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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Sąjunga grindžiama tokiomis vertybėmis, kaip pagarba laisvei, demokratijai, 
lygybei, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių 
asmenų teises; kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms visuomenėje, 
kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas 
bei moterų ir vyrų lygybė; kadangi šiomis vertybėmis taip pat turėtų būti vadovaujamasi 
vykdant ES išorės veiksmus; 

B. kadangi tyrimai parodė, kad klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kels vis didesnę 
grėsmę pažeidžiamų asmenų pagrindinėms žmogaus teisėms, kaip antai teisei į gyvybę, 
vandenį, maistą, sanitarijos paslaugas, sveikatos priežiūrą, privatų ir šeimos gyvenimą 
bei švietimą ir teisei nepatirti nežmoniško ir žeminančio elgesio; kadangi švari ir sveika 
aplinka nepaprastai svarbi žmogaus gyvenimui; kadangi didėja dėl klimato krizės 
poveikio perkeltų asmenų skaičius; kadangi ES turi ir toliau intensyvinti savo kovą su 
klimato kaita ir aplinkos apsaugą, laikydamasi įsipareigojimų, susijusių su Sutartimis ir 
Pagrindinių teisių chartija, įgyvendinama plataus užmojo ir visapusišką politiką, 
grindžiamą žmogaus teisėmis, Sąjungoje ir glaudžiai bendradarbiaudama su 
tarptautiniais partneriais, ir skatinti geresnį koordinavimą bei keitimąsi informacija tarp 
valstybių narių; kadangi 2018 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 
specialiojoje ataskaitoje buvo padarytos nerimą keliančios išvados ir rekomenduojama 
imtis pokyčių;

C. kadangi pastaraisiais metais nuolat daugėja aplinkos gynėjų žudymo, grobimo, 
kankinimo, smurto dėl lyties prieš juos, jų grasinimo, bauginimo, priekabiavimo prie jų, 
šmeižto kampanijų prieš juos, jų kriminalizavimo, teisminio priekabiavimo prie jų, jų 
priverstinio iškeldinimo ir priverstinio perkėlimo atvejų; kadangi vien tik 2019 m.1 
visame pasaulyje dėl savo veiklos buvo nužudyta daugiau nei 300 aplinkos ir teisių 
gynėjų, iš kurių 40 proc. vykdė su žemės naudojimo, čiabuvių tautų ir aplinkosaugos 
teisėmis susijusią veiklą; kadangi žemės naudojimo, aplinkosaugos ir čiabuvių tautų 
teisės išliko pavojingiausia žmogaus teisių gynimo sritimi dėl gamtos išteklių 
naudojimo ir korupcijos, silpno valdymo bei sisteminio skurdo derinio; kadangi teisių 
gynėjos moterys, kurios dažnai negali turėti žemės arba dalyvauti sprendimų priėmimo 
procesuose, patiria sisteminę ir struktūrinę diskriminaciją ir smurtą, taip pat joms kyla 
ypač didelė rizika; kadangi pagal tarptautinę ir ES teisę bet kuris nuo persekiojimo 
bėgantis asmuo, įskaitant už aplinką kovojančius žmogaus teisių gynėjus, turi teisę į 
tarptautinę apsaugą;

D. kadangi 1999 m. JT Generalinė Asamblėja priėmė deklaraciją dėl žmogaus teisių 
gynėjų; kadangi šioje deklaracijoje patvirtinama, kad valstybės turėtų imtis visų būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos kiekvieną asmenį atskirai 
ir kartu su kitais apsaugotų nuo bet kokio smurto, grasinimų, atsakomųjų veiksmų, 
neigiamos de facto arba de jure diskriminacijos, spaudimo arba bet kokių kitokių 

1 Organizacijos „Front Line Defenders“ 2019 m. pasaulinė analizė.
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savavališkų veiksmų dėl to, kad jis teisėtai naudojasi savo teisėmis2, nurodytomis toje 
deklaracijoje;

E. kadangi, kalbant apie valstybių prievoles pagal žmogaus teisių teisę, susijusias su teise į 
saugią, švarią, sveiką ir tvarią aplinką, pagal 2018 m. JT specialiojo pranešėjo aplinkos 
klausimais nustatytus pagrindinius principus žmogaus teisių ir aplinkos srityje valstybės 
privalo stebėti ir veiksmingai užtikrinti standartų laikymąsi, užkertant kelią privačių 
subjektų ir valdžios institucijų vykdomiems standartų pažeidimams, juos tiriant, už juos 
baudžiant ir atlyginant dėl jų padarytą žalą (12 pagrindinis principas)3;

F. kadangi Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba 2019 m. rezoliucijoje pripažino žmogaus 
teisių gynėjų atliekamą teigiamą, svarbų ir teisėtą vaidmenį propaguojant ir ginant 
žmogaus teises ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad žmogaus teisių gynėjai, kurių 
veikla susijusi su aplinkosaugos klausimais, yra tarp tų žmogaus teisių gynėjų, kuriems 
kyla didžiausia rizika4;

G. kadangi neigiamą klimato kaitos poveikį neproporcingai patiria asmenys ir 
bendruomenės, kurių padėtis ir taip yra nepalanki dėl geografinių aplinkybių, skurdo, 
amžiaus, negalios, kultūrinės arba etninės kilmės ir kurie istoriniu požiūriu mažiausiai 
prisidėjo prieš išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; kadangi dėl 
specifinio čiabuvių tautų ir jų vietos bendruomenių pobūdžio jos gali būti ypač 
pažeidžiamos, nes jos galbūt gyvena itin izoliuotose vietovėse;

H. kadangi verslo įmonės turėtų gerbti žmogaus teises laikydamosi JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principų5; 

I. kadangi po pandemijos prognozuojama ekonomikos krizė gali paskatinti valstybes 
atitraukti dėmesį nuo aplinkosaugos tikslų siekiant paskatinti trumpalaikį ekonomikos 
augimą;

1. pripažįsta, kad aplinkos pokyčiai ir žmogaus teisės yra neatsiejamai susiję; pripažįsta 
nepaprastai svarbų žmogaus teisių gynėjų ir jų teisinių atstovų vaidmenį; apgailestauja 
dėl augančio už aplinką kovojančių žmogaus teisių gynėjų nužudymo ir smurtinių 
veiksmų prieš juos, įskaitant smurtą dėl lyties, grasinimus, priekabiavimą, bauginimą, 
šmeižimo kampanijas, kriminalizavimą, teisminį priekabiavimą, priverstinį iškeldinimą 
ir perkėlimą, atvejų skaičiaus; ypač atkreipia dėmesį į už aplinką kovojančių gynėjų 
moterų darbą ir smerkia, kad joms kyla tokia didelė rizika;

2. pakartoja, kad valstybių prievolė apsaugoti savo piliečių teises yra aiškiai nustatyta 
tarptautinėje teisėje; ragina Komisiją ir valstybes nares apsaugoti už aplinką kovojančių 
žmogaus teisių gynėjų teises ES ir visame pasaulyje, imtis konkrečių priemonių 
saviraiškos laisvei, žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui apsaugoti aplinkosaugos teisių 
kontekste ir užtikrinti žurnalistų saugumą ir apsaugą; 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 2019 m. kovo 21 d rezoliucija dėl už aplinką kovojančių žmogaus teisių gynėjų indėlio į naudojimąsi žmogaus 
teisėmis, aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi pripažinimo, 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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3. ragina nedelsiant imtis veiksmų, nukreiptų prieš aplinkos gynėjų patiriamą 
priekabiavimą, bauginimą, smurtinius veiksmus ir įkalinimą, įskaitant smurtą dėl lyties, 
ir ragina skubiai reaguoti siekiant apsaugoti aplinkos gynėjus nuo bet kokios formos 
priekabiavimo, persekiojimo ir smurto; todėl primygtinai ragina valstybes užtikrinti 
aplinkos gynėjų apsaugą, priimant teisės aktus ir holistines apsaugos priemones, be kita 
ko, pradedant tyrimus dėl bet kokių išpuolių prieš juos ir grasinimų jiems ir užtikrinant, 
kad už šiuos veiksmus būtų patraukta atsakomybėn; ragina didinti finansinę paramą 
aplinkosaugos teisių gynėjams; pripažįsta, kad už aplinką kovojančios žmogaus teisių 
gynėjos patiria daugialypį ir tarpusavyje susipynusių formų smurtą bei diskriminaciją, 
įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties; primygtinai ragina valstybes patvirtinti 
veiksmingas teisių gynėjų moterų apsaugos priemones ir apsvarstyti galimybę integruoti 
lyčių aspektu grindžiamą požiūrį į grasinimų žmogaus teisių gynėjams ir išpuolių prieš 
juos tyrimo veiklą;

4. ragina ES, vadovaujantis pirmiau minėta JT žmogaus teisių tarybos rezoliucija, imtis 
veiksmų siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visuomenės informavimui ir dalyvavimui 
priimant su aplinka susijusius sprendimus, įskaitant pilietinę visuomenę, moteris, 
vaikus, jaunimą, čiabuvių tautas ir kaimo bei vietos bendruomenes, ne tik 
besivystančiose šalyse, bet ir visame pasaulyje;

5. yra labai susirūpinęs dėl visame pasaulyje nuolat blogėjančios aplinkos gynėjų, 
pranešėjų apie pažeidimus, žurnalistų ir teisės specialistų, kurie specializuojasi 
aplinkosaugos srityje, padėties; ragina ES ir jos valstybes nares apsaugoti saviraiškos ir 
žiniasklaidos laisves, pliuralizmą ir teisę į susirinkimus ir užtikrinti žurnalistų bei 
pranešėjų apie pažeidimus saugumą ir apsaugą ES ir išorės santykių srityje; reiškia 
didelį susirūpinimą dėl vis dar vykdomo smurto, nusikaltimų ir mirtinų išpuolių prieš 
žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus dėl jų vykdomos veiklos; atkreipia dėmesį į tai, 
kad informavimas apie pažeidimą – tai saviraiškos ir informacijos laisvės forma ir 
atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį atskleidžiant Sąjungos teisės pažeidimus ir 
užkertant jiems kelią, taip pat stiprinant demokratinę atskaitomybę bei skaidrumą; 
šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją stebėti, kaip valstybės narės perkelia į nacionalinę 
teisę Direktyvą (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, apsaugos6, ir užtikrinti visapusišką jos taikymą; mano, kad informacijos 
laisvė yra svarbi priemonė asmenims, kuriems poveikį gali daryti klimato kaita, siekiant 
ankstyvuoju etapu gauti tinkamą informaciją apie žalingą klimato kaitos poveikį ir 
prisitaikymo prie jos priemones; reikalauja, kad būtų gerbiama informacijos laisvė;

6. pritaria Komisijos pastangoms stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises 
jos išorės veiksmų srityje, ypač daug dėmesio skiriant klimatui, atsižvelgiant į būtinybę, 
kad ES atliktų pagrindinį vaidmenį skatinant žmogaus teisių apsaugą, ir parengti bei 
stiprinti iniciatyvas, kuriomis būtų kovojama su organizuotu nusikalstamumu, neteisėtu 
žemės grobimu ir miškų naikinimu, nes tai yra esminiai elementai siekiant užtikrinti už 
aplinką kovojančių žmogaus teisių gynėjų apsaugą; tvirtai remia veiksmus, kurias 
siekiama kurti stabilias institucijas, užtikrinti teisingumo vykdymą, sudaryti geresnes 
galimybes pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis nukentėjusiesiems nuo žmogaus 
teisių pažeidimų dėl klimato kaitos ir už aplinką kovojantiems žmogaus teisių 

6 OL L 305, 2019 11 26, p. 17.
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gynėjams, taip pat skatinti žmogaus teises ir gerą valdymą;

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad besivystančiose šalyse dėl gamtos išteklių 
naudojimo, kuriuo prisidedama prie miškų naikinimo, biologinės įvairovės nykimo7 ir 
žmogaus teisių pažeidimų, nuo kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, vis dažniau 
kriminalizuojami ir persekiojami aplinkosaugos aktyvistai; ragina Komisiją užtikrinti, 
kad ES neremtų iniciatyvų ir projektų, kurie lemtų neteisėtą žemės grobimą, neteisėtą 
medienos ruošą ir miškų naikinimą ar kitokį, bet panašų žalingą poveikį aplinkai; 
smerkia bet kokius mėginimus panaikinti aplinkos ir žmogaus teisių apsaugos 
reguliavimą COVID-19 pandemijos ir kitų krizių aplinkybėmis; ragina Komisiją remti 
aplinkos gynėjus visame pasaulyje; pabrėžia, kad už aplinką kovojančių žmogaus teisių 
gynėjų saugumas yra neatskiriamai susijęs su jų ginamų bendruomenių saugumu; ragina 
Komisiją įvertinti čiabuvių bendruomenių indėlį į pasiūlytus projektus ir tai, kaip buvo 
atsižvelgta į jų patirtį bei žinias vietos ekologijos srityje; 

8. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl įmonėms skirtų išsamaus patikrinimo reikalavimų ES lygmeniu ir 
atkreipia dėmesį į konkrečius moterų bei pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų ir čiabuvių 
tautų, poreikius ir teises; pabrėžia, kad jis turėtų apimti atskaitomybės ir apskundimo 
teismine tvarka galimybių kūrimą; pabrėžia, kad svarbu, atlikus išsamų poveikio 
vertinimą, peržiūrėti ir sustiprinti ES teisės aktų sistemą atsakomybės už žalą aplinkai ir 
teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais srityje;

9. pakartoja savo poziciją, kad visos atitinkamos ES politikos sritys ir priemonės, įskaitant 
prekybos susitarimus, taip pat parama vystymuisi bei vizų politika visuomet turėtų būti 
paremtos aukščiausiais ES ir tarptautiniais aplinkosaugos ir žmogaus teisių standartais ir 
turėtų būti grindžiamos pagarba demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms, 
pagrindinėms laisvėms ir žmogaus orumui, taip pat lygybės ir solidarumo bei gero 
valdymo principų laikymusi; mano, kad šis bendradarbiavimas siekiant panaikinti 
čiabuvių tautų ir aplinkos gynėjų bauginimą, represijas ir smurtą prieš juos turėtų lemti 
išorės pagalbos ir paramos mažinimą arba sustabdymą, nedarant poveikio humanitarinei 
pagalbai ir žalos galutiniams paramos gavėjams; šiomis aplinkybėmis pabrėžia 
atskaitomybės užtikrinant, kad lėšos nebūtų naudojamos projektams, kurie daro žalą 
aplinkai arba žmogaus teisėms, svarbą; ragina ES delegacijas trečiosiose šalyse 
palaikyti ryšius su čiabuvių tautų ir aplinkos gynėjų atstovais ir remti juos pasitelkiant 
tinkamas priemones; remia teisę į saugią, švarią, sveiką ir tvarią aplinką ir žmogaus 
teisių gynėjų darbą, jų apsaugą ir aplinkos, kurioje jiems būtų sudarytos galimybės 
vykdyti savo veiklą, kūrimą;

10. ragina ES ir jos valstybes nares formuojant klimato politiką atsižvelgti į čiabuvių tautų 
teises ir suteikti specialią finansinę ir techninę paramą siekiant įgyvendinti pagalbos 
programas, skirtas asmenims, kurie labiausiai nukenčia nuo klimato kaitos arba 
perkėlimo dėl klimato padarinių, kaip antai čiabuvių tautoms, pabėgėliams ir 
perkeltiesiems asmenims priimančiosiose bendruomenėse, taip pat aplinkos gynėjams; 
atkreipia dėmesį į JT žmogaus teisių komiteto sprendimą byloje Teitiota prieš Naująją 

7 Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) 
praktinio seminaro ataskaita dėl biologinės įvairovės ir pandemijos, https://ipbes.net/pandemics. 

https://ipbes.net/pandemics
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Zelandiją8; 

11. pritaria žmogaus teisėmis grindžiamam požiūriui į migracijos valdymą trečiosiose 
šalyse, kuriuo atsižvelgiama į bet kokias žmogaus teisių apsaugos spragas, susijusias su 
migracija; atsižvelgdamas į tai, primena apie galiojančias teisėtų būdų priemones ir 
mano, kad šios priemonės turėtų būti toliau nustatomos asmenims, kuriems reikia 
apsaugos; pabrėžia, kad, įgyvendinant šį požiūrį, reikia stiprinti valstybių pajėgumus ir 
bendradarbiavimą bei nuolatinį dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis, 
įskaitant organizacijas, atstovaujančias čiabuvių tautoms ir kitiems asmenims, kurių 
padėtis pažeidžiama, ir JT partneriais; pritaria tam, kad būtų nustatyta ir skatinama gera 
praktika, susijusi su prievolėmis ir įsipareigojimais žmogaus teisių srityje, kuria būtų 
remiamas ir stiprinamas aplinkos apsaugos politikos formavimas ES ir tarptautiniu 
lygmenimis;

12. laikosi nuomonės, kad klimato kaita privers migruoti vis daugiau žmonių; primena, kad 
neigiami klimato kaitos padariniai kenkia šalies vystymosi perspektyvoms, dar labiau 
padidindami vyraujančią nelygybę, pvz., lyčių skirtumus; pabrėžia, kad klimato kaitos 
poveikis labiau pažeidžiamiems asmenims, pvz., moterims ir mergaitėms, yra didesnis; 
palankiai vertina pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso įsipareigojimus spręsti lyčių 
nelygybės problemą, kurią dar labiau sustiprina klimato kaita; ragina ES ir jos valstybes 
nares atsižvelgti į ypatingą moterų ir mergaičių padėtį ir nustatyti diskriminacijos dėl 
lyties atvejus bei pažeidžiamumo veiksnius, atkreipiant dėmesį į geros praktikos 
pavyzdžius, kai moterys yra pokyčių varomoji jėga apsaugant aplinką tvarumo tikslais; 
ragina toliau bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, siekiant integruoti aplinkos 
būklės blogėjimo sukelto žmogaus teisių pažeidimo aspektą į aplinkosaugos politikos 
priemones ir imtis žmogaus teisėmis grindžiamų klimato politikos veiksmų; pripažįsta 
neįkainojamą žmogaus teisių gynėjų darbą apsaugant ir propaguojant žmogaus teises 
bei pagrindines vertybes; ragina ES kovoti su klimato krize kaip su žmogaus teisių krize 
ir įgyvendinti veiksmingas kovos su klimato kaita priemones bei būti priešakyje 
apsaugant būsimų kartų teises.

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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