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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

A. tā kā visiem cilvēkiem ir tiesības bez diskriminācijas pilnībā izmantot savas 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;

B. tā kā klimata pārmaiņas ir globāla parādība, bet tās būtiskāk ietekmē valstis un 
kopienas, kuras ir vismazāk atbildīgas par globālo sasilšanu; tā kā ietekme ir lielāka uz 
iedzīvotājiem, kuru iztika ir visvairāk atkarīga no dabas resursiem un/vai kuriem 
visvairāk trūkst spēju reaģēt uz dabas radītiem apdraudējumiem, piemēram, sausumu, 
zemes nogruvumiem, plūdiem un viesuļvētrām; tā kā tiem, kam ir ierobežotāki finanšu 
resursi, kas vajadzīgi, lai pielāgotos, visvairāk izjutīs klimata pārmaiņu ietekmi un cietīs 
no tās visvairāk;

C. tā kā pasaulē arvien pieaug plašākas sabiedrības izpratne un bažas par klimata 
pārmaiņām un vides degradāciju, šis ir piemērots brīdis aktivitātei vides jomā kopumā 
un jo īpaši vides aizstāvju proaktīvai iesaistei;

D. tā kā starptautiskā sabiedrība ANO pirmajā konferencē par vides jautājumiem 
1972. gadā apstiprināja cilvēka un vides savstarpējās saistības un savstarpības aspektu, 
saskaņā ar kuru veselīga vide ir priekšnosacījums, lai pilnībā īstenotu vairumu 
cilvēktiesību; tā kā ārkārtas situācija klimata un vides jomā, par ko Eiropas Parlaments 
paziņoja pagājušā gada novembrī, šajā saistībā ir papildu problēmuzdevums;

E. tā kā cilvēktiesības ir cieši saistītas ar klimata pārmaiņām, jo to postošā ietekme uz vidi 
savukārt ietekmē iespēju pilnībā izmantot tiesības uz dzīvību, veselību, ūdeni, mājokli, 
pārtiku un iztikas līdzekļiem; tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir skaidri noteikusi, ka 
dažādu veidu vides degradācija var izraisīt būtisku cilvēktiesību pārkāpumus, 
piemēram, pārkāpjot tiesības uz dzīvību, privāto un ģimenes dzīvi, necilvēcīgas un 
pazemojošas izturēšanās aizliegumu un tiesības uz mierīgu dzīvi mājās;

F. tā kā Parīzes nolīguma preambulā ir atzīts, ka klimata pārmaiņas ir cilvēces kopīga 
problēma un ka šā nolīguma pusēm, risinot ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas, 
būtu jāievēro, jāatbalsta un jāņem vērā savas attiecīgās saistības, kas skar cilvēktiesības;

G. tā kā pasaulē arvien pieaugošā pieprasījuma pēc dabas resursiem sekas bieži vien ir 
dabas resursu un cilvēkiem nepieciešamās vides ekspluatācija, liekot vienkāršajiem 
cilvēkiem kļūt par tiem, kas aizsargā ekosistēmas, zemi, pārtiku, kultūras mantojumu, 
kopienas un ļaudis pret ietekmi, ko rada klimata pārmaiņas, kā arī pret izejvielu, tostarp 
fosilo kurināmo, neilgtspējīgu ieguvi, atmežošanu, nelikumīgu mežizstrādi un zemes 
sagrābšanu;

H. tā kā tiek ziņots, ka visā pasaulē arvien biežāk nogalina vides aizstāvjus; tā kā 
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nogalināto vides aizstāvju skaits pēdējo desmit gadu laikā ir četrkāršojies1, 2019. gadā 
sasniedzot rādītāju — vidēji vairāk nekā četri nogalināti vides aktīvisti ik nedēļu2; tā kā 
pārsvarā (90 %) ziņojumi par vides aktīvistu nogalināšanu ir no Centrālamerikas un 
Dienvidamerikas, kā arī Dienvidaustrumāzijas; tā kā šajos reģionos atrodas vietas ar 
lielāko biodaudzveidību pasaulē;

I. tā kā saskaņā ar Eiropas Vides biroja gadījumu pētījumu3 vides aizstāvju aizskaršana 
notiek arī ES un 2018. gadā tika ziņots par 13 šādiem gadījumiem un tā kā saskaņā ar 
ziņojumu dažās dalībvalstīs nav spēkā esošu tiesību aktu par vides aizstāvju aizskaršanu 
un daudzas valstis atzīst, ka nav pievērsušas vērību sankciju piemērošanai par 
pārkāpumiem;

J. tā kā 2019. gada martā ANO Cilvēktiesību padome pieņēma Rezolūciju 
A/HRC/40/L.22/Rev.1, kurā ir atzīts vidisko cilvēktiesību aizstāvju devums 
cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšanā, vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā;

K. tā kā vides aizstāvju neaizsargātību vēl vairāk pastiprina efektīvu tiesībaizsardzības 
mehānismu trūkums, kā dēļ pārkāpēji paliek nesodīti;

L. tā kā klimata pārmaiņas sievietes un vīriešus ietekmē atšķirīgi; tā kā sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas iestādēs, kas pieņem lēmumus par vidi un klimata pārmaiņām; 
tā kā klimata pārmaiņas, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām un pārmaiņu 
mazināšanas stratēģijas sievietes un vīriešus ietekmē atšķirīgi; tā kā sievietes ir lielākā 
mērā neaizsargātas un saskaras ar lielākiem riskiem un slogu dažādu iemeslu dēļ — no 
nevienlīdzīgas piekļuves resursiem, izglītībai, darba iespējām un tiesībām uz zemi līdz 
sociālajām un kultūras normām un lomām un viņu atšķirīgajai krusteniskās 
diskriminācijas pieredzei;

M. tā kā klimata pārmaiņu nelabvēlīgās sekas apdraud valstu attīstības perspektīvas un 
padziļina jau pašreizējo dzimumu nelīdztiesību, kas izriet no daudziem 
sociālekonomiskiem, institucionāliem, kultūras un politiskiem faktoriem;

N. tā kā Orhūsas konvencija uzliek pienākumu valstīm aizsargāt personas, kuras īsteno 
savas ar vidi saistītās tiesības, pret jebkāda veida aizskaršanu, sodīšanu vai vajāšanu;

O. tā kā rūpnieciski attīstīto valstu iedzīvotāju CO2 emisijas var pat vairāk nekā simt reižu 
pārsniegt mazāk attīstīto valstu iedzīvotāju emisijas; tā kā šajā saistībā nepieciešama 
oglekļa budžeta plānošana, lai nodrošinātu oglekļa budžeta atlikuma taisnīgu sadali;

P. tā kā klimata pārmaiņas var izraisīt konfliktus un var apdraudēt drošību pasaulē, jo īpaši 
reģionos, kuros valstis ir nestabilas un netiek demokrātiski pārvaldītas; tā kā arī 
pārmaiņas vidē var veicināt konfliktus saistībā ar zemi vai resursiem, kas savukārt var 
būt iemesls iedzīvotāju pārvietošanai; tā kā vidisku apsvērumu dēļ iekšzemē pārvietotu 
personu un klimata bēgļu vidū vissliktākajā situācijā ir neaizsargātās grupas, piemēram, 
sievietes un meitenes, jo tiek pārkāptas viņu pamattiesības un viņas bieži vien kļūst par 

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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cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas upuriem;

Q. tā kā nevienu ārkārtas stāvokli nedrīkst izmantot demokrātisku iestāžu vājināšanai vai 
pamattiesību ierobežošanai; tā kā visi pasākumi vienmēr būtu jāpieņem demokrātiskā 
procesā,

1. uzskata, ka klimata pārmaiņas apdraud dažādu cilvēktiesību, tostarp tiesību uz dzīvību, 
ūdeni un sanitāriju, pārtiku, veselību, mājokli, pašnoteikšanos, kultūru un attīstību, 
ievērošanu, uzsver, ka klimata pārmaiņas būtiski ietekmē cilvēktiesību ievērošanu 
jaunattīstības valstīs; uzsver, ka demokrātija, kas aizsargā cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, ir vienīgais pārvaldības veids, kas ir saderīgs ar ilgtspējīgu attīstību un 
efektīvu vides un klimata aizsardzību; norāda, ka korupcija un pārredzamības trūkums 
var apdraudēt vides aizsardzību un klimatrīcību; uzsver, ka nepieciešama efektīva un 
strukturēta sadarbība ar vietējām iestādēm, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību;

2. uzsver, ka saskaņā ar pārliecinošiem pierādījumiem klimata pārmaiņu izraisītu veselības 
traucējumu, piemēram, nepilnvērtīga uztura un saslimstības ar infekcijas slimībām, 
ietekme atšķiras dzimumu starpā; ar bažām konstatē augsto sieviešu mirstību katastrofu 
situācijās; mudina dzimumu līdztiesības dimensiju iekļaut ilgtspējīgas attīstības 
rīcībpolitikā un programmās, lai nodrošinātu, ka sieviešu un meiteņu tiesības — tostarp 
seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības —, kā arī nepieciešamie 
veselības aprūpes pakalpojumi, dzimumu līdztiesības un klimatiskā taisnīguma 
veicināšana tiek integrēti ES stratēģiskajās programmās;

3. pauž bažas par vietējo kopienu cilvēktiesību pārkāpumiem, kuru iemesls ir tā dēvētā 
zemes sagrābšana, ko cita starpā veicina privātas spekulatīvas intereses un ko īsteno arī 
tie uzņēmumi, kuri veic darbību ES, kā arī valsts iestāžu un starptautisko dalībnieku 
bezdarbība; šajā saistībā aicina Komisiju, dalībvalstis un uzņēmumus ievērot un veicināt 
ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas atbildīgai darījumdarbībai, lai novērstu, mazinātu un atlīdzinātu 
kaitējumu videi un biodaudzveidībai, veicot jēgpilnu un iekļaujošu apspriešanos ar 
vietējām kopienām, vides aizstāvjiem un visām ieinteresētajām personām saistībā ar to 
darījumdarbību; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri ES līmenī ierosināt tiesību aktus par 
pienācīgu rūpību un uzņēmumu pārskatatbildību, ņemot vērā to, ka vairākas valstis 
šādus tiesību aktus jau ir pieņēmušas; aicina starptautiskā līmenī lielākā mērā atbalstīt 
pirmiedzīvotāju tiesības uz zemi, tādējādi palīdzot ierobežot globālo sasilšanu;

4. uzstāj, ka iekšpolitikā un ārpolitikā un jo īpaši cilvēktiesību jomā nepieciešama kopīga 
pieeja Parīzes nolīguma un Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanai;

5. uzsver cilvēka attīstības iespēju neaizstājamību attiecībā uz ikvienu; uzsver 
cilvēktiesību pārkāpumu risku starptautiskajās preču piegādes ķēdēs, kas nodrošina gan 
parastā veidā, gan ar zaļajām tehnoloģijām ražotu un atjaunojamo energoresursu 
enerģiju, piemēram, saistībā ar bērnu darbu kobalta raktuvēs, kas nodrošina globālo 
litija jonu akumulatoru ķēdi; aicina Komisiju, novērtējot Savienības enerģētikas un 
transporta tehnoloģiju attīstības iespējas, ņemt vērā to ietekmi uz cilvēktiesībām;

6. uzsver jēdziena "klimatiskais taisnīgums" nozīmi darbību īstenošanā ar mērķi novērst 
klimata pārmaiņas; aicina īstenot aktīvu ES klimata diplomātiju, kas ietver tiesībās 
balstītu pieeju; uzskata, ka klimata pārmaiņas nesamērīgi ietekmē sievietes un meitenes, 
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un tas norāda, ka viņas var tikt pakļautas lielākam atstumtības riskam un nonākt 
nelabvēlīgākā situācijā daudzās valstīs; uzsver, cik būtiska nozīme ir dzimumu 
līdzdalībai un sieviešu kā vides aizstāvju globālajos dienvidos nozīmei, un pauž īpašas 
bažas par seksuālu vardarbību un ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm, kas 
aizstāv cilvēktiesības;

7. atgādina par principu "nekaitēt" saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un mudina Komisiju īsā 
laikā panākt, ka pašreizējie un turpmākie tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi un 
noteikumi pilnībā atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību aizsardzības noteikumiem un 
vides un klimata mērķiem, jo īpaši Parīzes nolīgumam un Ilgtspējīgas attīstības 
programmai 2030. gadam;

8. uzsver, ka ir svarīgi jautājumus par pielāgošanos klimata pārmaiņām un klimata 
pārmaiņu mazināšanu dziļāk integrēt valstu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās, sasaistot 
katastrofu riska mazināšanas, katastrofu riska pārvarēšanas un pielāgošanās klimata 
pārmaiņām stratēģijas, un apsvērt cilvēktiesību dimensijas iekļaušanu pašreizējos 
instrumentos;

9. uzskata, ka Parīzes nolīgumā noteiktais klimatneitralitātes princips ir lieliska iespēja 
kvalitatīvi attīstīties gan industrializētām valstīm, gan arī valstīm globālajos dienvidos, 
tā tuvinot dzīves apstākļus visā pasaulē;

10. aicina dalībvalstis nepazemināt valsts vides aizsardzības standartus, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 krīzi vai citām krīzēm 
nākotnē; šajā saistībā atkārto, ka ilgtspējai kā pamatnosacījumam visu cilvēktiesību 
ievērošanai bez jebkāda veida diskriminācijas jābūt galvenajai pieejai politikas 
veidošanā, lai nodrošinātu sabiedrības interešu aizsardzību un skarto vietējo kopienu 
sociālo, vidisko un ekonomisko labklājību;

11. uzsver, ka ES ir jābūt gatavai klimata pārmaiņu izraisītai iedzīvotāju pārvietošanai, un 
atzīst, ka ir jāveic atbilstīgi pasākumi, lai aizsargātu to iedzīvotāju cilvēktiesības, kurus 
apdraud klimata pārmaiņu sekas;

12. uzsver, ka lēmumu pieņemšanas vides jomā pamatā jābūt pilsoniskās sabiedrības 
iesaistei un tā ir jānodrošina pilnībā, pamatojoties uz trim pīlāriem — piekļuvi 
informācijai, sabiedrības līdzdalībai un tiesu pieejamībai; šajā saistībā aicina pieņemt 
starptautiskus instrumentus šo pamatprincipu stiprināšanai;

13. uzsver, ka ES būtu jāveicina dažādu ieinteresēto personu, jo īpaši sabiedrisko 
organizāciju, vietējo iestāžu un privātā sektora, iesaiste, kas vajadzīga, lai, visaptverošā 
un ilgtspējīgā veidā aizsargājot cilvēktiesības, risinātu vides apstākļu radītus migrācijas 
problēmuzdevumus;

14. atgādina, ka cilvēce kopumā un Eiropas Savienība ir pārsniegušas četras no deviņām 
planētas iespējām, un tādēļ Savienība un dalībvalstis ir īpaši atbildīgas par ekoloģiskās 
ietekmes mazināšanu, lai šīs iespējas atkal tiktu atjaunotas;

15. pauž bažas par vērienīgo Amazones lietusmežu iznīcināšanu, ko īsteno cilvēki; uzsver 
vides aizstāvju lomu Amazones lietusmežu aizsardzībā un stingri nosoda arvien 
pieaugošo vardarbību pret Amazones mežu aizstāvjiem un pirmiedzīvotāju kopienām; 



AD\1221090LV.docx 7/10 PE655.977v03-00

LV

pauž bažas par to, ka arī Eiropā vides aizstāvjus aizskar un viņiem uzbrūk aizvien 
biežāk; pauž nožēlu par to, ka 2019. gadā tika nogalināti divi mežsargi, kuri cīnījās pret 
nelikumīgu mežizstrādi Rumānijā, kā arī par citiem pēdējos gados notikušiem 
uzbrukumiem mežstrādniekiem Rumānijā; aicina Komisiju un dalībvalstis rīkoties 
apņēmīgi, vēršoties pret šādu gadījumu skaita pieaugumu, un nodrošināt, ka pret vides 
aizstāvjiem vērstu noziegumu kriminālizmeklēšana un kriminālvajāšana tiek veikta 
juridiski drošā veidā, nodrošinot efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

16. aicina Komisiju turpmākajos starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos iekļaut obligātus 
un juridiski īstenojamus vides standartus, kas apturētu atmežošanu un nodrošinātu 
cilvēktiesību ievērošanu;

17. atgādina, ka ANO Pasaules Vides fonda ziņojumā par tiesiskumu vides jomā konstatēts, 
ka, neskatoties uz to, ka kopš 1972. gada 38 reizes palielinājies pieņemto vides tiesību 
aktu skaits, nespēja pilnībā īstenot šos tiesību aktus un panākt to izpildi ir viens no 
lielākajiem problēmuzdevumiem klimata pārmaiņu mazināšanā, piesārņojuma 
ierobežošanā un sugu un dzīvotņu plaši izplatītās izzušanas novēršanā; uzsver, ka 
prioritātei jābūt tiesiskuma vides jomā stiprināšanai gan ES, gan visā pasaulē; norāda uz 
Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1367/2006 (tā dēvēto 
Orhūsas regulu), kurai jāuzlabo Orhūsas konvencijas īstenošana ES līmenī; turklāt 
mudina dalībvalstis nodrošināt attiecīgo ES tiesību aktu (piemēram, Direktīvas 
2011/92/ES) un starptautisko juridiski saistošo noteikumu (Orhūsas konvencijas) 
pienācīgu transponēšanu to tiesību sistēmā, lai nodrošinātu iekļaujošu piekļuvi 
informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem;

18. atzīst, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir ievērojama nozīme interešu 
pārstāvēšanā, izpratnes veicināšanā un izglītošanā par klimata pārmaiņu ietekmi un 
vides degradāciju; turklāt atzīst minēto organizāciju kā neoficiālu pārstāvju klimata 
jomā vērtīgo lomu ES ārējā darbībā; aicina Komisiju sadarbībā ar vietējām vai globālām 
NVO atbalstīt vietējo tīklu attīstību, lai palīdzētu tiem, kuriem draud tūlītējas briesmas, 
un iegūtu informāciju par situāciju konkrētajā vietā; aicina Komisiju izstrādāt atbilstības 
kritērijus ES dotāciju iegūšanai, kas pavērtu vides NVO, kuras citādi nav tiesīgas 
pretendēt uz finansējumu to lieluma dēļ, plašākas iespējas iegūt finansējumu; aicina 
dalībvalstis nosodīt jebkura veida stigmatizāciju saistībā ar to vides NVO un personu 
darbību, kuras aktīvi iestājas par klimata un vides aizsardzību; aicina Komisiju nākt 
klajā ar ES stratēģiju vides aizstāvju atbalstam ES līmenī un visā pasaulē, cita starpā 
apsverot iespēju izveidot ātrās reaģēšanas mehānismu;

19. aicina Savienību un dalībvalstis nākamajā ANO Ģenerālajā asamblejā atbalstīt tiesību 
uz veselīgu vidi vispārēju atzīšanu; turklāt mudina ANO Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām Pušu konferences 26. sesijas dalībvalstis pilnībā integrēt 
cilvēktiesības un sociālos un vides principus, kas atkārtoti apstiprināti Parīzes nolīguma 
preambulā kā daļa no tā dēvētā Parīzes nolīguma noteikumu kopuma;

20. atzinīgi vērtē ANO Cilvēktiesību komitejas vēsturisko lēmumu lietā Teitiota pret 
Jaunzēlandi, kurā atzīts, ka cilvēki, kas bēg no klimata pārmaiņu izraisītām un dabas 
katastrofām, ir tiesīgi saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām pieprasīt starptautisko aizsardzību;
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21. uzskata, ka cilvēka tiesību uz veselīgu vidi integrēšanai svarīgākajos nolīgumos un 
procesos vides jomā ir būtiska nozīme, lai īstenotu Covid-19 krīzes holistisku 
risinājumu, kas ietver cilvēku un dabas mijiedarbības koncepcijas maiņu ar mērķi 
mazināt riskus un novērst vides degradācijas nodarīto kaitējumu nākotnē;

22. pauž bažas, ka pirmiedzīvotāji, tostarp, bērni, minoritāšu, kā arī lauku un atstumto 
kopienu pārstāvji visā pasaulē ir pakļauti plašai un sistemātiskai diskriminācijai un 
vajāšanai, jo lieli uzņēmumi — jo īpaši tie, kas darbojas lauksaimniecības, kā arī naftas, 
gāzes un izrakteņu ieguves nozarē,— īsteno patvaļīgus arestus un piespiedu 
pārvietošanu, sagrābj zemi un izdara pirmiedzīvotāju cilvēktiesību pārkāpumus;

23. atkārtoti uzsver, ka ir apdraudēti arī žurnālisti un juristi, kad darbojas vides jomā; 
uzsver, ka pēdējo piecu gadu laikā ir nogalināti desmit žurnālisti, kas darbojas vides 
jomā, turklāt šajā jomā reģistrēti 53 preses tiesību pārkāpumi; pauž satraukumu par 
advokāta Steven Donziger, kurš pārstāv prasītājus Lago Agrio (Ekvadora) lietā, 
situāciju;

24. mudina dalībvalstis veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu tiesības, 
aizsardzību un drošību visām personām, tostarp vides cilvēktiesību aizstāvjiem, kuras 
cita starpā īsteno tiesības uz uzskatu brīvību, vārda brīvību, miermīlīgu pulcēšanos un 
biedrošanos tiešsaistē un bezsaistē, kas ir būtiskas cilvēktiesību veicināšanai un 
aizsardzībai un vides aizsardzībai un saglabāšanai.
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