podmienok vrátane udržateľného 
a lokálneho poľnohospodárstva, udržateľného hospodárenia s vodou, energie z 
obnoviteľných zdrojov atď. v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja; domnieva sa, 
že v tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať ostrovom, kde sú obyvatelia 
najviac ohrození zmenou klímy, aby sa podporila ich odolnosť a ochrana ekosystémov; 
podčiarkuje tiež potrebu lepšie pochopiť potenciálne náklady vyplývajúce z nečinnosti, 
ako aj účinnosť a vhodnosť adaptačných opatrení, najmä v prípade zraniteľných skupín, 
spoločenstiev a ekosystémov; zdôrazňuje, že neexistuje jediný globálne použiteľný 
systém monitorovania a hodnotenia adaptácie na zmenu klímy a jej účinnosti; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili podporu rozvojovým krajinám pri 
zavádzaní vhodných vnútroštátnych systémov monitorovania a hodnotenia, ktoré 
umožnia priebežné meranie pokroku v oblasti adaptácie;

13. víta významné rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské práva v prípade Teitiota v. Nový 
Zéland, v ktorom sa osobám, ktoré utekajú pred zmenou klímy a prírodnými 
katastrofami, priznáva nárok na medzinárodnú ochranu podľa Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzali 
toto rozhodnutie na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia a zabezpečili plnú 
ochranu osôb vysídlených z dôvodu životného prostredia podľa právnych predpisov EÚ, 
ako aj primeraný azyl klimatickým utečencom;

14. vyjadruje hlboké znepokojenie nad obrovskou stratou biodiverzity a jej vplyvom na 
úrovne odolnosti; opätovne vyzýva na uzavretie právne záväznej medzinárodnej dohody 
o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020 a žiada, aby do nej boli osobitne 
zahrnuté a mali z nej prospech zraniteľné skupiny obyvateľstva; schvaľuje pozíciu 
vyjadrenú v globálnej hodnotiacej správe o biodiverzite a ekosystémových službách 
Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES), že vývoz plodín, odlesňovanie a iné presuny zdrojov z rozvojových krajín 
prispievajú k zhoršovaniu stavu prírody, zatiaľ čo v rozvinutých a v rýchlo sa 
rozvíjajúcich rozvojových krajinách, ktoré tovar dovážajú, je zhoršovanie stavu prírody 
menej intenzívne; vyzýva EÚ, aby ako súčasť vonkajšieho rozmeru stratégie 
biodiverzity venovala osobitnú pozornosť rozvojovým krajinám a ich obyvateľstvu, 
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keďže ide o územia s veľkou biodiverzitou; žiada Komisiu a členské štáty, aby v súlade 
s Európskou zelenou dohodou posilnili opatrenia a synergie v programoch v oblasti 
klímy a biodiverzity;

15. pripomína, že negatívne dôsledky zmeny klímy oslabujú perspektívy rozvoja krajiny a 
zhoršujú existujúce nerovnosti, ako sú rodové rozdiely; zdôrazňuje, že zmena klímy má 
vážnejšie dôsledky pre zraniteľnejšie osoby, ako sú ženy a dievčatá, a že 80 % osôb 
vysídlených následkom zmeny klímy sú ženy; víta prísľuby podpredsedu Timmermansa 
o náprave rodových nerovností, ktoré zhoršuje zmena klímy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pri navrhovaní a vykonávaní všetkých politík, ktoré majú vplyv na 
situáciu dievčat a žien, prihliadala na rodovú rovnosť a klimatickú spravodlivosť a aby 
podporovala účasť domorodých žien, ochrancov práv žien a všetkých 
marginalizovaných rodových komunít v rámci UNFCCC; vyzýva všetky strany 
Parížskej dohody, aby v plnej miere vykonali päťročný rozšírený pracovný program z 
Limy týkajúci sa rodovej problematiky a jeho akčný plán v rodovej oblasti; berie so 
znepokojením na vedomie vysokú úmrtnosť žien počas katastrof; zdôrazňuje, že treba 
podporovať opatrenia na zlepšovanie postavenia a zmysluplnej účasti žien v boji proti 
zmene klímy na úrovni spoločnosti a vlády (úroveň rozhodovania);

16. pripomína, že pôvodní obyvatelia aktívne prispievajú k ochrane prírody; pripomína 
osobitnú správu IPCC o zmene klímy a pôde a uznáva, že pôvodné obyvateľstvo a 
miestne komunity majú kľúčovú úlohu pri spravovaní a ochrane pôdy a pri 
predchádzaní zmene klímy a že posilňovanie ich práv má v súvislosti s klimatickou 
krízou mimoriadny význam; pripomína tiež výrok z globálnej hodnotiacej správy 
IPBES, že na územiach pôvodného obyvateľstva dochádza vo všeobecnosti k 
pomalšiemu zhoršovaniu stavu prírody ako inde; podčiarkuje vzájomnú súvislosť medzi 
klímou, hospodárstvom a spoločnosťou, a najmä priamy vplyv zmeny klímy na 
spoločenstvá pôvodných obyvateľov a existenčnú hrozbu, ktorej mnohé z nich čelia; 
vyzýva na väčšiu medzinárodnú podporu kolektívnych práv pôvodného obyvateľstva k 
držbe pôdy, územiam a zdrojom čo by prispelo k obmedzeniu globálneho otepľovania a 
straty biodiverzity, keďže územie všetkých 370 miliónov pôvodných obyvateľov zahŕňa 
24 % celosvetovej pôdy a 80 % biodiverzity; domnieva sa, že to pomôže aj v boji proti 
degradácii ekosystémov a pri zabezpečovaní živobytia pôvodného obyvateľstva a 
prispeje k väčšej spravodlivosti v tomto úsilí; v tejto súvislosti pripomína, že v reakcii 
na budúce klimatické otrasy budú dôležité inkluzívne systémy sociálnej ochrany, a 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali vytváranie dôstojných pracovných miest 
ako súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci súvisiacej s klímou s cieľom pomôcť zvýšiť 
odolnosť všetkých populácií proti zmene klímy; naliehavo vyzýva všetky členské štáty, 
aby bezodkladne ratifikovali Dohovor MOP o domorodom a kmeňovom obyvateľstve v 
nezávislých krajinách z roku 1989 (dohovor MOP č. 169);

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz nebezpečnejšou situáciou obhajcov 
environmentálnych práv, najmä v rozvojových krajinách, ako aj kultúrou beztrestnosti, 
najmä v súvislosti s trestnou činnosťou a hrozbami voči najviac marginalizovaným a 
najzraniteľnejším skupinám; odsudzuje akékoľvek pokusy o dereguláciu ochrany 
životného prostredia a ľudských práv v kontexte pandémie COVID-19 a ďalších kríz; 
zároveň vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou ochrancov životného prostredia a 
oznamovateľov na celom svete; pripomína, že každému by mali byť priznané jeho 
ľudské práva, ako aj právo na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj a 
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nikto by nemal byť potrestaný, prenasledovaný či obťažovaný za ochranu životného 
prostredia; žiada Komisiu, aby podporovala ochrancov životného prostredia na celom 
svete;

18. zdôrazňuje, že zmena klímy má závažný dosah na výrobu potravín a potravinovú 
bezpečnosť v rozvojových krajinách, pričom najviac sú postihnuté najmä 
najzraniteľnejšie krajiny; vyzýva na podporu udržateľného využívania pôdy v 
poľnohospodárstve v záujme zmiernenia rizík súvisiacich so zmenou klímy, ktoré majú 
vplyv na potravinovú bezpečnosť, a zlepšenia ochrany životného prostredia; opätovne 
zdôrazňuje, že budúca spoločná poľnohospodárska politika by mala byť plne v súlade s 
posilnenými ambíciami EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a mala by zohľadňovať cieľ 
znižovať globálnu stopu Únie vrátane obmedzovania neudržateľného využívania pôdy a 
skoncovania so zaberaním pôdy v tretích krajinách;

19. trvá na tom, že treba lepšie informovať o klimatických rizikách a rizikách katastrof a o 
možnostiach adaptácie pre zraniteľné obyvateľstvo; pripomína dôležitú úlohu 
neštátnych subjektov a miestnych orgánov pri budovaní odolnosti na miestnej úrovni;
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