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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на свободата, 
демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на 
човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има 
предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което 
преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете; като има 
предвид, че тези ценности следва също така да ръководят външната дейност на 
ЕС; 

Б. като има предвид, че проучванията показват, че изменението на климата и 
влошаването на състоянието на околната среда все повече ще застрашават 
основните човешки права на уязвимите хора, като правото на живот, вода, храна, 
санитарни условия, здравеопазване, личен и семеен живот и образование и 
правото да не бъдат подлагани на нечовешко или унизително отнасяне; като има 
предвид, че чистата и здравословна околна среда е от основно значение за 
човешкия живот; като има предвид, че броят на хората, които се разселват поради 
въздействието на климатичната криза, се увеличава; като има предвид, че ЕС 
трябва да продължи да засилва борбата си срещу изменението на климата и 
опазването на околната среда съгласно задълженията, произтичащи от Договорите 
и Хартата на основните права, чрез амбициозни и всеобхватни политики, 
основани на правата на човека в рамките на Съюза и в тясно сътрудничество с 
международните партньори, и да насърчава по-добра координация и обмен на 
информация между държавите членки; като има предвид, че специалният доклад 
от 2018 г. на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) 
разкри някои тревожни констатации и препоръча да бъдат направени промени;

В. като има предвид, че през последните години защитниците на околната среда са 
подложени на все по-чести случаи на убийства, отвличания, изтезания, насилие, 
основано на пола, заплахи, тормоз, сплашване, кампании за оклеветяване, 
криминализиране, съдебен тормоз, принудително изселване и разселване; като 
има предвид, че само през 2019 г.1 над 300 защитници на околната среда и правата 
по света са били убити заради своята дейност, 40% от които са работили върху 
правата на земевладение, правата на коренното население и правата в областта на 
околната среда; като има предвид, че правата на земевладение, правата в областта 
на околната среда и правата на коренното население остават най-опасният сектор 
в областта на защитата на правата на човека поради съчетанието от експлоатация 
на природните ресурси и корупция, слабо управление и системна бедност; като 
има предвид, че жените защитници, които в много случаи не могат да притежават 
земя или да участват в процесите на вземане на решения, са изправени пред 
системна и структурна дискриминация и насилие и са изложени на особен риск; 
като има предвид, че съгласно международното право и правото на ЕС всяко 

1 Front Line Defenders, Global Analysis 2019 („Защитници на предна линия“, Световен анализ за 2019 г.)
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лице, бягащо от преследване, има право на международна закрила, включително 
защитниците на правата на човека в областта на околната среда;

Г. като има предвид, че през 1999 г. Общото събрание на ООН прие декларация 
относно защитниците на правата на човека; като има предвид, че тази декларация 
потвърждава, че държавите следва да предприемат всички необходими мерки, за 
да осигурят защита от страна на компетентните органи на всеки човек, 
самостоятелно и в сдружение с други лица, срещу насилие, заплахи, реванш, де 
факто или де юре негативна дискриминация, натиск или друга проява на 
произвол, вследствие на законното упражняване на неговите права2, посочени в 
тази декларация;

Д. като има предвид, че съгласно Рамковите принципи за правата на човека и 
околната среда, определени от специалния докладчик на ООН за околната среда 
по отношение на задълженията на държавите съгласно правото в областта на 
правата на човека, отнасящи се до живота в безопасна, чиста, здравословна и 
устойчива околна среда, държавите трябва да наблюдават и ефективно да налагат 
спазването на стандартите, като предотвратяват, разследват, санкционират и 
коригират нарушенията на стандартите от страна на частни субекти, както и от 
държавните органи (Рамков принцип 12)3;

Е. като има предвид, че в резолюция от 2019 г. Съветът на ООН по правата на човека 
призна положителната, важна и законна роля на защитниците на правата на 
човека за утвърждаването и защитата на правата на човека и изрази дълбока 
загриженост, че защитниците на правата на човека, работещи по въпроси, 
свързани с околната среда, са сред защитниците на правата на човека, които са 
най-засегнати и изложени на риск4;

Ж. като има предвид, че отрицателните последици от изменението на климата се 
засягат непропорционално хората и общностите, които вече се намират в 
неблагоприятно положение поради географско положение, бедност, възраст, 
увреждания или културен или етнически произход, които в исторически план са 
допринесли в най-малка степен за емисиите на парникови газове; като има 
предвид, че специфичното естество на коренното население и неговите местни 
общности може да го направи особено уязвимо, тъй като то може да се намира в 
изключително изолирани райони;

З. като има предвид, че стопанските предприятия следва да зачитат правата на 
човека в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на 
човека5; 

И. като има предвид, че икономическата криза, която се очаква в резултат на 
пандемията, може да подтикне държавите да отклонят вниманието си от околната 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Резолюция от 21 март 2019 г. за признаване на приноса на правозащитниците еколози за упражняването 
на правата на човека, опазването на околната среда и устойчивото 
развитие,https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
5 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVersion.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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среда, за да стимулират краткосрочен икономически растеж;

1. признава неразривната връзка между промените в околната среда и правата на 
човека; признава съществената роля на защитниците на правата на човека и 
техните законни представители; изразява съжаление относно нарастващия брой 
убийства и актове на насилие срещу защитниците на околната среда, 
включително насилие, основано на пола, заплахи, тормоз, сплашване, кампании за 
оклеветяване, криминализиране, съдебен тормоз, принудително изселване и 
разселване; подчертава по-специално работата, извършвана от жените защитници 
на околната среда, и осъжда рисковете, на които са изложени;

2. отново заявява, че задължението на държавите да защитават правата на своите 
граждани е ясно установено в международното право; призовава Комисията и 
държави членки да защитават правата на защитниците на правата на човека в 
областта на околната среда в ЕС и по света, да предприемат специални мерки за 
защита на свободата на изразяване и свободата на медиите и плурализма в 
контекста на правата в областта на околната среда и да гарантират безопасността 
и защитата на журналистите; 

3. призовава за незабавни действия срещу тормоза, сплашването, придружените с 
насилие нападения срещу защитниците на околната среда и лишаването им от 
свобода, включително основаното на пола насилие, и призовава за бърза реакция 
за тяхната защита срещу всякакъв вид тормоз, преследване и насилие; поради това 
настоятелно призовава държавите да гарантират закрилата на защитниците на 
околната среда, като приемат закони и цялостни мерки за защита, включително 
като започнат разследвания и гарантират отчетност за всички случаи на 
нападения и заплахи срещу тях; призовава за увеличаване на финансовата 
подкрепа за защитниците на правата в областта на околната среда; признава 
множеството различни и пресичащи се форми на насилие и дискриминация, на 
които са изложени жените – защитници на околната среда и на правата на човека, 
включително сексуално и основано на пола насилие; настоятелно призовава 
държавите да приемат ефективни мерки за закрила на жените защитници и да 
обмислят интегрирането на перспективата за равенство между половете в своите 
усилия за разследване на заплахи и нападения срещу защитниците на правата на 
човека;

4. призовава ЕС да улеснява да предприеме стъпки в съответствие с Резолюцията на 
Съвета на ООН по правата на човека за улесняване на осведомеността и участието 
на обществеността при вземането на решения във връзка с околната среда, 
включително за гражданското общество, жените, децата, младежта, коренното 
население и селските и местните общности, не само в развиващите се страни, а и в 
световен мащаб;

5. изразява дълбока загриженост от непрекъснатото влошаване на положението на 
защитниците на околната среда, лицата, сигнализиращи за нередности, 
журналистите и юристите, специализирани в областта на околната среда в целия 
свят; призовава ЕС и неговите държави членки да защитават свободата на 
изразяване, свободата и плурализма на медиите и правото на събрания и да 
гарантират безопасността и защитата на журналистите и лицата, сигнализиращи 
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за нередности, както в ЕС, така и в рамките на външните си отношения; изразява 
своята дълбока загриженост във връзка със злоупотребите, престъпленията и 
смъртоносните нападения, които все още се извършват спрямо журналисти и 
работещи в медиите поради тяхната дейност; посочва, че подаването на сигнали 
за нередности е форма на свободата на изразяване на мнение и на свободата на 
информация и играе ключова роля за разкриването и предотвратяването на 
нарушения на правото на ЕС, както и за укрепването на демократичната отчетност 
и прозрачността; във връзка с това призовава Комисията да следи 
транспонирането и да гарантира пълното прилагане от държавите членки на 
Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за 
нарушения на правото на Съюза6; счита, че правото на информация е важен 
инструмент за хората, които може да бъдат засегнати от последиците от 
изменението на климата, за да бъдат те запознати отрано с вредните последици от 
изменението на климата и с мерките за адаптация; изисква зачитане на свободата 
на информация;

6. подкрепя усилията на Комисията за укрепване на демокрацията, принципите на 
правовата държава и правата на човека във външната се дейност, по-специално по 
отношение на климата, предвид необходимостта ЕС да играе ключова роля в 
насърчаването на защитата на правата на човека и да разработва и насърчава 
инициативи за борба с организираната престъпност, незаконното заграбване на 
земи и обезлесяването, тъй като те са основни елементи за гарантиране на 
закрилата на защитниците на правата на човека в областта на околната среда; 
решително подкрепя работата, свързана с развитието на стабилни институции, 
изпълнимо правосъдие, по-добър достъп до средства за правна защита за 
жертвите на нарушения на правата на човека вследствие на изменението на 
климата и за защитниците на правата в областта на околната среда, както и 
насърчаването на правата на човека и доброто управление;

7. изразява дълбока загриженост относно нарастващото инкриминиране и 
преследване на активисти в областта на околната среда в развиващите се държави 
вследствие на експлоатацията на природни, ресурси, като по този начин се 
допринася за обезлесяването, загубата на биоразнообразие7 и нарушенията на 
правата на човека, като това засяга най-вече коренното население; призовава 
Комисията да гарантира, че ЕС не подкрепя инициативи и проекти, които биха 
довели до незаконно заграбване на земи, незаконна сеч и обезлесяване или друго 
вредно въздействие върху околната среда; осъжда всякакви опити за дерегулиране 
на мерките за опазване на околната среда и защита на правата на човека в 
контекста на пандемията от COVID-19 и други кризи; призовава Комисията да 
подкрепя защитниците на околната среда в целия свят; подчертава, че 
сигурността на защитниците на правата на човека в областта на околната среда е 
неразривно свързана със сигурността на общностите, които те защитават; 
призовава Комисията да направи оценка на приноса на коренните общности към 
предложените проекти и на начина, по който техният опит и знания за местната 

6 ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17.
7 Междуправителствена научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от 
екосистемите услуги (IPBES), доклад от семинар относно биологичното разнообразие и пандемиите, 
https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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екология са били взети под внимание; 

8. приветства ангажимента на Комисията да приеме законодателно предложение 
относно изискванията за надлежна проверка на предприятията в целия ЕС и 
подчертава специфичните потребности и права на жените и уязвимите групи като 
децата и коренното население; подчертава, че това следва да включва създаване 
на възможности за отчетност и съдебна защита; подчертава значението на 
преразглеждането и укрепването на законодателната рамка на ЕС относно 
екологичната отговорност и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, 
което да бъде извършено след задълбочена оценка на въздействието;

9. отново заявява позицията си, че всички съответни политики, инструменти и 
средства на ЕС, включително търговските споразумения, както и помощта за 
развитие и визовата политика, трябва винаги да се основават на най-високите 
стандарти на ЕС и международни стандарти в областта на околната среда и 
правата на човека и следва да се базират на зачитане на демокрацията,
принципите на правовата държава, правата на човека, основните свободи и 
човешкото достойнство, както и на равенството и солидарността и принципите на 
доброто управление; счита, че това сътрудничество в стремеж към премахване на 
сплашването, репресиите и насилието срещу коренното население и защитниците 
на околната среда следва да води до намаляване или спиране на външната помощ 
и подкрепа, без да се засяга хуманитарната помощ и без да се ощетяват крайните 
бенефициери; подчертава в този контекст значението на отчетността, за да се 
гарантира, че средствата не се използват за проекти, които вредят на околната 
среда или нарушават правата на човека; насърчава делегациите на ЕС в трети 
държави да поддържат връзка с представители на коренното население и 
защитниците на околната среда и да ги подкрепят чрез подходящи мерки; 
подкрепя правото на безопасна, чиста, здравословна и устойчива околна среда и 
работата на защитниците на правата на човека, тяхната защита и развитието на 
среда, която да им позволява да извършват своите дейности;

10. призовава ЕС и неговите държави членки да вземат предвид правата на коренното 
население в политиките в областта на околната среда и да предоставят специална 
финансова и техническа помощ за изпълнение на програми за подкрепа на най-
уязвимите на последиците от изменението на климата или в резултат на 
предизвикано от изменението на климата разселване, като коренното население, 
бежанците и разселените лица в приемащите общности, както и защитниците на 
околната среда; приветства решението на Комитета на ООН по правата на човека 
по делото Teitiota/Нова Зеландия8; 

11. подкрепя основан на правата на човека подход към управлението на миграцията в 
трети държави и отчитане на евентуални пропуски в защитата на правата на 
човека в контекста на миграцията; припомня в този контекст съществуващите 
инструменти за законни пътища и счита, че такива инструменти следва да бъдат 
допълнително установени за лицата, нуждаещи се от закрила; подчертава 
необходимостта от укрепване на капацитета на държавите и сътрудничеството и 
постоянния диалог с организациите на гражданското общество, включително 

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/20
16&Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/127/D/2728/2016&Lang=en
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тези, които представляват коренното население и други лица в уязвимо 
положение, и партньорите от ООН при прилагането на този подход; подкрепя 
идентифицирането и популяризирането на добри практики, свързани със 
задължения и ангажименти в областта на правата на човека, които подпомагат и 
укрепват разработването на политики за опазване на околната среда на равнището 
на ЕС и на международно равнище;

12. счита, че изменението на климата ще принуждава все повече хора да мигрират; 
припомня, че отрицателните последици от изменението на климата подкопават 
перспективите за национално развитие и задълбочават вече съществуващите 
неравенства, като например неравнопоставеността между половете; подчертава 
по-неблагоприятното въздействие на изменението на климата върху по-уязвимите 
хора, като жените и момичетата; приветства ангажиментите, поети от заместник-
председателя на Комисията Франс Тимерманс, за компенсиране на неравенствата 
между половете, утежнени от изменението на климата; призовава ЕС и неговите 
държави членки да обмислят особеното положение на жените и момичетата и да 
идентифицират дискриминация и аспекти на уязвимост, свързани с равенството 
между половете, като разгледат добри практики, при които жените действат като 
фактори за промяна в опазването на околната среда до устойчиво състояние; 
призовава за по-нататъшно сътрудничество с международни партньори, с цел да 
се интегрира нарушаването на правата на човека, причинено от влошаване на 
качеството на околната среда, в политиките в областта на околната среда и да се 
предприемат действия в областта на климата, основани на правата на човека; 
признава безценната работа на защитниците на правата на човека за защита и 
насърчаване на правата на човека и основните ценности; призовава ЕС да 
разглежда кризата в областта на климата като криза в областта на правата на 
човека и да приложи ефективни мерки в борбата с изменението на климата, както 
и да поеме водеща роля в защита на правата на бъдещите поколения.
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