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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu vabaduse, demokraatia, võrdsuse, 
õigusriigi ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste 
austamine; arvestades, et need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus 
valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus; arvestades, et neist väärtustest tuleks juhinduda ka ELi 
välistegevuses; 

B. arvestades, et uuringute tulemuste kohaselt ohustavad kliimamuutused ja 
keskkonnaseisundi halvenemine üha enam haavatavate inimeste põhilisi inimõigusi, 
nagu õigus elule, veele, toidule, sanitaartingimustele, tervishoiule, era- ja 
perekonnaelule ja haridusele ning õigus kaitsele ebainimliku või alandava kohtlemise 
eest; arvestades, et puhas ja tervislik keskkond on inimelu seisukohalt üliolulise 
tähtsusega; arvestades, et kliimakriisi mõjul ümberasustatud inimeste arv kasvab; 
arvestades, et EL peab jätkama oma kliimamuutuste vastase võitluse ja keskkonnakaitse 
tõhustamist aluslepingutest ja põhiõiguste hartast tulenevate kohustuste alusel 
ambitsioonika ja tervikliku poliitika abil, mis põhineb inimõigustel ELis, ja tihedas 
koostöös rahvusvaheliste partneritega, ning edendama paremat koordineerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide vahel; arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) 2018. aasta eriaruandes jõuti murettekitavatele järeldustele ning soovitati 
teha muudatusi;

C. arvestades, et järjest rohkem keskkonnakaitsjaid on viimastel aastatel tapetud, röövitud, 
piinatud, soopõhiselt rünnatud, ähvardatud, ahistatud, hirmutatud, laimatud, 
kriminaliseeritud, kohtulikult ahistatud, sunniviisiliselt välja tõstetud ja ümberasustatud; 
arvestades, et ainuüksi 2019. aastal1 tapeti oma töö tõttu üle 300 keskkonna- ja 
inimõiguste kaitsja kogu maailmas, kellest 40 % tegeles maa-, põlisrahvaste ja 
keskkonnaõigustega; arvestades, et maa-, keskkonna- ja põlisrahvaste õigused on 
endiselt kõige ohtlikum inimõiguste kaitse sektor tulenevalt loodusvarade kasutamise 
ning korruptsiooni, nõrga juhtimise ja süsteemse vaesuse kombinatsioonist; arvestades, 
et naissoost keskkonna- ja inimõiguste kaitsjad, kel sageli puudub õigus maad omada 
või osaleda otsustusprotsessis, seisavad silmitsi süstemaatilise ja struktuurse 
diskrimineerimise ja vägivallaga ning on eriti suures ohus; arvestades, et rahvusvahelise 
ja ELi õiguse kohaselt on igal tagakiusamise eest põgeneval isikul, sealhulgas 
keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjatel, õigus rahvusvahelisele kaitsele;

D. arvestades, et ÜRO Peaassamblee võttis 1999. aastal vastu deklaratsiooni inimõiguste 
kaitsjate kohta; arvestades, et selles deklaratsioonis kinnitatakse, et riigid peaksid võtma 
kõik vajalikud meetmed, tagamaks igaühele pädevate asutuste poolse kaitse vägivalla, 
ähvarduste, kättemaksu, de facto või de jure diskrimineerimise, surve või mis tahes muu 
meelevaldse tegevuse eest, mis tuleneb nende õiguste seaduslikust kasutamisest2, 

1 „ Front Line Defenders", Global Analysis 2019.
2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
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millele selles deklaratsioonis on viidatud;

E. arvestades, et vastavalt ÜRO keskkonna eriraportööri inimõiguste ja keskkonna 
raampõhimõtetele (2018) seoses riikide kohustustega, mis tulenevad inimõigusi 
käsitlevatest õigusaktidest ohutu, puhta, tervisliku ja säästva keskkonna kasutamise 
kohta, peavad riigid „jälgima ja tõhusalt jõustama standardite järgimist, ennetades, 
uurides, karistades ja heastades standardite rikkumisi nii eraettevõtjate kui ka 
valitsusasutuste poolt“ (raampõhimõte nr 12)3;

F. arvestades, et oma 2019. aasta resolutsioonis tunnistas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
inimõiguste kaitsjate positiivset, olulist ja legitiimset rolli inimõiguste edendamisel ja 
kaitsmisel ning väljendas sügavat muret selle üle, et keskkonnaküsimustega tegelevad 
inimõiguste kaitsjad kuuluvad kõige suuremas ohus olevate inimõiguste kaitsjate 
hulka4;

G. arvestades, et kliimamuutuste negatiivse mõju all kannatavad ebaproportsionaalselt 
inimesed ja kogukonnad, kes juba on oma geograafilise asendi, vaesuse, vanuse, puude 
või kultuurilise või etnilise tausta tõttu ebasoodsas olukorras ning on ajalooliselt andnud 
kõige väiksema panuse kasvuhoonegaaside heitkoguste tekkele; arvestades, et 
põlisrahvaste ja nende kohalike kogukondade eripära võib muuta nad eriti haavatavaks, 
kuna nad võivad paikneda äärmiselt isoleeritud piirkondades;

H. arvestades, et äriettevõtted peaksid austama inimõigusi kooskõlas ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetega5; 

I. arvestades, et pandeemia tõttu oodatav majanduskriis võib sundida riike tähelepanu 
keskkonnalt kõrvale pöörama, et stimuleerida lühiajalist majanduskasvu;

1. tunnistab lahutamatut seost keskkonnamuutuste ja inimõiguste vahel; tunnustab 
inimõiguste kaitsjate ja nende seaduslike esindajate üliolulist rolli; taunib asjaolu, et 
keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate suhtes pannakse üha rohkem toime tapmisi ja 
vägivallaakte, sh sooline vägivald, ähvardamine, ahistamine, hirmutamine, 
laimukampaaniad, kriminaliseerimine, kohtulik ahistamine, sunniviisiline väljatõstmine 
ja ümberasustamine; rõhutab eelkõige naiskeskkonnakaitsjate tehtud tööd ja mõistab 
hukka nende ees seisvad ohud;

2. kordab, et rahvusvahelises õiguses on selgelt sätestatud riikide kohustus oma kodanike 
õigusi kaitsta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaitsma keskkonnaalaste 
inimõiguste kaitsjate õigusi ELis ja kogu maailmas, võtma erimeetmeid sõna- ja 
meediavabaduse ning meedia mitmekesisus kaitsmiseks keskkonnaõiguste kontekstis 
ning tagama ajakirjanike ohutuse ja kaitse; 

3. nõuab kohest tegutsemist seoses keskkonnakaitsjate ahistamise, hirmutamise, 
vägivaldse ründamise ja vangistamisega, sh soopõhise vägivallaga, ning kutsub üles 

3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 21. märtsi 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate inimõiguste 
kasutamisse, keskkonnakaitsesse ja kestlikusse arengusse antava panuse tunnustamist, 
https://digitallibrary.un.org/record/3804641?ln=en
5 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.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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kiirelt reageerima, et kaitsta neid igasuguse ahistamise, tagakiusamise ja vägivalla eest; 
nõuab seetõttu tungivalt, et riigid tagaksid keskkonnakaitsjate kaitse, võttes vastu 
seadused ja terviklikud kaitsemeetmed, sh algatades nende vastu suunatud mis tahes 
rünnakute ja ähvarduste uurimise ning tagades nende eest vastutusele võtmise; nõuab 
keskkonnaõiguste kaitsjate suuremat rahalist toetamist; tunnistab naissoost 
keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate vastase vägivalla ja diskrimineerimise, sealhulgas 
seksuaalse ja soopõhise vägivalla mitmekordseid ja läbipõimunud vorme; nõuab 
tungivalt, et riigid võtaksid tõhusaid meetmeid naissoost kaitsjate kaitsmiseks ja 
kaaluksid soolise aspekti kaasamist oma jõupingutustesse inimõiguste kaitsjate vastu 
suunatud ähvarduste ja rünnakute uurimisel;

4. nõuab, et EL võtaks kooskõlas ÜRO Inimõiguste Nõukogu eelnimetatud resolutsiooniga 
meetmeid, et hõlbustada üldsuse, sealhulgas kodanikuühiskonna, naiste, laste, noorte, 
põlisrahvaste ning maa- ja kohalike kogukondade teavitamist ja osalemist 
keskkonnaalaste otsuste tegemises mitte ainult arenguriikides, vaid kogu maailmas;

5. väljendab sügavat muret keskkonnakaitsjate, rikkumistest teatajate, ajakirjanike ning 
keskkonnateemadele spetsialiseeruvate juristide pidevalt halveneva olukorra üle terves 
maailmas; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid kaitseksid sõnavabadust, meediavabadust 
ja meedia mitmekesisust ning kogunemisõigust ning tagaksid ajakirjanike ja rikkumisest 
teatajate turvalisuse ja kaitse nii ELis kui ka oma välissuhete kaudu; väljendab sügavat 
muret ajakirjanike ja meediatöötajate vastu nende tegevuse tõttu endiselt toime pandud 
väärkohtlemise, kuritegude ja surmaga lõppenud rünnakute üle; juhib tähelepanu sellele, 
et rikkumisest teatamine on üks sõna- ja teabevabaduse vorme ning sellel on keskne roll 
liidu õiguse rikkumiste paljastamisel ja ennetamisel ning demokraatliku vastutuse ja 
läbipaistvuse tugevdamisel; kutsub sellega seoses komisjoni üles jälgima direktiivi (EL) 
2019/1937 (liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta)6 ülevõtmist 
liikmesriikide poolt ja tagama selle täieliku kohaldamise; peab teabevabadust oluliseks 
vahendiks inimeste jaoks, keda kliimamuutuste tagajärjed võivad tabada, et nad oleksid 
varakult ja asjakohaselt teavitatud kliimamuutuste kahjulikest mõjudest ja 
kohanemismeetmetest; nõuab teabevabaduse austamist;

6. toetab komisjoni jõupingutusi demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste tugevdamiseks 
oma välistegevuses, eelkõige seoses kliimaga, võttes arvesse, et EL peab etendama 
keskset rolli inimõiguste kaitse edendamisel ning töötama välja ja hoogustama algatusi, 
et võidelda organiseeritud kuritegevuse, ebaseadusliku maa hõivamise ja raadamise 
vastu, kuna need on olulised elemendid keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate kaitse 
tagamiseks; toetab kindlalt tööd, mis on seotud stabiilsete institutsioonide 
väljaarendamisega, jõustatava õigusemõistmisega, parema juurdepääsuga 
õiguskaitsevahenditele kliimamuutustest tingitud inimõiguste rikkumiste ohvrite ja 
keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate jaoks, samuti inimõiguste ja hea valitsemistava 
edendamisega;

7. väljendab sügavat muret keskkonnaaktivistide üha suurema kriminaliseerimise ja 
tagakiusamise pärast arengumaades loodusvarade ekspluateerimise tagajärjel, mis aitab 
kaasa metsade raadamisele, elurikkuse vähenemisele7 ja inimõiguste rikkumistele, mis 

6 ELT L 305, 26.11.2019, lk 17.
7 Valitsustevaheline bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitlev teaduslik-poliitiline foorum 
(IPBES), bioloogilist mitmekesisust ning pandeemiaid puudutava seminari aruanne, https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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mõjutavad peamiselt põlisrahvaid; kutsub komisjoni üles tagama, et EL ei toeta algatusi 
ja projekte, mis põhjustavad ebaseaduslikku maa hõivamist, ebaseaduslikku metsaraiet 
ja raadamist või muud sellist kahjulikku keskkonnamõju; mõistab hukka kõik püüded 
dereguleerida keskkonna- ja inimõiguste kaitset COVID-19 pandeemia ja muude 
kriiside kontekstis; kutsub komisjoni üles toetama keskkonnakaitsjaid kogu maailmas; 
rõhutab, et keskkonnaalaste inimõiguste kaitsjate julgeolek on lahutamatult seotud 
nende kogukondade julgeolekuga, keda nad kaitsevad; kutsub komisjoni üles hindama 
põlisrahvaste kogukondade panust kavandatud projektidesse ning seda, kuidas võeti 
arvesse nende kogemusi ja teadmisi kohaliku ökoloogia kohta; 

8. väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle võtta vastu seadusandlik ettepanek 
kogu ELi hõlmavate hoolsuskohustuse nõuete kohta ettevõtetele ning rõhutab naiste ja 
haavatavate rühmade, nagu laste ja põlisrahvaste erivajadusi ja -õigusi; rõhutab, et see 
peaks hõlmama vastutuse ja õiguskaitse võimaluste loomist; rõhutab, kui oluline on 
pärast põhjalikku mõjuhinnangut vaadata läbi ELi õigusraamistik keskkonnavastutuse ja 
keskkonnaasjades õiguskaitse kättesaadavuse kohta ning seda tugevdada;

9. kordab oma seisukohta, et kõik asjakohased ELi poliitikameetmed, instrumendid ja 
vahendid, sealhulgas kaubanduslepingud, samuti arenguabi ja viisapoliitika, peavad 
alati põhinema kõrgeimatel ELi ja rahvusvahelistel keskkonna- ja inimõiguste 
standarditel ning nende eelduseks peaks olema demokraatia, õigusriigi, inimõiguste, 
põhivabaduste ja inimväärikuse austamine, samuti võrdsus ja solidaarsus ning hea 
valitsemistava põhimõtted; on veendunud, et selline koostöö põlisrahvaste ja 
keskkonnakaitsjate vastu suunatud hirmutamise, represseerimise ja vägivalla 
kaotamiseks peaks anda tulemuseks välisabi ja toetuse vähenemise või peatamise, 
mõjutamata humanitaarabi ja kahjustamata lõplikke abisaajaid; rõhutab sellega seoses, 
kui oluline on vastutus selle tagamise eest, et rahalisi vahendeid ei kasutata projektide 
jaoks, mis kahjustavad keskkonda või inimõigusi; julgustab ELi delegatsioone 
kolmandates riikides tegema koostööd põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate esindajatega 
ning neid asjakohaste meetmete abil toetama; toetab õigust ohutule, puhtale, tervislikule 
ja kestlikule keskkonnale ning inimõiguste kaitsjate tööd, nende kaitset ja sellise 
keskkonna arendamist, mis võimaldab neil oma tegevust ellu viia;

10. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid arvestaksid oma kliimapoliitikas põlisrahvaste õigusi 
ning annaksid spetsiaalset rahalist ja tehnilist abi, et käivitada toetusprogramme 
kliimamuutuse tagajärjel või kliimast tingitud ümberasumise tõttu kõige 
haavatavamatele inimestele, näiteks põlisrahvastele, pagulastele ja ümberasustatud 
inimestele vastuvõtvates kogukondades ning keskkonnakaitsjatele; võtab teadmiseks 
ÜRO inimõiguste komitee otsuse kohtuasjas Teitiota vs. Uus-Meremaa8; 

11. toetab inimõigustel põhinevat lähenemisviisi rände juhtimisele kolmandates riikides ja 
võtab arvesse võimalikke lünki inimõiguste kaitses rände kontekstis; tuletab sellega 
seoses meelde olemasolevaid seaduslike liikumisteedega seotud vahendeid ja on 
seisukohal, et selliseid vahendeid tuleks luua ka kaitset vajavate isikute jaoks; rõhutab 
vajadust tugevdada selle lähenemisviisi rakendamisel riikide suutlikkust ning koostööd 
ja alalist dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sealhulgas nendega, kes 
esindavad põlisrahvaid ja muid haavatavas olukorras olevaid isikuid, ning ÜRO 

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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partneritega; toetab selliste inimõigustega seotud kohustuste alaste heade tavade 
kindlakstegemist ja edendamist, mis toetavad ja tugevdavad poliitikakujundamist ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil keskkonnakaitse valdkonnas;

12. on seisukohal, et kliimamuutused sunnivad üha rohkem inimesi rändama; tuletab 
meelde, et kliimamuutuste negatiivsed tagajärjed kahjustavad riikide 
arenguväljavaateid, süvendades valitsevat ebavõrdsust, nt soolist ebavõrdsust; rõhutab, 
et kliimamuutuste mõju on rängem haavatavamatele inimestele, nagu naised ja 
tütarlapsed; väljendab heameelt asepresident Timmermansi võetud kohustuste üle 
heastada sooline ebavõrdsus, mida süvendavad kliimamuutused; nõuab, et EL ja selle 
liikmesriigid võtaksid arvesse naiste ja tütarlaste erilist olukorda ning teeksid kindlaks 
soopõhise diskrimineerimise ja haavatavuse, kasutades häid tavasid, kus naised 
tegutsevad muutuste kandjatena kestliku keskkonna kaitsmisel; nõuab edasist koostööd 
rahvusvaheliste partneritega, et integreerida keskkonnaseisundi halvenemisest tingitud 
inimõiguste rikkumine keskkonnapoliitikasse ja võtta inimõigustel põhinevaid 
kliimameetmeid; tunnustab inimõiguste kaitsjate hindamatut tööd inimõiguste ja 
põhiväärtuste kaitsmisel ja edendamisel; nõuab, et EL käsitleks kliimakriisi kui 
inimõiguste kriisi ja rakendaks tõhusaid meetmeid võitluses kliimamuutuste vastu ning 
näitaks teed tulevaste põlvkondade õiguste kaitsmisel.
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Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke 
Strik

EUL/NGL Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

13 –
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Milan Uhrík

4 0
EPP Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Nadine Morano

ID Annalisa Tardino

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


