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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

A. der henviser til, at alle mennesker har ret til fuld udøvelse af deres menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder uden forskelsbehandling, således som det slås fast 
i verdenserklæringen om menneskerettigheder og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at klimaændringer forekommer globalt, men har en større virkning i de 
lande og lokalsamfund, der er mindst ansvarlige for den globale opvarmning; der 
henviser til, at virkningerne er større for de befolkningsgrupper, som er mest afhængige 
af naturressourcer til opretholdelse af deres livsgrundlag, og/eller som har mindst 
kapacitet til at reagere på naturkatastrofer såsom tørke, jordskred, oversvømmelser og 
orkaner; der henviser til, at de mennesker, der har færrest økonomiske ressourcer til at 
tilpasse sig, vil blive hårdest ramt og lide mest under følgevirkningerne af 
klimaændringerne;

C. der henviser til, at øget bevidsthed om og bekymring over konsekvenserne af 
klimaændringerne og miljøforringelserne i verdens befolkning generelt skaber fremdrift 
i miljøaktivismen i almindelighed og proaktiv inddragelse af miljøforkæmpere i 
særdeleshed;

D. der henviser til, at det internationale samfund på den første FN-konference om miljøet i 
1972 anerkendte den indbyrdes afhængighed og gensidighed mellem 
menneskerettigheder og miljø, hvorved et sundt miljø er en væsentlig forudsætning for 
det at nyde en bred vifte af menneskerettigheder fuldt ud; der henviser til, at den klima- 
og miljøkatastrofe, som Europa-Parlamentet erklærede i november sidste år, indebærer 
yderligere udfordringer i denne henseende;

E. der henviser til, at menneskerettighederne er tæt forbundet med klimaændringer, da 
deres ødelæggende indvirkning på miljøet har en følgevirkning på den fulde udøvelse af 
retten til liv, sundhed, vand, bolig, mad og levevilkårene; der henviser til, at også Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol klart har fastslået, at diverse former for 
miljøforringelse kan medføre krænkelser af materielle menneskerettigheder, herunder 
retten til livet og til et privatliv og familieliv, forbud mod umenneskelig og 
nedværdigende behandling og respekt for boligens ukrænkelighed;

F. der henviser til, at det i Parisaftalens præambel anerkendes, at klimaændringerne er en 
fælles udfordring for hele menneskeheden, og at aftalens parter bør overholde, fremme 
og tage hensyn til deres respektive forpligtelser på menneskerettighedsområdet, når de 
træffer foranstaltninger for at imødegå klimaændringerne;

G. der henviser til, at det stigende globale behov for adgang til naturressourcer ofte 
medfører ikkebæredygtig udnyttelse af det naturlige og menneskelige miljø, hvorved 
almindelige mennesker kommer i frontlinjen med hensyn til at beskytte økosystemer, 
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jord, fødevarer, kulturarv, lokalsamfund og andre mennesker mod konsekvenserne af 
klimaændringer og imod den ubæredygtige udvinding af råstoffer, herunder fossile 
brændstoffer, skovrydning, ulovlig skovhugst og "land grabbing";

H. der henviser til, at der er rapporteret om et stigende antal drab på miljøforkæmpere 
rundt om i verden; der navnlig henviser til, at antallet af miljøforkæmpere, der er blevet 
myrdet, er firedoblet i de seneste ti år1, og at antallet af drab på aktivister er steget til 
over fire i gennemsnit i hver uge i 20192; der henviser til, at størstedelen (90 %) af 
drabene er rapporteret i Mellem- og Sydamerika og Sydøstasien; der henviser til, at 
nogle af de områder i verden, som har den højeste biodiversitet, ligger i disse regioner;

I. der henviser til, at der ifølge Det Europæiske Miljøkontors casestudie3 også 
forekommer chikane af miljøforkæmpere i EU, hvor der i 2018 blev rapporteret om 13 
hændelser, og at nogle af medlemsstaterne ifølge denne rapport ikke har lovgivning om 
chikane af miljøforkæmpere, mens mange andre medlemsstater anser sig selv for at 
være uvidende, hvad angår sanktioner mod chikane;

J. der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd i marts 2019 vedtog resolution 
A/HRC/40/L.22/Rev.1, der anerkender miljømenneskerettighedsforkæmperes bidrag til 
udøvelse af menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling;

K. der henviser til, at miljøforkæmpernes sårbarhed forværres yderligere af manglen på 
effektive retsstatsmekanismer, som fører til straffrihed for gerningsmændene;

L. der henviser til, at indvirkningerne af klimaændringerne opleves forskelligt af kvinder 
og mænd; der henviser til, at kvinder er underrepræsenterede i instanser, der træffer 
beslutninger på området for miljø og klimaændringer; der henviser til, at der er 
kønsrelaterede forskelle på konsekvenserne af klimaændringerne og tilpasnings- og 
afbødningsstrategierne; der henviser til, at kvinder er mere sårbare og udsat for større 
risici og byrder af forskellige grunde, der strækker sig fra ulige adgang til ressourcer, 
uddannelse, jobmuligheder og ejendomsret til jord til sociale og kulturelle normer og 
roller og deres forskellige tværgående erfaringer;

M. der henviser til, at de negative følger af klimaforandringerne underminerer landenes 
udviklingsperspektiver og uddyber de allerede eksisterende kønsforskelle, der skyldes 
talrige socioøkonomiske, institutionelle, kulturelle og politiske faktorer;

N. der henviser til, at Aarhuskonventionen pålægger staterne at beskytte personer, der 
udøver deres miljømæssige rettigheder, mod chikane, straf eller forfølgelse;

O. der henviser til, at borgerne i de industrialiserede lande kan udlede mere end hundrede 
gange så meget CO2 som borgerne i de mindst udviklede lande; der henviser til, at der 
kræves kulstofbudgetlægning for at sikre en retfærdig fordeling af det resterende 
kulstofbudget;

P. der henviser til, at klimaændringerne kan føre til konflikter og true den globale 

1 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
2 https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
3 https://eeb.org/library/the-harassment-of-environmental-defenders-in-the-european-union-a-case-study-report/
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sikkerhed, navnlig i de regioner, hvor staterne er skrøbelige og ikke ledes på 
demokratisk vis; der henviser til, at miljømæssige ændringer også kan fremkalde 
konflikter om jord eller ressourcer, som til gengæld kan medføre fordrivelse af 
mennesker; der henviser til, at situationen for personer, som er internt fordrevne af 
miljømæssige årsager, og klimaflygtninge er værst for særligt sårbare grupper såsom 
kvinder og piger, der oplever krænkelser af deres grundlæggende rettigheder og ofte 
bliver ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse;

Q. der henviser til, at ingen krise nogensinde må bruges til at udhule demokratiske 
institutioner eller undergrave grundlæggende rettigheder; der henviser til, at alle 
foranstaltninger altid bør vedtages gennem en demokratisk proces;

1. mener, at klimaændringerne truer udøvelsen af en lang række menneskerettigheder, 
herunder retten til livet, vand og sanitet, fødevarer, sundhed, bolig, selvbestemmelse, 
kultur og udvikling; understreger, at klimaændringerne har dramatiske konsekvenser for 
menneskerettighederne i udviklingslandene; påpeger, at demokrati, som beskytter 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, er den eneste styreform, der 
er forenelig med en bæredygtig udvikling og en effektiv miljø- og klimabeskyttelse; 
påpeger, at korruption og manglende gennemsigtighed risikerer at underminere 
miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen; understreger behovet for et godt og velstruktureret 
samarbejde med lokale myndigheder, den private sektor og civilsamfundet;

2. understreger, at der er stærke beviser for, at de helbredsmæssige konsekvenser af 
klimafølsomme forhold, f.eks. underernæring og forekomsten af smitsomme 
sygdomme, varierer alt efter køn; noterer sig med bekymring den høje dødelighed 
blandt kvinder i katastrofesituationer; opfordrer til, at kønsperspektivet integreres i 
politikker og programmer for bæredygtig udvikling for at sikre, at kvinders og pigers 
rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og de 
nødvendige sundhedstjenester, fremme af ligestilling mellem kønnene og 
klimaretfærdighed integreres i alle EU's strategiske programmer;

3. udtrykker bekymring over de krænkelser af menneskerettighederne i lokalsamfund, der 
hænger sammen med fænomenet "land grabbing", som bl.a. næres af private spekulative 
interesser, herunder dem, der har relation til EU-baserede virksomheder, og passiviteten 
hos statslige myndigheder og internationale aktører; opfordrer i denne henseende 
Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne til at efterleve og fremme FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's vejledning 
om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd for at forebygge, mindske og afhjælpe 
skaderne på miljøet og biodiversiteten ved at gennemføre meningsfulde og inkluderende 
høringer af lokalsamfund, miljøforkæmpere og alle berørte interessenter i forbindelse 
med deres forretningsaktiviteter; glæder sig over Kommissionens planer om at foreslå 
lovgivning på EU-plan om rettidig omhu og ansvarlighed blandt virksomheder og 
bemærker, at flere lande allerede har vedtaget en sådan lovgivning; efterlyser øget 
international støtte til indfødte folks ejendomsret til jord, hvilket kan bidrage til at 
begrænse den globale opvarmning;

4. insisterer på, at der anlægges en integreret tilgang til gennemførelsen af Parisaftalen og 
2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling i både interne og eksterne politikker og 
under nøje hensyntagen til menneskerettighederne;
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5. påpeger, at muligheder for menneskelig udvikling for alle er af afgørende betydning; 
fremhæver risikoen for, at der i internationale forsyningskæder for både konventionel 
energi, vedvarende energi og energi baseret på grønne teknologiske løsninger 
forekommer krænkelser af menneskerettighederne, f.eks. børnearbejde i koboltminer, 
der forsyner de globale forsyningskæder for litium-ion-batterier; opfordrer 
Kommissionen til at tage hensyn til indvirkningen på menneskerettighederne, når den 
vurderer, hvilke teknologier Unionen skal anvende på energi- og transportområdet;

6. understreger, hvor vigtigt begrebet "klimaretfærdighed" er, når der skal træffes 
foranstaltninger for at afhjælpe klimaændringerne; efterlyser et aktivt EU-
klimadiplomati, der bygger på en rettighedsbaseret tilgang; mener, at kvinder og piger 
berøres uforholdsmæssig meget af klimaændringerne, hvilket afspejler den 
omstændighed, at de er mere tilbøjelige til at blive marginaliseret og stillet ugunstigt i 
mange lande; understreger betydningen af ligestilling og kvinders rolle som beskyttere 
af miljøet på den sydlige halvkugle og er særlig bekymret over den seksuelle og 
kønsbaserede vold mod kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;

7. minder om princippet om ikke at gøre skade i den europæiske grønne pagt og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at sikre, at eksisterende og fremtidige handels- 
og investeringsaftaler og -bestemmelser fuldt ud er i overensstemmelse med 
internationale menneskerettighedsbestemmelser og miljø- og klimamål, navnlig 
Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

8. understreger, at det er vigtigt at integrere tilpasning til og afbødning af 
klimaændringerne mere gennemgribende i de nationale strategier for bæredygtig 
udvikling, idet disse strategier kædes sammen med strategier, der skal mindske og styre 
risikoen for katastrofer og sikre tilpasning til klimaændringerne, og at overveje at 
indarbejde menneskerettighedsdimensionen i de eksisterende værktøjer;

9. betragter princippet om klimaneutralitet, som vi er enedes om i Parisaftalen, som en 
enestående mulighed for at sikre kvalitativ udvikling af både industrialiserede lande og 
lande i det globale syd, idet der sikres en tilnærmelse af levevilkårene på globalt plan;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til ikke at slække på deres nationale standarder 
for miljøbeskyttelse i deres bestræbelser på at skabe økonomisk genopretning på 
baggrund af den aktuelle covid-19-krise eller andre fremtidige kriser; gentager i denne 
henseende, at bæredygtighed som en grundlæggende forudsætning for udøvelse af alle 
menneskerettigheder uden nogen form for forskelsbehandling bør være den helt 
nødvendige tilgang til udformningen af politikker for at sikre offentlighedens interesser 
og de berørte lokalsamfunds sociale, miljømæssige og økonomiske trivsel;

11. understreger, at EU skal være forberedt på, at der kan forekomme klimabetinget 
fordrivelse, og anerkender behovet for, at der træffes passende foranstaltninger for at 
beskytte menneskerettighederne for befolkninger, der trues af klimaændringernes 
konsekvenser;

12. understreger, at beslutningstagning på miljøområdet skal baseres på ubegrænsede 
muligheder for borgerinddragelse, der bygger på adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse; efterlyser i den henseende, at der 
indføres internationale instrumenter, som styrker disse grundlæggende principper;
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13. understreger, at EU bør fremme inddragelse af flere interessenter, navnlig sociale 
interesseorganisationer, lokale myndigheder og den private sektor, for at overvinde den 
udfordring, der følger af miljøbetinget migration, på en helhedsorienteret og bæredygtig 
måde, hvor menneskerettighederne beskyttes;

14. minder om, at menneskeheden som helhed og dermed også EU har overskredet vores 
klodes begrænsninger på fire ud af ni områder, hvilket pålægger Unionen og 
medlemsstaterne et særligt ansvar for at mindske dens miljøpåvirkning for igen 
respektere disse grænser;

15. er foruroliget over den enorme menneskeskabte ødelæggelse af Amazonas-regnskoven; 
fremhæver den rolle, som miljøforkæmpere spiller med hensyn til at beskytte 
Amazonas-regnskoven, og fordømmer kraftigt den øgede vold mod mennesker, der 
forsøger at beskytte Amazonas-regnskoven, og oprindelige samfund; er foruroliget over, 
at chikane og angreb på miljøforkæmpere er i vækst, også i Europa; beklager dybt 
mordene i 2019 på to skovforvaltere, der bekæmpede ulovlig skovhugst i Rumænien, og 
andre angreb på skovarbejdere i Rumænien i de senere år; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at handle beslutsomt for at bekæmpe dette voksende problem og til 
at sørge for, at strafferetlig efterforskning og retsforfølgning af forbrydelser imod 
miljøforkæmpere gennemføres på en juridisk forsvarlig måde ved at sikre, at der er 
effektive retsmidler til rådighed;

16. opfordrer Kommissionen til i fremtidige internationale handelsaftaler at medtage 
obligatoriske miljøstandarder, der kan håndhæves retligt, og som standser skovrydning 
og sikrer respekt for menneskerettighederne;

17. minder om, at det i FN's rapport om miljølovgivning på globalt plan blev konstateret, at 
antallet af vedtagne miljølove er forøget 38 gange siden 1972, men at manglende 
gennemførelse og håndhævelse af disse love er en af de største hindringer for at afbøde 
klimaændringerne, mindske forureningen og forhindre et omfattende tab af arter og 
habitater; understreger, at det skal prioriteres at styrke den miljømæssige retsstat i både 
EU og resten af verden; noterer sig Kommissionens forslag til forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 1367/2006 (den såkaldte Aarhusforordning), som skal forbedre 
gennemførelsen af Aarhuskonventionen på EU-plan; opfordrer endvidere 
medlemsstaterne til at sikre en passende gennemførelse af relevante EU-retsakter (f.eks. 
direktiv 2011/92/EU) og internationalt retligt bindende bestemmelser 
(Aarhuskonventionen) i deres retsorden for at sikre inklusiv adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet;

18. anerkender, at civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle som fortaler, der øger 
bevidstheden og sikrer uddannelse med hensyn til konsekvenserne af klimaændringerne 
og miljøforringelsen; anerkender endvidere deres rolle som værdifulde uformelle 
aktører bag EU's eksterne klimaindsats; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med 
lokale eller globale NGO'er at bakke op om udviklingen af lokale netværk for at hjælpe 
personer i umiddelbar fare og indhente oplysninger om situationen i felten; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde kriterier for støtteberettigelse for EU-tilskud, som ville 
gøre det muligt for miljø-NGO'er, der ellers ikke ville være berettigede til finansiering 
på grund af deres størrelse, at få mere inklusiv adgang til midler; opfordrer 



PE655.977v03-00 8/10 AD\1221090DA.docx

DA

indtrængende medlemsstaterne til at fordømme enhver form for stigmatisering 
vedrørende det arbejde, som miljøorganisationer og klima- og miljøaktivister udfører; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU-strategi til støtte for miljøforkæmpere på 
EU-plan og i hele verden, idet der bl.a. tages hensyn til muligheden for at oprette en 
mekanisme for hurtig reaktion;

19. opfordrer Unionen og medlemsstaterne til på FN's næste generalforsamling at støtte den 
globale anerkendelse af retten til et sundt miljø; opfordrer desuden indtrængende 
parterne i COP26 til fuldt ud at integrere menneskerettighederne og de sociale og 
miljømæssige principper, der bekræftes i Parisaftalens præambel, som en del af 
regelsættet i Parisaftalen;

20. glæder sig over FN's Menneskerettighedskomités skelsættende afgørelse i sagen Teitiota 
mod New Zealand, hvori det anerkendes, at mennesker, der flygter fra klimarelaterede 
katastrofer og naturkatastrofer, med rette kan kræve international beskyttelse i henhold 
til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

21. mener, at medtagelse af retten til et sundt miljø i vigtige miljøaftaler og processer er 
afgørende for at sikre en helhedsorienteret reaktion på covid-19-krisen, der omfatter en 
nytænkning af forholdet mellem menneske og natur, som mindsker risiciene og 
forebygger fremtidige skader på grund af miljøforringelse;

22. udtrykker sin bekymring over, at oprindelige folk, herunder børn, mindretal, personer i 
landdistrikterne og marginaliserede befolkningsgrupper udsættes for omfattende og 
systematisk diskrimination og forfølgelse overalt i verden, idet der foretages vilkårlige 
anholdelser, tvangsfordrivelse, "land grabbing" og tilsidesættelse af oprindelige folks 
rettigheder på foranledning af store selskaber, navnlig agrovirksomheder og selskaber, 
der udvinder olie og gas, samt mineselskaber;

23. minder om, at journalister og advokater, der beskæftiger sig med miljøområdet, også er 
truede; understreger, at ti journalister, der beskæftigede sig med miljøområdet, er blevet 
dræbt inden for de sidste fem år, mens der blev registreret 53 tilsidesættelser af pressens 
rettigheder; er foruroliget over situationen for Steven Donziger, advokat for Lago 
Agrio-sagsøgerne fra Ecuador;

24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre rettigheder, beskyttelse og sikkerhed for alle personer, herunder 
miljømenneskerettighedsforkæmpere, der bl.a. udøver retten til meningsfrihed, til 
ytringsfrihed og til at mødes i fredelige forsamlinger og foreninger online og offline, 
som er afgørende for at fremme og beskytte menneskerettighederne og beskytte og 
bevare miljøet;
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