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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat vapauden, demokratian, 
tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin 
kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; toteaa, että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä 
arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, 
suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo; 
muistuttaa, että näiden arvojen olisi ohjattava myös EU:n ulkoisia toimia; 

B. muistuttaa, että tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmastonmuutos ja ympäristön tilan 
heikkeneminen uhkaavat yhä enemmän haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
perusihmisoikeuksia, kuten oikeutta elämään, veteen, ruokaan, sanitaatioon, 
terveydenhuoltoon, yksityis- ja perhe-elämään ja koulutukseen sekä oikeutta olla 
joutumatta alttiiksi epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle; muistuttaa, että puhdas 
ja terveellinen ympäristö on elintärkeä ihmiselämän kannalta; ottaa huomioon, että 
ilmastokriisin vaikutuksesta siirtymään joutuneiden määrä kasvaa; muistuttaa, että EU:n 
on edelleen tehostettava ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristönsuojelua 
perussopimuksista ja Euroopan unionin perusoikeuskirjasta johtuvien velvoitteiden 
mukaisesti kunnianhimoisilla ja kattavilla toimintapolitiikoilla, jotka perustuvat 
ihmisoikeuksiin unionin sisällä, ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa sekä edistettävä parempaa koordinointia ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä; toteaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportti 
2018 paljasti joitakin hälyttäviä havaintoja ja siinä suositeltiin muutosten tekemistä;

C. muistuttaa, että viime vuosina ympäristönsuojelijoihin on kohdistunut yhä enemmän 
tappoja, sieppauksia, kidutusta, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, uhkailua, häirintää, 
pelottelua, herjauskampanjoita, kriminalisointia, oikeudellista häirintää, häätöjä ja 
pakkosiirtoja; muistuttaa, että pelkästään vuonna 20191 yli 300 ympäristön ja 
oikeuksien puolustajaa kaikkialla maailmassa kuoli työnsä vuoksi ja että heistä 
40 prosenttia työskenteli maaoikeuksien, alkuperäiskansojen oikeuksien ja 
ympäristöoikeuksien parissa; ottaa huomioon, että maa-alueiden, ympäristön ja 
alkuperäiskansojen oikeudet ovat edelleen kaikkein vaarallisin ihmisoikeuksien 
puolustamisen ala, koska siinä yhdistyvät luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 
korruptio, heikko hallinto ja systeeminen köyhyys; ottaa huomioon, että naispuoliset 
puolustajat, jotka eivät usein pysty omistamaan maata tai osallistumaan 
päätöksentekoprosesseihin, kohtaavat järjestelmällistä ja rakenteellista syrjintää ja 
väkivaltaa ja ovat erityisessä vaarassa; ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden ja 
EU:n lainsäädännön mukaan kaikilla vainoa pakenevilla henkilöillä on oikeus 
kansainväliseen suojeluun, ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajat mukaan 
luettuina;

D. muistuttaa, että YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1999 julistuksen ihmisoikeuksien 
puolustajista; muistuttaa, että tässä julistuksessa vahvistetaan, että valtioiden olisi 

1 Front Line Defenders, Global Analysis 2019.



PE658.863v02-00 4/10 AD\1219567FI.docx

FI

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset 
viranomaiset suojaavat kaikkia erikseen ja yhdessä muiden kanssa väkivallalta, 
uhkailulta, kostotoimilta, tosiasialliselta tai oikeudelliselta haitalliselta syrjinnältä, 
painostukselta tai muulta mielivaltaiselta toiminnalta, joka johtuu ihmisen kyseisessä 
julistuksessa tarkoitetusta oikeutetusta oikeuksiensa käyttämisestä2;

E. muistuttaa, että YK:n ympäristöä käsittelevän erityisraportoijan ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä koskevien puiteperiaatteiden (2018) mukaisesti valtioiden on turvallisesta, 
puhtaasta, terveellisestä ja kestävästä ympäristöstä nauttimista koskevien 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa osalta ”seurattava ja valvottava 
tehokkaasti normien noudattamista ehkäisemällä ja tutkimalla yksityisten toimijoiden ja 
viranomaisten normien rikkomista, rankaisemalla niiden rikkomisesta ja hyvittämällä 
normien rikkominen” (puiteperiaate 12)3;

F. muistuttaa, että vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa YK:n 
ihmisoikeusneuvosto tunnusti ihmisoikeuksien puolustajien myönteisen, tärkeän ja 
oikeutetun roolin ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa ja ilmaisi syvän huolensa 
siitä, että ympäristöasioiden parissa työskentelevät ihmisoikeuksien puolustajat kuuluvat 
kaikkein suojattomimpiin ja riskeille altteimpiin ihmisoikeuksien puolustajiin4;

G. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset kohdistuvat 
suhteettomasti henkilöihin ja yhteisöihin, jotka ovat jo olleet epäedullisessa asemassa 
maantieteen, köyhyyden, iän, vammaisuuden tai kulttuurisen tai etnisen taustan vuoksi 
ja jotka ovat historiallisesti vaikuttaneet vähiten kasvihuonekaasupäästöihin; ottaa 
huomioon, että alkuperäiskansojen ja niiden paikallisyhteisöjen erityisolot voivat tehdä 
niiden asemasta erityisen haavoittuvan, sillä ne saattavat sijaita uskomattoman 
eristyneillä alueilla;

H. katsoo, että yritysten olisi kunnioitettava ihmisoikeuksia yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti5; 

I. ottaa huomioon, että pandemian seurauksena odotettavissa oleva talouskriisi voi 
painostaa valtioita siirtämään painopisteen pois ympäristön parista lyhyen aikavälin 
talouskasvun edistämiseksi;

1. toteaa, että ympäristön muuttuminen ja ihmisoikeudet ovat erottamattomasti yhteydessä 
toisiinsa; tunnustaa ihmisoikeuksien puolustajien ja heidän laillisten edustajiensa 
tärkeän roolin; pitää valitettavana, että ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajiin 
kohdistuneet murhat ja väkivallanteot, kuten sukupuoleen perustuva väkivalta, uhkailu, 
häirintä, pelottelu, herjauskampanjat, kriminalisointi, oikeudellinen häirintä, häädöt ja 
pakkosiirrot, ovat lisääntyneet; korostaa erityisesti naispuolisten 
ympäristönsuojelijoiden tekemää työtä ja tuomitsee heihin kohdistuvat riskit;

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Maaliskuun 21. päivänä 2019 annettu päätöslauselma, jossa tunnustetaan ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien panos ihmisoikeuksien toteutumisen, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
aloilla.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


AD\1219567FI.docx 5/10 PE658.863v02-00

FI

2. muistuttaa, että kansainvälisessä oikeudessa määrätään selkeästi valtioiden 
velvollisuudesta suojella kansalaistensa oikeuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
suojelemaan ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti ja toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä ilmaisunvapauden sekä 
tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden puolustamiseksi ympäristöoikeuksien 
yhteydessä sekä varmistamaan toimittajien turvallisuuden ja suojelun; 

3. kehottaa ryhtymään välittömiin toimiin ympäristönsuojelijoiden häirinnän, pelottelun, 
heihin kohdistuvien väkivaltaisten hyökkäysten ja vangitsemisen torjumiseksi, 
sukupuoleen perustuva väkivalta mukaan lukien, ja kehottaa reagoimaan nopeasti 
heidän suojelemisekseen kaikenlaiselta häirinnältä, vainolta ja väkivallalta; kehottaa 
näin ollen maita takaamaan ympäristönsuojelijoiden suojelun hyväksymällä lakeja ja 
kokonaisvaltaisia suojelutoimenpiteitä myös käynnistämällä tutkimuksia ja 
varmistamalla, että ympäristönsuojelijoihin kohdistuvista hyökkäyksistä ja uhkailusta 
joutuu vastuuseen; kehottaa lisäämään ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajien 
taloudellista tukea; panee merkille, että naispuoliset ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajat kohtaavat moninaisia ja risteäviä väkivallan muotoja ja syrjintää, mukaan 
lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta; kehottaa maita toteuttamaan 
tehokkaita toimenpiteitä naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi ja 
harkitsemaan sukupuolinäkökulman sisällyttämistä ihmisoikeuksien puolustajiin 
kohdistuvien uhkailujen ja hyökkäysten tutkimista koskeviin toimiinsa;

4. kehottaa EU:ta ryhtymään toimenpiteisiin YK:n ihmisoikeusneuvoston edellä mainitun 
päätöslauselman mukaisesti helpottaakseen yleistä tietoisuutta ja osallistumista 
ympäristöön liittyvään päätöksentekoon, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan, naisten, 
lasten, nuorten, alkuperäiskansojen sekä maaseutu- ja paikallisyhteisöjen osalta, ei 
pelkästään kehitysmaissa vaan maailmanlaajuisesti;

5. ilmaisee syvän huolensa ympäristönsuojelijoiden, väärinkäytösten paljastajien, 
toimittajien ja ympäristöasioihin erikoistuneiden lakimiesten tilanteen jatkuvasta 
heikkenemisestä kaikkialla maailmassa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
suojelemaan sananvapautta, tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta ja 
kokoontumisvapautta sekä takaamaan toimittajien ja väärinkäytösten paljastajien 
turvallisuuden ja suojelun sekä EU:ssa että sen ulkosuhteiden kautta; on erittäin 
huolissaan niistä väärinkäytöksistä, rikoksista ja kuolemaan johtaneista hyökkäyksistä, 
joita kohdistuu edelleen toimittajiin ja media-alan työntekijöihin heidän toimintansa 
vuoksi; korostaa, että väärinkäytösten paljastaminen on sananvapauden ja 
tiedonvälityksen vapauden muoto ja että sillä on keskeinen rooli unionin oikeuden 
rikkomisen paljastamisessa ja estämisessä sekä demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden vahvistamisessa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä valvomaan, että 
unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi 
(EU) 2019/19376 saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, ja varmistamaan, että 
jäsenvaltiot panevat sen kokonaisuudessaan täytäntöön; pitää tiedonvälityksen vapautta 
tärkeänä välineenä ihmisille, jotka saattavat kärsiä ilmastonmuutoksen seurauksista, 
jotta he saisivat varhaisessa vaiheessa ja asianmukaisesti tietoa ilmastonmuutoksen 
haittavaikutuksista ja sopeutumistoimenpiteistä; vaatii kunnioittamaan tiedonvälityksen 

6 EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17.
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vapautta;

6. tukee komission pyrkimyksiä vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja 
ihmisoikeuksia ulkoisessa toiminnassaan erityisesti ilmaston osalta, kun otetaan 
huomioon, että EU:n on toimittava keskeisessä roolissa ihmisoikeuksien suojelun 
edistämisessä ja että on laadittava ja tehostettava aloitteita järjestäytyneen rikollisuuden, 
laittomien maananastusten ja metsäkadon torjumiseksi, sillä ne ovat olennaisia 
osatekijöitä pyrittäessä varmistamaan ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajien 
suojelu; tukee voimakkaasti työtä, jota tehdään vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden kehittämiseksi ja ilmastonmuutoksen seurauksena 
ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneiden henkilöiden ja ympäristöalan 
ihmisoikeuksien puolustajien oikeussuojakeinojen saatavuuden parantamiseksi, sekä 
ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan edistämistä;

7. ilmaisee syvän huolensa ympäristöaktivistien kriminalisoinnin ja vainoamisen 
lisääntymisestä kehitysmaissa luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksena, mikä 
edistää metsäkatoa, biologisen monimuotoisuuden häviämistä7 ja 
ihmisoikeusloukkauksia, joiden vaikutukset kohdistuvat pääasiassa alkuperäiskansoihin; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että EU ei tue aloitteita tai hankkeita, jotka 
johtaisivat laittomiin maananastuksiin, laittomiin hakkuisiin ja metsäkatoon tai muihin 
tämänkaltaisiin ympäristölle haitallisiin vaikutuksiin; tuomitsee kaikki yritykset purkaa 
ympäristön ja ihmisoikeuksien suojelua koskevaa säännöstöä covid-19-pandemian ja 
muiden kriisien yhteydessä; kehottaa komissiota tukemaan ympäristönsuojelijoita 
kaikkialla maailmassa; korostaa, että ympäristöalan ihmisoikeuksien puolustajien 
turvallisuus liittyy erottamattomasti heidän puolustamiensa yhteisöjen turvallisuuteen; 
kehottaa komissiota arvioimaan alkuperäisyhteisöjen osallistumista ehdotettuihin 
hankkeisiin ja sitä, miten niiden kokemus ja tietämys paikallisesta ekologiasta on otettu 
huomioon; 

8. suhtautuu myönteisesti komission sitoumukseen antaa lainsäädäntöehdotus EU:n 
laajuisista due diligence -vaatimuksista yrityksille ja korostaa naisten ja haavoittuvien 
ryhmien, kuten lasten ja alkuperäiskansojen, erityistarpeita ja -oikeuksia; korostaa, että 
tähän olisi sisällytettävä vastuuvelvollisuuden ja oikeussuojakeinojen luominen; 
korostaa, että on tärkeää tarkistaa ja vahvistaa ympäristövastuuta ja muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä, kun on 
ensin tehty perusteellinen vaikutustenarviointi;

9. vahvistaa kantansa, että kaikkien asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, instrumenttien ja 
välineiden, myös kauppasopimusten, sekä kehitysavun ja viisumipolitiikkojen on aina 
perustuttava vaativimpiin EU:n ja kansainvälisen tason ympäristö- ja 
ihmisoikeusnormeihin ja demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien ja ihmisarvon kunnioittamiseen sekä tasa-arvoon ja solidaarisuuteen ja 
hyvän hallintotavan periaatteisiin; katsoo, että tämän alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan pelottelun, sorron ja väkivallan poistamiseen 
tähtäävän yhteistyön olisi johdettava ulkoisen avun ja tuen vähenemiseen tai 
keskeyttämiseen, humanitaariseen apuun vaikuttamatta ja lopullisia avunsaajia 

7 Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IBPES) seminaariraportti biologisesta monimuotoisuudesta ja pandemioista. 
https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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vahingoittamatta; korostaa tässä yhteydessä vastuuvelvollisuuden merkitystä, jotta 
taataan, että varoja ei käytetä ympäristöä tai ihmisoikeuksia vahingoittaviin hankkeisiin; 
rohkaisee kolmansissa maissa toimivia EU:n edustustoja olemaan yhteydessä 
alkuperäiskansojen edustajiin ja ympäristönsuojelijoihin ja tukemaan heitä 
asianmukaisin toimenpitein; tukee oikeutta turvalliseen, puhtaaseen, terveelliseen ja 
kestävään ympäristöön sekä ihmisoikeuksien puolustajien työtä, heidän suojeluaan ja 
sellaisen ympäristön kehittämistä, joka mahdollistaa heidän toimintansa harjoittamisen;

10. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan alkuperäiskansojen oikeudet huomioon 
ilmastopolitiikassa ja antamaan erityistä rahoitusapua ja teknistä apua, jotta voidaan 
toteuttaa ilmastonmuutoksen vuoksi heikoimmassa asemassa oleville tai 
ilmastonmuutoksen seurauksena muualle siirtymään joutuneille, kuten 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja siirtymään joutuneille henkilöille vastaanottavissa 
yhteisöissä sekä ympäristönsuojelijoille tarkoitettuja tukiohjelmia; ottaa huomioon 
YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksen asiassa Teitiota v. Uusi-Seelanti8; 

11. kannattaa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa ja mahdollisten ihmisoikeuksien suojelun puutteiden huomioon 
ottamista muuttoliikkeen yhteydessä; muistuttaa tässä yhteydessä laillisia väyliä 
koskevista olemassa olevista välineistä ja katsoo, että lisää tällaisia välineitä olisi 
otettava käyttöön suojelua tarvitsevia henkilöitä varten; korostaa tarvetta vahvistaa 
valtioiden valmiuksia sekä yhteistyötä ja pysyvää vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa, mukaan lukien alkuperäiskansoja ja muita haavoittuvassa asemassa 
olevia henkilöitä edustavat järjestöt, ja YK:n kumppaneiden kanssa tämän 
lähestymistavan täytäntöönpanossa; tukee sellaisten ihmisoikeuksia koskeviin 
velvoitteisiin ja sitoumuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen määrittämistä ja edistämistä, 
joilla tuetaan ja vahvistetaan ympäristönsuojelua koskevaa poliittista päätöksentekoa 
EU:n tasolla ja kansainvälisellä tasolla;

12. katsoo, että ilmastonmuutos pakottaa yhä useampia henkilöitä muuttamaan muualle; 
muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset heikentävät kansallisia 
kehitysnäkymiä ja pahentavat vallitsevaa eriarvoisuutta, kuten sukupuolten epätasa-
arvoa; korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat pahiten 
haavoittuvammassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten naisiin ja tyttöihin; suhtautuu 
myönteisesti varapuheenjohtaja Timmermansin sitoumuksiin korjata sukupuolten 
eriarvoisuutta, jota ilmastonmuutos pahentaa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan naisten ja tyttöjen erityistilannetta ja tunnistamaan sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän ja haavoittuvuuden ja käsittelemään hyviä käytäntöjä, joissa naiset 
toimivat muutoksentekijöinä kestävässä ympäristön turvaamisessa; kehottaa tekemään 
lisää yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ympäristön tilan 
heikkenemisestä johtuvien ihmisoikeusrikkomusten sisällyttämiseksi 
ympäristöpolitiikkaan ja toteuttamaan ihmisoikeuksiin perustuvia ilmastotoimia; antaa 
arvoa ihmisoikeuksien puolustajien arvokkaalle työlle ihmisoikeuksien ja perusarvojen 
suojelussa ja edistämisessä; kehottaa EU:ta puuttumaan ilmastokriisiin 
ihmisoikeuskriisinä ja toteuttamaan tehokkaita toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja toimimaan tiennäyttäjänä tulevien sukupolvien oikeuksien turvaamiseksi.

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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