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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ασκούν πλήρως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους χωρίς αποκλεισμούς, όπως 
αυτά κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, έχει όμως 
μεγαλύτερη επίπτωση σε χώρες και κοινότητες που ελάχιστα ευθύνονται για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες 
για τους πληθυσμούς που εξαρτώνται περισσότερο από τους φυσικούς πόρους για την 
επιβίωσή τους και/ή που έχουν μικρότερη ικανότητα αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών, όπως ξηρασίες, κατολισθήσεις, πλημμύρες και τυφώνες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτοί που διαθέτουν λιγότερους χρηματοδοτικούς πόρους για να 
προσαρμοστούν θα πληγούν και θα υποφέρουν περισσότερο από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ανησυχία του γενικού 
πληθυσμού παγκοσμίως σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος δίδουν ώθηση για περιβαλλοντικό ακτιβισμό εν γένει 
και ιδίως για την  προληπτική δράση υπερασπιστών του περιβάλλοντος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, κατά την πρώτη διάσκεψη του ΟΗΕ για 
το περιβάλλον το 1972, επιβεβαίωσε την αλληλεξαρτώμενη και αμοιβαία σχέση μεταξύ 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της οποίας η ύπαρξη ενός 
υγιούς περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας για την πλήρη άσκηση ενός ευρέος 
φάσματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική και 
περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη, που κηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 
περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί στο πλαίσιο αυτό πρόσθετη πρόκληση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα συνδέονται στενά με την κλιματική 
αλλαγή, καθώς οι καταστροφικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον έχουν συνακόλουθη 
επίδραση στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων στη ζωή, την υγεία, το νερό, τη 
στέγαση, τη διατροφή και τα μέσα διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει διαπιστώσει σαφώς ότι πολλά 
είδη περιβαλλοντικής υποβάθμισης συνεπάγονται παραβιάσεις ουσιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, η απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, και το 
δικαίωμα στην απρόσκοπτη χρησιμοποίηση της κατοικίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προοίμιο της συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζεται ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί κοινή πηγή ανησυχίας του ανθρώπινου είδους και ότι τα 
μέρη της συμφωνίας θα πρέπει, κατά την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπισή της, 
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να σέβονται, να προάγουν και να λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους 
ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για πρόσβαση σε φυσικούς 
πόρους οδηγεί συχνά σε μη βιώσιμη εκμετάλλευση του φυσικού και ανθρώπινου 
περιβάλλοντος με αποτέλεσμα οι απλοί άνθρωποι να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή για 
την προστασία των οικοσυστημάτων, της γης, της τροφής, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, των κοινοτήτων και των μεμονωμένων ατόμων από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την καταπολέμηση της μη βιώσιμης εξόρυξης 
πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων  των ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των 
δασών, της παράνομης υλοτομίας και της αρπαγής γαιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί αυξανόμενη συχνότητα δολοφονιών 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ειδικότερα, ο αριθμός των υπερασπιστών του περιβάλλοντος που έχουν δολοφονηθεί 
τετραπλασιάστηκε τα τελευταία δέκα χρόνια1, με το ποσοστό θνησιμότητας να 
αυξάνεται κατά μέσο όρο σε περισσότερους από τέσσερις δολοφονημένους ακτιβιστές 
κάθε εβδομάδα το 20192· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος (90 %) των 
δολοφονιών έχει αναφερθεί στην Κεντρική και Νότια Αμερική και τη Νοτιοανατολική 
Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα μέρη που διαθέτουν τη μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα παγκοσμίως βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με περιπτωσιολογική μελέτη του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Περιβάλλοντος3, οι υπερασπιστές του περιβάλλοντος υφίστανται 
παρενόχληση και στην ΕΕ, όπου το 2018 καταγράφηκαν 13 σχετικά περιστατικά, 
σύμφωνα δε με την έκθεση, υπάρχουν κράτη μέλη που δεν διαθέτουν νομοθεσία 
σχετικά με την παρενόχληση των υπερασπιστών του περιβάλλοντος, πολλά δε κράτη 
θεωρούν ότι δεν γνωρίζουν πώς να τιμωρούν την παρενόχληση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών ενέκρινε τον Μάρτιο του 2019 το ψήφισμα A/HRC/40/L.22/Αναθ.1 σχετικά με 
την αναγνώριση της συμβολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
τομέα του περιβάλλοντος στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαλωτότητα των υπερασπιστών του περιβάλλοντος 
επιτείνεται περαιτέρω από την απουσία αποδοτικών κρατοδικαιϊκών μηχανισμών με 
αποτέλεσμα την ατιμωρησία των δραστών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται διαφορετικά 
από τις γυναίκες και τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται συναρτώμενες με το φύλο 
διαφορές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις στρατηγικές 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους και 

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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βάρη για διάφορους λόγους που κυμαίνονται από την άνιση πρόσβαση σε πόρους, 
εκπαίδευση, ευκαιρίες απασχόλησης και δικαιώματα γης, έως τα κοινωνικά και 
πολιτιστικά πρότυπα και ρόλους και τις ποικίλες διατομεακές τους εμπειρίες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής υπονομεύουν 
τις αναπτυξιακές προοπτικές χωρών και εντείνουν τις ήδη υφιστάμενες ανισότητες 
μεταξύ των φύλων που απορρέουν από πολυάριθμους κοινωνικοοικονομικούς, 
θεσμικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Aarhus υποχρεώνει τα κράτη να προστατεύουν 
όσους ασκούν τα περιβαλλοντικά δικαιώματά τους από κάθε παρενόχληση, 
ποινικοποίηση ή δίωξη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες βιομηχανοποιημένων χωρών μπορούν να εκλύουν 
εκατό φορές περισσότερο CO2 σε σύγκριση με τους πολίτες των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί προϋπολογισμό άνθρακα 
για να διασφαλιστεί μια δίκαιη κατανομή του εναπομείναντος προϋπολογισμού 
άνθρακα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και να 
αποτελέσει απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδίως σε περιφέρειες όπου τα κράτη 
είναι ευάλωτα και δεν τελούν υπό δημοκρατική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η περιβαλλοντική αλλαγή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συγκρούσεις για τη γη ή τους 
πόρους, που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν στον εκτοπισμό πληθυσμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων λόγω 
περιβαλλοντικών αιτίων και των κλιματικών προσφύγων είναι δεινή για τις πιο 
ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες, που πλήττονται από παραβιάσεις των βασικών τους 
δικαιωμάτων και συχνά πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιηθεί για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει όλα τα μέτρα να 
θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

1. θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί την άσκηση μιας σειράς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, το νερό και την 
αποχέτευση, τη σίτιση, την υγεία, τη στέγαση, την αυτοδιάθεση, τον πολιτισμό και την 
ανάπτυξη· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει δραματικές συνέπειες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι το δημοκρατικό πολίτευμα, 
που προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, είναι η μόνη 
συμβατή με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίματος μορφή διακυβέρνησης· τονίζει ότι η διαφθορά και η 
έλλειψη διαφάνειας μπορούν να υπονομεύσουν την περιβαλλοντική προστασία και τη 
δράση υπέρ του κλίματος· επισημαίνει την ανάγκη για καλή και διαρθρωμένη 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών·

2. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι επιπτώσεις εξαρτώμενων από το 
κλίμα καταστάσεων, όπως η κακή διατροφή και η εκδήλωση λοιμωδών νόσων, στην 
υγεία διαφέρουν ανάλογα με το φύλο· επισημαίνει με ανησυχία το υψηλό ποσοστό 
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γυναικείας θνησιμότητας σε καταστάσεις καταστροφών· ζητεί να ενσωματωθεί η 
διάσταση του φύλου στις πολιτικές και τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μέσω προγραμμάτων στρατηγικής λαμβάνονται 
υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών - συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και των 
απαραίτητων υπηρεσιών περίθαλψης - η προώθηση της ισότητας των φύλων και η 
κλιματική δικαιοσύνη·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
τοπικών κοινοτήτων που οφείλονται στο φαινόμενο της «αρπαγής γαιών», το οποίο 
πυροδοτείται μεταξύ άλλων από ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα, συναρτώμενα και 
με εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, καθώς και από την αδράνεια κρατικών αρχών και 
διεθνών φορέων· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εταιρείες να 
τηρούν και να προάγουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς  και τις κατευθυντήριες γραμμές 
δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά με 
στόχο την πρόληψη, μείωση και αποκατάσταση της βλάβης στο περιβάλλον και τη 
βιοποικιλότητα μέσω της διεξαγωγής ουσιαστικών και ευρέων διαβουλεύσεων με 
τοπικές κοινότητες, υπερασπιστές του περιβάλλοντος και όλες τις ενδιαφερόμενες 
ομάδες συμφερόντων σε συνάρτηση με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες· 
επικροτεί την πρόθεση την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια 
και εταιρική ευθύνη σε επίπεδο ΕΕ, σημειώνοντας ότι αρκετές χώρες διαθέτουν ήδη 
τέτοια νομοθεσία· ζητεί μεγαλύτερη διεθνή στήριξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 
στη χρήση γης, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλλει στον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη·

4. επιμένει σε μια κοινή προσέγγιση για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και 
της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών και λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

5. επισημαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν ευκαιρίες ανθρώπινης 
ανάπτυξης για όλους· τονίζει τους κινδύνους παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων όσον αφορά τόσο τις συμβατικές όσο και τις 
πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα η παιδική εργασία σε 
ορυχεία κοβαλτίου που τροφοδοτούν την παγκόσμια αλυσίδα μπαταριών λιθίου· καλεί 
την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά 
την αξιολόγηση λύσεων που αφορούν τις τεχνολογίες  ενέργειας και μεταφορών στην 
Ένωση·

6. τονίζει τη σημασία της έννοιας της «κλιματικής δικαιοσύνης» κατά τη λήψη μέτρων για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια ενεργή 
διπλωματία για το κλίμα που ενσωματώνει μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα· 
πιστεύει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική 
αλλαγή, και, κατά συνέπεια, είναι πιο πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο 
περιθωριοποίησης και δυσμενούς μεταχείρισης σε πολλές χώρες· τονίζει τη σημασία 
της ενδυνάμωσης των φύλων και του ρόλου των γυναικών στην προστασία του 
περιβάλλοντος στις χώρες του Νότου, και εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τη 
σεξουαλική και έμφυλη βία κατά των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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7. υπενθυμίζει την αρχή του «μη βλάπτειν» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και καλεί μετ΄επιτάσεως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ταχέως την πλήρη 
συμβατότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών και συναφών κανονισμών με τις διεθνείς ρυθμίσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τους διεθνείς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, ιδίως με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

8. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν περισσότερο η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και ο περιορισμός της στις εθνικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, 
μέσω της διασύνδεσης της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της διαχείρισης του 
κινδύνου καταστροφών και των στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και 
να ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα υφιστάμενα 
εργαλεία·

9. θεωρεί ότι η αρχή της κλιματικής ουδετερότητας που προβλέπεται στη συμφωνία του 
Παρισιού είναι ιδανική ευκαιρία για την ποιοτική ανάπτυξη τόσο των 
βιομηχανοποιημένων χωρών όσο και των χωρών του Νότου υπό την έννοια της 
προσέγγισης των παγκόσμιων συνθηκών διαβίωσης·

10. προτρέπει τα κράτη μέλη να μην μειώσουν, με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας, τα 
επίπεδα των εθνικών τους προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας ως αντίδραση στην 
τρέχουσα πανδημία της COVID-19 ή σε άλλες μελλοντικές κρίσεις· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω ότι η βιωσιμότητα ως θεμελιώδης προϋπόθεση για την άσκηση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις πάσης μορφής θα πρέπει να αποτελεί τη 
βασική προσέγγιση στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και η κοινωνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική ευημερία των πληττόμενων τοπικών κοινοτήτων·

11. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί για εκτοπισμούς συνεπεία της κλιματικής 
αλλαγής και αναγνωρίζει την ανάγκη για λήψη επαρκών μέτρων για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πληθυσμών που απειλούνται από τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής·

12. υπογραμμίζει ότι η λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στη 
συμμετοχή των πολιτών και να ευνοεί την εν λόγω συμμετοχή βάσει τριών πυλώνων 
τους οποίους συγκροτούν η πρόσβαση σε πληροφορίες, η συμμετοχής στα κοινά και η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη· ζητεί εν προκειμένω να εγκριθούν διεθνή μέσα για την 
ενίσχυση των θεμελιωδών αυτών αρχών·

13. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προάγει τη συμμετοχή πολλών ομάδων 
ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως κοινωνικών οργανώσεων, τοπικών αρχών και του 
ιδιωτικού τομέα, με στόχο να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο και 
με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η πρόκληση της μετανάστευσης για 
περιβαλλοντικούς λόγους·

14. επισημαίνει ότι τόσο η ανθρωπότητα στο σύνολό της όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν υπερβεί τα 4 από τα 9 πλανητικά όρια, και συνεπώς η Ένωση και τα κράτη μέλη 
φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη να μειώσουν τον οικολογικό αντίκτυπό τους για να 
επιστρέψουν στον σεβασμό  των  ορίων αυτών·
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15. εκφράζει την ανησυχία του για τη μαζική ανθρωπογενή καταστροφή του τροπικού 
δάσους του Αμαζονίου· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές του 
περιβάλλοντος στην προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, και καταδικάζει 
έντονα την αυξανόμενη βία κατά των υπερασπιστών του τροπικού δάσους του 
Αμαζονίου και των γηγενών κοινοτήτων· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση, 
και στην Ευρώπη, των περιστατικών παρενόχλησης και επιθέσεων κατά υπερασπιστών 
του περιβάλλοντος· εκφράζει τη λύπη του για τις δολοφονίες το 2019 δύο 
δασοφυλάκων που μάχονταν για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στη 
Ρουμανία καθώς και για άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια εις 
βάρος εργαζομένων στα δάση της Ρουμανίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα την  αύξηση αυτή και να μεριμνήσουν ώστε οι 
ποινικές έρευνες και διώξεις για εγκλήματα κατά υπερασπιστών του περιβάλλοντος να 
διεξάγονται με νομικά ασφαλή τρόπο, διασφαλιζομένης της διάθεσης αποτελεσματικών 
ένδικων μέσων·

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε μελλοντικές διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 
υποχρεωτικά, νομικά εκτελεστά περιβαλλοντικά πρότυπα που θα ανασχέσουν την 
αποψίλωση των δασών και θα διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

17. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια περιβαλλοντική έκθεση των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με την αρχή του κράτους δικαίου στον τομέα του περιβάλλοντος, 
μολονότι παρατηρείται αύξηση κατά 38 φορές των εκδιδόμενων από το 1972 
περιβαλλοντικών νομοθεσιών, η μη πλήρης  εφαρμογή και επιβολή των νομοθεσιών 
αυτών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, τη μείωση της μόλυνσης και την πρόληψη της ευρείας απώλειας ειδών και 
οικοτόπων· τονίζει ότι η ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου στον τομέα του 
περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο 
κόσμο· σημειώνει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 (ο λεγόμενος κανονισμός Aarhus), ο οποίος 
αναμένεται να βελτιώσει την εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus σε επίπεδο ΕΕ· 
προτρέπει περαιτέρω τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη μεταφορά των 
σχετικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ (π.χ. οδηγία 2011/92/ΕΕ) και των διεθνών 
νομικά δεσμευτικών διατάξεων (Σύμβαση του Aarhus) στην έννομη τάξη τους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε πληροφορίες, η 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα·

18. αναγνωρίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι βασικοί δρώντες στον 
τομέα της υπεράσπισης συμφερόντων, της ευαισθητοποίησης και της διαφώτισης 
σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης· αναγνωρίζει περαιτέρω τον ρόλο τους ως πολύτιμων άτυπων φορέων της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη τοπικών δικτύων σε συνεργασία με τοπικές ή παγκόσμιες ΜΚΟ, προκειμένου 
να συνδράμει όσους βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και να λάβει πληροφορίες σχετικά με 
την επικρατούσα κατάσταση στο πεδίο· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κριτήρια 
επιλεξιμότητας για τις επιχορηγήσεις της ΕΕ, τα οποία θα επιτρέπουν σε 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες διαφορετικά ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση λόγω του μεγέθους τους, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κονδύλια 
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χωρίς αποκλεισμούς· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταδικάσουν κάθε είδος 
στιγματισμού που αφορά το έργο περιβαλλοντικών ΜΚΟ και προσώπων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υπεράσπισης του κλίματος και του περιβάλλοντος· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμού ταχείας 
αντίδρασης·

19. καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, στην επόμενη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών, την παγκόσμια αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές 
περιβάλλον· καλεί επιπλέον μετ΄επιτάσεως  τα συμβαλλόμενα κράτη στην COP26 να 
εντάξουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
αρχές που επιβεβαιώνονται στο προοίμιο της συμφωνίας του Παρισιού ως μέρος του 
συνόλου κανόνων της συμφωνίας του Παρισιού·

20. επιδοκιμάζει την απόφαση ορόσημο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ στην υπόθεση Teitiota κατά Νέας Ζηλανδίας με την οποία αναγνωρίζεται  ότι οι 
άνθρωποι που τρέπονται σε φυγή υπό την απειλή κλιματικών και φυσικών 
καταστροφών έχουν εύλογη αξίωση για διεθνή προστασία δυνάμει του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

21. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση του ανθρώπινου δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον σε 
σημαντικές περιβαλλοντικές συμφωνίες και διεργασίες είναι μείζονος σημασίας για τη 
διασφάλιση μιας ολιστικής αντίδρασης στην COVID-19 που περιλαμβάνει τον 
επαναπροσδιορισμό της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, ο οποίος θα μειώσει τους 
κινδύνους και θα αποτρέψει μελλοντικές ζημίες λόγω της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης·

22. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι γηγενείς πληθυσμοί, μεταξύ των οποίων 
παιδιά, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και αγροτικές και περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, υφίστανται εκτεταμένες και συστηματικές διακρίσεις και διώξεις σε όλον 
τον κόσμο, με αυθαίρετες συλλήψεις, βίαιους εκτοπισμούς, αρπαγές γαιών και 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γηγενών πληθυσμών από μεγάλες εταιρείες και 
ιδίως από γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και από εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και εξόρυξης·

23. επισημαίνει εκ νέου ότι δημοσιογράφοι και δικηγόροι που ασχολούνται με θέματα 
περιβάλλοντος επίσης βρίσκονται σε κίνδυνο· υπογραμμίζει ότι τα τελευταία πέντε 
χρόνια έχουν σκοτωθεί δέκα δημοσιογράφοι που ασχολούνταν με θέματα 
περιβάλλοντος, ενώ έχουν καταγραφεί 53 παραβιάσεις δικαιωμάτων του Τύπου· 
εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση του Steven Donziger, δικηγόρου των 
εναγόντων του Lago Agrio από το Εκουαδόρ·

24. καλεί μετ΄επιτάσεως τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν τα δικαιώματα, την προστασία και την ασφάλεια όλων των προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θέματα 
περιβάλλοντος, οι οποίοι ασκούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα της ελευθερίας της 
γνώμης, της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, τόσο εντός 
όσο και εκτός διαδικτύου, τα οποία είναι μείζονος σημασίας για την προαγωγή και 
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προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία και διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος.



AD\1221090EL.docx 11/12 PE655.977v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 15.12.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

38
36
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, 
Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian 
Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, 
Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo 
Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan 
Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Ewa 
Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César 
Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, 
Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan 
Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta 
Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique 
Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, 
Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-
Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, 
Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek



PE655.977v02-00 12/12 AD\1221090EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38 +
S&D Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 

Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor 
Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae 
Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

GREENS/EFA Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace 
O’Sullivan, Jutta Paulus

EUL/NGL Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

36 -
EPP Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

RENEW Catherine Chabaud

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, 
Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, 
Anna Zalewska

2 0
RENEW Pascal Canfin, Ondřej Knotek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


