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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectării libertății, democrației, egalității, 
statului de drept și drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților; întrucât aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate 
caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate 
între femei și bărbați; întrucât aceste valori ar trebui să ghideze și acțiunea externă a 
UE; 

B. întrucât o serie de studii au demonstrat că schimbările climatice și degradarea mediului 
amenință din ce în ce mai mult drepturile umane de bază ale persoanelor vulnerabile, 
cum ar fi dreptul la viață, apă, alimente, salubritate, asistență medicală, viață privată și 
de familie și educație, precum și dreptul de a nu fi supus unor tratamente inumane și 
degradante; întrucât un mediu curat și sănătos este fundamental pentru viața omului; 
întrucât numărul persoanelor strămutate din cauza impactului crizei climatice este în 
creștere; întrucât UE trebuie să continue să-și intensifice acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice și de protecție a mediului în temeiul obligațiilor care decurg din 
tratate și din Carta drepturilor fundamentale, prin politici ambițioase și comprehensive, 
bazate pe drepturile omului pe plan intern și în strânsă cooperare cu partenerii 
internaționali, și trebuie să promoveze o mai bună coordonare și un schimb de 
informații mai amplu între statele membre; întrucât în Raportul special pe 2018 al 
Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) s-au făcut constatări 
alarmante și au fost recomandate schimbări;

C. întrucât, în ultimii ani, apărătorii mediului sunt din ce în ce mai frecvent victime ale 
crimelor, răpirilor, torturii, violenței de gen, amenințărilor, hărțuirii, intimidării, 
campaniilor de denigrare, incriminării, hărțuirii judiciare și evacuărilor și strămutărilor 
forțate; întrucât numai în 20191, peste 300 de apărători ai mediului și ai drepturilor din 
întreaga lume au fost uciși din cauza activității lor, dintre care 40 % activau în domeniul 
drepturilor funciare, al drepturilor popoarelor indigene și al drepturilor de mediu; 
întrucât drepturile funciare, de mediu și ale popoarelor indigene au rămas cel mai 
periculos sector pentru apărarea drepturilor omului din cauza exploatării resurselor 
naturale combinate cu corupția, slaba guvernare și sărăcia sistemică; întrucât femeile 
angajate în apărarea drepturilor, care adesea nu pot deține terenuri și nu pot participa la 
procesele decizionale, se confruntă cu discriminare și violențe sistemice și structurale și 
sunt cu precădere în pericol; întrucât, în temeiul dreptului internațional și al dreptului 
UE, orice persoană care fuge de persecuții are dreptul la protecție internațională, 
inclusiv apărătorii drepturilor omului din domeniul mediului;

D. întrucât Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație privind apărătorii drepturilor 
omului în 1999; întrucât declarația afirmă că statele trebuie ia toate măsurile necesare 
pentru a asigura protecția de către autoritățile competente a tuturor persoanelor, 
individual sau în asociere, de orice violențe, amenințări, represalii, discriminări de facto 

1 Front Line Defenders, Global Analysis 2019.
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sau de jure, presiuni sau alte acțiuni arbitrare, în cadrul exercitării legitime de către 
persoanele în cauză a drepturilor2 menționate în această declarație;

E. întrucât, în conformitate cu Principiile cadru privind drepturile omului și mediul din 
2018 ale Raportorului special al ONU pentru mediu în ceea ce privește obligațiile 
statelor în temeiul dreptului din domeniul drepturilor omului legate de viața într-un 
mediu sigur, curat, sănătos și sustenabil, statele trebuie „să monitorizeze și să asigure 
respectarea efectivă a standardelor, prin prevenirea, investigarea, sancționarea și 
remedierea încălcării lor de către actori privați sau autoritățile statului;” (Principiul 
general 12)3;

F. întrucât, într-o rezoluție din 2019, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a 
recunoscut rolul pozitiv, important și legitim al apărătorilor drepturilor omului în 
promovarea și protecția drepturilor omului și și-a exprimat profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că apărătorii drepturilor omului care activează în probleme de mediu 
sunt printre cei mai expuși și mai aflați în pericol4;

G. întrucât efectele negative ale schimbărilor climatice sunt suportate disproporționat de 
persoanele și comunitățile aflate deja în situații dezavantajoase din cauza geografiei, 
sărăciei, vârstei, dizabilităților sau originii culturale sau etnice, deși sunt cele care 
contribuie de obicei cel mai puțin la emisiile de gaze cu efect de seră; întrucât natura 
particulară a populațiilor indigene și a comunităților lor locale le poate face deosebit de 
vulnerabile, deoarece trăiesc uneori în zone extrem de izolate;

H. întrucât companiile trebuie să respecte drepturile omului, în conformitate cu Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului5; 

I. întrucât criza economică care va urma probabil pandemiei poate determina statele să 
acorde mai puțină atenție problemelor de mediu, pentru a stimula creșterea economică 
pe termen scurt;

1. recunoaște legătura inextricabilă dintre schimbările de mediu și drepturile omului; 
recunoaște rolul apărătorilor drepturilor omului și al reprezentanților lor legali; deploră 
multiplicarea asasinatelor și a actelor de violență împotriva apărătorilor drepturilor 
omului în domeniul mediului, cum ar fi violența de gen, amenințările, hărțuirea, 
intimidarea, campaniile de denigrare, incriminarea, hărțuirea judiciară, evacuările și 
strămutările forțate; subliniază, în special, activitatea desfășurată de femeile apărătoare 
ale mediului și condamnă riscurile la care sunt expuse;

2. reafirmă că obligația statelor de a proteja drepturile cetățenilor este prevăzută clar în 
dreptul internațional; invită Comisia și statele membre să protejeze drepturile 
apărătorilor drepturilor omului în domeniul mediului din UE și din întreaga lume, să ia 
măsuri specifice pentru a proteja libertatea de exprimare și libertatea și pluralismul 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Rezoluția 40/11 din 21 martie 2019 privind recunoașterea contribuției apărătorilor drepturilor omului din 
domeniul mediului la exercitarea drepturilor omului, la protecția mediului și la dezvoltarea durabilă, 
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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media în contextul drepturilor de mediu, precum și să asigure siguranța și protecția 
jurnaliștilor; 

3. solicită luarea unor măsuri imediate împotriva hărțuirii, intimidării, atacurilor violente și 
arestării apărătorilor mediului, inclusiv împotriva violenței de gen și solicită o reacție 
rapidă pentru protecția lor împotriva tuturor tipurilor de hărțuire, persecuție și violență; 
solicită insistent, prin urmare, țărilor să garanteze protecția apărătorilor mediului, 
adoptând legi și măsuri globale de protecție, inclusiv anchetarea tuturor cazurilor de 
atacuri și amenințări împotriva acestora și tragerea la răspundere a vinovaților; solicită 
creșterea sprijinului financiar pentru apărătorii drepturilor de mediu; recunoaște formele 
multiple și convergente de violență și discriminare cu care se confruntă militantele 
pentru drepturile omului în domeniul mediului, printre care violența sexuală și de gen; 
solicită insistent țărilor să adopte măsuri eficiente pentru a proteja femeile care militează 
pentru mediu și să ia în considerare integrarea perspectivei de gen în acțiunile lor de 
investigare a amenințărilor și atacurilor împotriva apărătorilor drepturilor omului;

4. invită UE să ia măsuri, în conformitate cu Rezoluția Consiliului ONU pentru drepturile 
omului, pentru a crește gradul de conștientizare al opiniei publice și participarea 
cetățenilor la procesele decizionale din domeniul mediului, inclusiv a societății civile, 
femeilor, copiilor, populațiilor indigene, comunităților rurale și locale, nu numai în 
țările în curs de dezvoltare, ci la nivel mondial;

5. este profund îngrijorat de deteriorarea constantă a situației apărătorilor mediului, a 
avertizorilor, a jurnaliștilor și a membrilor profesiei juridice specializați în mediu din 
întreaga lume; solicită UE și statelor sale membre să protejeze libertatea de exprimare, 
libertatea și pluralismul media și dreptul de întrunire, precum și să asigure siguranța și 
protecția jurnaliștilor, avertizorilor și apărătorilor mediului atât în UE, cât și în relațiile 
sale externe; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la abuzurile, crimele și atacurile 
mortale care sunt comise în continuare împotriva jurnaliștilor și a altor lucrători din 
mass-media pe motivul activităților lor; subliniază că semnalarea neregulilor este una 
dintre formele libertății de exprimare și informare și are un rol central în dezvăluirea și 
prevenirea abuzurilor, precum și în creșterea responsabilității democratice și a 
transparenței; solicită, în acest context, Comisiei să monitorizeze transpunerea și să 
garanteze aplicarea integrală de către statele membre a Directivei (UE) 2019/1937 
privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii6; consideră 
că dreptul la informare este un instrument important pentru persoanele care pot fi 
afectate de consecințele schimbărilor climatice, pentru a cunoaște în timp util și în mod 
adecvat efectele dăunătoare ale schimbărilor climatice și ale măsurilor de adaptare; 
solicită respectarea libertății de informare;

6. susține eforturile Comisiei de consolidare a democrației, a statului de drept și a 
drepturilor omului în cadrul acțiunii sale externe, în special în ceea ce privește clima, 
având în vedere faptul că UE trebuie să joace un rol decisiv în promovarea protecției 
drepturilor omului și să conceapă și să stimuleze inițiative de combatere a crimei 
organizate, a acaparării ilegale de terenuri și a despăduririlor, deoarece acestea sunt 
componente esențiale pentru protecția apărătorilor drepturilor omului din domeniul 
mediului; susține puternic dezvoltarea unor instituții stabile, existența unor hotărâri 

6 JO L 305, 26.11.2019, p. 17.
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judiciare executorii, un acces mai bun la căi de atac pentru victimele încălcărilor 
drepturilor omului ca urmare a schimbărilor climatice și pentru apărătorii drepturilor 
omului din domeniul mediului, precum și promovarea drepturilor omului și a bunei 
guvernări;

7. își exprimă profunda îngrijorare pentru faptul că activiștii de mediu din țările în curs de 
dezvoltare sunt tot mai des incriminați și persecutați ca urmare a exploatării resurselor 
naturale, ceea ce are drept consecință defrișări, declinul biodiversității7 și încălcări ale 
drepturilor omului, care afectează în cea mai mare măsură populațiile indigene; invită 
Comisia să se asigure că Uniunea nu sprijină inițiative și proiecte care ar putea conduce 
la acaparări ilegale de terenuri, la exploatări forestiere ilegale și la despăduriri sau la alte 
acțiuni cu impact negativ asupra mediului; condamnă orice încercare de a dereglementa 
protecția mediului și a drepturilor omului în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
altor crize; invită Comisia să sprijine apărătorii mediului din întreaga lume; subliniază 
că securitatea apărătorilor drepturilor omului din domeniul mediului este inerent legată 
de securitatea comunităților pe care le apără; invită Comisia să evalueze contribuția 
comunităților indigene la proiectele propuse și modul în care experiența și cunoștințele 
lor în materie de ecologie locală au fost luate în considerare; 

8. salută angajamentul Comisiei de a adopta o propunere legislativă privind cerințele de 
diligență necesară la nivelul UE pentru companii și evidențiază nevoile și drepturile 
specifice ale femeilor și ale grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și populațiile 
indigene; subliniază că propunerea ar trebui să includă și stabilirea unor modalități de 
tragere la răspundere și a unor căi de atac judiciare; subliniază importanța revizuirii și 
consolidării cadrului legislativ al UE privind răspunderea pentru mediu și accesul la 
justiție în probleme de mediu, în urma unei evaluări aprofundate de impact;

9. își reiterează poziția conform căreia toate politicile și instrumentele relevante ale UE, 
inclusiv acordurile comerciale, precum și ajutorul pentru dezvoltare și politicile în 
materie de vize ar trebui să se bazeze pe standardele cele mai înalte de mediu și de 
drepturi ale omului ale Uniunii și internaționale și ar trebui să aibă ca fundament 
respectarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și libertăților 
fundamentale și a demnității umane, precum și egalitatea, solidaritatea și principiile 
bunei guvernări; consideră că cooperarea pentru eliminarea intimidărilor, a represiunii și 
a violenței împotriva populațiilor indigene și a apărătorilor mediului ar trebui să 
conducă la reducerea sau suspendarea ajutorului și sprijinului extern, fără a afecta 
ajutorul umanitar și fără a aduce prejudicii beneficiarilor finali; subliniază, în acest 
context, importanța responsabilizării, pentru a garanta că fondurile nu sunt utilizate 
pentru proiecte care dăunează mediului sau drepturilor omului; încurajează delegațiile 
UE din țările terțe să aibă contacte cu reprezentanții populațiilor indigene și cu 
apărătorii mediului și să-i susțină prin măsuri adecvate; susține dreptul la un mediu 
sigur, curat, sănătos și durabil, precum și activitatea apărătorilor drepturilor omului, 
protecția lor și crearea unui mediu care să le permită să-și desfășoare activitățile;

10. invită UE și statele sale membre să ia în considerare drepturile populațiilor indigene în 
politicile lor climatice și să ofere o asistență financiară și tehnică specială pentru 
realizarea unor programe de sprijin pentru persoanele cele mai vulnerabile la 

7 Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES): 
raportul atelierului pe tema biodiversității și pandemiilor, https://ipbes.net/pandemics 

https://ipbes.net/pandemics
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consecințele schimbărilor climatice sau ca urmare a strămutărilor din motive climatice, 
cum ar fi populațiile indigene, refugiații și persoanele strămutate în comunitățile gazdă, 
precum și pentru apărătorii mediului; salută decizia Comisiei ONU pentru drepturile 
omului în cazul Teitiota v. Noua Zeelandă8; 

11. susține o abordare bazată pe drepturile omului a managementului migrației în țările terțe 
și luarea în considerare a tuturor deficiențelor de protecție a drepturilor omului în 
contextul migrației; reamintește, în acest context, instrumentele existente pentru căile 
legale și consideră că ar trebui create instrumente similare pentru persoanele care au 
nevoie de protecție; subliniază necesitatea de a consolida capacitatea statelor și 
cooperarea și dialogul permanent cu organizațiile societății civile, inclusiv cu cele care 
reprezintă populațiile indigene și alte persoane aflate în situații vulnerabile, precum și 
cu partenerii ONU, în transpunerea în practică a acestei abordări; consideră că trebuie 
identificate și promovate bunele practici legate de obligațiile și angajamentele în 
domeniul drepturilor omului, care susțin și consolidează cursul politicilor de protecție a 
mediului la nivel european și internațional;

12. consideră că schimbările climatice vor obliga din ce în ce mai multe persoane să 
migreze; reamintește că consecințele negative ale schimbărilor climatice subminează 
perspectivele de dezvoltare ale țărilor, accentuând inegalitățile prevalente, cum ar fi 
disparitățile de gen; subliniază că impactul schimbărilor climatice este mai nefast în 
cazul persoanelor vulnerabile, cum sunt femeile și fetele; salută angajamentele asumate 
de vicepreședintele Frans Timmermans de a elimina inegalitățile de gen exacerbate de 
schimbările climatice; invită UE și statele sale membre să ia în considerare situația 
specială a femeilor și fetelor și să identifice discriminarea și vulnerabilitățile specifice 
de gen, urmând bunele practici în care femeile au rolul de agenți ai schimbării în 
privința conservării mediului din perspectiva sustenabilității; solicită continuarea 
colaborării cu partenerii internaționali pentru a integra încălcarea drepturilor omului 
cauzată de degradarea mediului în politicile de mediu și a lua măsuri climatice bazate pe 
drepturile omului; recunoaște valoarea activităților apărătorilor drepturilor omului în 
privința protecției și promovării drepturilor omului și a valorilor fundamentale; solicită 
UE să abordeze criza schimbărilor climatice ca pe o criză a drepturilor omului, să ia 
măsuri eficiente de combatere a schimbărilor climatice și să deschidă calea pentru 
protejarea drepturilor generațiilor viitoare.

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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