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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zahraničné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k slobode, demokracii, rovnosti, právnemu 
štátu a ľudským právam vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty 
sú pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej sa presadzuje pluralizmus, nediskriminácia, 
tolerancia, spravodlivosť a rovnosť medzi ženami a mužmi, spoločné; keďže týmito 
hodnotami by sa mala riadiť aj vonkajšia činnosť EÚ; 

B. keďže štúdie ukázali, že zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia budú čoraz 
viac ohrozovať základné ľudské práva zraniteľných osôb, ako je právo na život, vodu, 
potraviny, hygienu, zdravotnú starostlivosť, súkromný a rodinný život a vzdelávanie a 
právo nebyť vystavený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu; keďže čisté a 
zdravé životné prostredie má zásadný význam pre ľudský život; keďže sa zvyšuje počet 
ľudí vysídlených v dôsledku núdzovej situácie v oblasti klímy; keďže EÚ musí neustále 
posilňovať boj proti zmene klímy a ochranu životného prostredia v rámci záväzkov 
vyplývajúcich zo zmlúv a Charty základných práv prostredníctvom ambicióznych a 
komplexných politík založených na ľudských právach doma a v úzkej spolupráci s 
medzinárodnými partnermi a podporovať väčšiu koordináciu a výmenu informácií 
medzi členskými štátmi; keďže osobitná správa Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) za rok 2018 odhalila určité znepokojujúce zistenia a odporučila vykonať zmeny;

C. keďže v posledných rokoch ochrancovia životného prostredia čoraz častejšie čelia 
vraždám, únosom, mučeniu, rodovo motivovanému násiliu, hrozbám, obťažovaniu, 
zastrašovaniu, očierňujúcim kampaniam, kriminalizácii, súdnemu obťažovaniu, 
nútenému vysťahovaniu a vysídľovaniu; keďže len v roku 20191 bolo pre svoju prácu 
zavraždených viac ako 300 ochrancov životného prostredia a obhajcov práv na celom 
svete, z ktorých 40 % pracovalo v oblasti práv k držbe pôdy, práv pôvodného 
obyvateľstva a environmentálnych práv; keďže práva k držbe pôdy, environmentálne 
práva a práva pôvodného obyvateľstva sú v dôsledku kombinácie využívania 
prírodných zdrojov a korupcie, zlej správy vecí verejných a systémovej chudoby 
naďalej najnebezpečnejšou oblasťou ochrany ľudských práv; keďže obhajkyne 
ľudských práv, ktoré často nemôžu vlastniť pôdu ani sa zúčastňovať na rozhodovacích 
procesoch, čelia systematickej a štrukturálnej diskriminácii a násiliu a osobitnému 
riziku; keďže podľa medzinárodného práva a práva EÚ má každá osoba utekajúca pred 
prenasledovaním nárok na medzinárodnú ochranu vrátane obhajcov environmentálnych 
ľudských práv;

D. keďže Valné zhromaždenie OSN prijalo v roku 1999 Deklaráciu o ochrancoch ľudských 
práv; keďže v tejto deklarácii sa potvrdzuje, že štáty by mali prijať všetky potrebné 
opatrenia, aby každému, či už jednotlivo, alebo spoločne s inými, zabezpečil ochranu zo 
strany kompetentných orgánov voči akejkoľvek forme násilia, hrozby, represálií, 
diskriminácie de facto i de iure, nátlaku alebo iného svojvoľného konania ako odvety za 

1 Front Line Defenders, Globálna analýza 2019.
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to, že legitímne uplatnil svoje práva2 uvedené v deklarácii;

E. keďže podľa rámcových zásad v oblasti ľudských práv a životného prostredia 
osobitného spravodajcu OSN pre životné prostredie z roku 2018, pokiaľ ide o záväzky 
štátov podľa právnych predpisov v oblasti ľudských práv, ktoré sa týkajú využívania 
bezpečného, čistého, zdravého a udržateľného životného prostredia, štáty musia „ 
monitorovať a účinne presadzovať dodržiavanie noriem predchádzaním porušovaniu 
noriem, jeho vyšetrovaním, trestaním a nápravou zo strany súkromných subjektov, ako 
aj vládnych orgánov“(rámcová zásada 12)3;

F. keďže Rada OSN pre ľudské práva v rezolúcii z roku 2019 uznala pozitívnu, dôležitú a 
legitímnu úlohu obhajcov ľudských práv pri podpore a ochrane ľudských práv a 
vyjadrila hlboké znepokojenie nad tým, že obhajcovia ľudských práv, ktorí sa venujú 
záležitostiam životného prostredia patria medzi najohrozenejších obhajcov ľudských 
práv najviac vystavených riziku4;

G. keďže negatívne dôsledky zmeny klímy neúmerne znášajú komunity a ľudia, ktorí už sú 
v znevýhodnenej situácii z dôvodu geografie, chudoby, veku, zdravotného postihnutia 
alebo kultúrneho či etnického pôvodu a ktorí historicky najmenej prispeli k emisiám 
skleníkových plynov; keďže domorodé obyvateľstvo a jeho miestne komunity sa môžu 
stať obzvlášť zraniteľnými, keďže sa môžu nachádzať vo veľmi izolovaných oblastiach;

H. keďže podniky by mali dodržiavať ľudské práva v súlade s hlavnými zásadami OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv5; 

I. keďže hospodárska kríza, ktorá sa očakáva v dôsledku pandémie, môže podnietiť štáty k 
odklonu od ochrany životného prostredia v snahe stimulovať krátkodobý hospodársky 
rast;

1. uznáva neodmysliteľné prepojenie medzi environmentálnymi zmenami a ľudskými 
právami; uznáva kľúčovú úlohu obhajcov ľudských práv a ich právnych zástupcov; 
odsudzuje rastúci počet vrážd a násilných činov, ktorým čelia obhajcovia 
environmentálnych ľudských práv, ako sú rodovo motivované násilie, ohrozovanie, 
obťažovanie, zastrašovanie, očierňujúce kampane, kriminalizácia, súdne obťažovanie, 
nútené vysťahovanie a vysídľovanie; zdôrazňuje najmä prácu ochrankýň životného 
prostredia a odsudzuje riziká, ktorým čelia;

2. opakuje, že povinnosť štátov chrániť práva svojich občanov je jasne stanovená v 
medzinárodnom práve; vyzýva Komisiu a jej členské štáty, aby chránili práva obhajcov 
environmentálnych ľudských práv v EÚ a na celom svete, aby prijímali konkrétne 
opatrenia na ochranu slobody prejavu a slobody a plurality médií v kontexte 
environmentálnych práv, a aby zaručili bezpečnosť a ochranu novinárov; 

2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
3 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciplesUserFriendlyVer
sion.pdf
4 Rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva z 21. marca 2019 o uznaní príspevku obhajcov environmentálnych 
ľudských práv k požívaniu ľudských práv, ochrane životného prostredia a udržateľnému 
rozvoju,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. vyzýva na prijatie okamžitých opatrení proti obťažovaniu, zastrašovaniu, násilným 
útokom a rodovému násiliu voči ochrancom životného prostredia a ich väzneniu a žiada 
rýchle prijatie opatrení na ich ochranu pred akýmkoľvek obťažovaním, 
prenasledovaním alebo násilím; naliehavo preto vyzýva krajiny, aby zaručili ochranu 
ochrancov životného prostredia prijatím zákonov a komplexných ochranných opatrení, a 
to aj začatím vyšetrovania prípadných útokov a ohrození namierených proti nim, ako aj 
vyvodzovaním zodpovednosti za ne; požaduje zvýšenú finančnú podporu pre obhajcov 
environmentálnych ľudských práv; berie na vedomie viaceré a prelínajúce sa formy 
násilia a diskriminácie, ktorým čelia obhajkyne environmentálnych ľudských práv, 
vrátane sexuálneho a rodovo motivovaného násilia; naliehavo vyzýva krajiny, aby 
prijali účinné opatrenia na ochranu týchto obhajkýň a aby zvážili začlenenie rodového 
hľadiska do svojho úsilia o vyšetrovanie hrozieb a útokov namierených voči obhajcom 
ľudských práv;

4. vyzýva EÚ, aby v súlade s uvedenou rezolúciou Rady OSN pre ľudské práva uľahčila 
informovanosť a účasť verejnosti na environmentálnom rozhodovaní vrátane občianskej 
spoločnosti, žien, detí, mládeže, pôvodného obyvateľstva, vidieckych a miestnych 
komunít, a to nielen v rozvojových krajinách, ale na celom svete;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou situáciou ochrancov 
životného prostredia, oznamovateľov, novinárov a právnych zástupcov pôsobiacich v 
oblasti životného prostredia na celom svete; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby chránili 
slobodu prejavu a slobodu a pluralitu médií, právo na zhromažďovanie a zaistili 
bezpečnosť a ochranu novinárov, oznamovateľov a ochrancov životného prostredia v 
EÚ a vo vonkajších vzťahoch; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zneužívaním, 
trestnými činmi a smrteľnými útokmi, ktoré sú stále páchané voči novinárom a 
pracovníkom v oblasti médií z dôvodu ich činnosti; upozorňuje, že oznamovanie je 
základným aspektom slobody prejavu a informácií a zohráva hlavnú úlohu pri 
odhaľovaní porušení práva Únie a v posilňovaní demokratickej zodpovednosti a 
transparentnosti; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby sledovala transpozíciu a 
zaručila úplné uplatňovanie smernice (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú 
porušenia práva Únie, členskými štátmi6; považuje právo na informácie za dôležitý 
nástroj pre ľudí, ktorí môžu byť zasiahnutí dôsledkami zmeny klímy, aby boli včas a 
primerane informovaní o škodlivých účinkoch zmeny klímy a adaptačných opatreniach; 
požaduje dodržiavanie práva na slobodu informácií;

6. podporuje úsilie Komisie o posilnenie demokracie, právneho štátu a ľudských práv vo 
svojej vonkajšej činnosti s osobitným zreteľom na klímu, keďže EÚ musí zohrávať 
dôležitú úlohu v podpore ochrany ľudských práv a navrhovať a posilňovať iniciatívy na 
boj proti organizovanej trestnej činnosti, nezákonnému zaberaniu pôdy a odlesňovaniu, 
keďže ide o základné prvky na zabezpečenie ochrany obhajcov environmentálnych 
ľudských práv; dôrazne podporuje činnosť týkajúcu sa rozvoja stabilných inštitúcií, 
vymáhateľnej spravodlivosti, lepšieho prístupu k právnym prostriedkom nápravy pre 
obete porušovania ľudských práv v dôsledku zmeny klímy a pre obhajcov 
environmentálnych ľudských práv, ako aj presadzovania ľudských práv a dobrej správy 
vecí verejných;

6 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
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7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcou kriminalizáciou a prenasledovaním 
environmentálnych aktivistov v rozvojových krajinách v dôsledku drancovania 
prírodných zdrojov, čo prispieva k odlesňovaniu, strate biodiverzity7 a porušovaniu 
ľudských práv, ktoré postihuje najmä pôvodné obyvateľstvo; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby EÚ nepodporovala iniciatívy a projekty, ktoré by viedli k nelegálnemu 
zaberaniu pôdy, nezákonnej ťažbe a odlesňovaniu alebo iným škodlivým vplyvom 
na životné prostredie; odsudzuje akékoľvek pokusy o dereguláciu ochrany životného 
prostredia a ľudských práv v kontexte pandémie COVID-19 a ďalších kríz; žiada 
Komisiu, aby podporovala ochrancov životného prostredia na celom svete; zdôrazňuje, 
že bezpečnosť obhajcov environmentálnych ľudských práv je vo svojej podstate spojená 
s bezpečnosťou komunít, ktoré obhajujú; vyzýva Komisiu, aby posúdila prínos komunít 
pôvodného obyvateľstva k navrhovaným projektom a spôsob, akým sa zohľadnili ich 
skúsenosti a znalosti miestnej ekológie; 

8. víta záväzok Komisie prijať legislatívny návrh týkajúci sa požiadaviek náležitej 
starostlivosti pre podniky v celej EÚ a zdôrazňuje osobitné potreby a práva žien a 
zraniteľných skupín, ako sú deti a domorodé obyvateľstvo; zdôrazňuje, že by mal 
zahŕňať vytvorenie spôsobov na uplatnenie požiadavky zodpovednosti a súdnych 
prostriedkov nápravy; zdôrazňuje význam revízie a posilnenia legislatívneho rámca EÚ 
v oblasti environmentálnej zodpovednosti a prístupu k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na základe dôkladného posúdenia vplyvu;

9. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, že všetky príslušné politiky, nástroje a mechanizmy 
EÚ vrátane obchodných dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové politiky musia vždy 
vychádzať z najvyšších európskych a medzinárodných noriem v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv a mali by byť spojené s dodržiavaním demokracie, zásad 
právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd a ľudskej dôstojnosti, ako aj 
rovnosti a solidarity, a zásad dobrej správy vecí verejných; domnieva sa, že táto 
spolupráca by v snahe odstrániť zastrašovanie, represie a násilie voči pôvodnému 
obyvateľstvu a ochrancom životného prostredia mala viesť k zníženiu alebo 
pozastaveniu vonkajšej pomoci a podpory bez toho, aby to malo vplyv na humanitárnu 
pomoc a aby to poškodilo konečných prijímateľov; zdôrazňuje v tejto súvislosti 
dôležitosť zodpovednosti na zaručenie toho, aby sa finančné prostriedky nevyužívali na 
projekty, ktoré poškodzujú životné prostredie alebo ľudské práva; vyzýva delegácie EÚ 
v tretích krajinách, aby úzko spolupracovali so zástupcami pôvodného obyvateľstva a 
ochrancami životného prostredia a podporovali ich prijímaním vhodných opatrení; 
podporuje právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a prácu 
obhajcov ľudských práv, ich ochranu a rozvoj prostredia, ktoré im umožňuje vykonávať 
ich činnosti;

10. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zohľadňovali práva pôvodného obyvateľstva v 
politikách týkajúcich sa klímy a poskytli osobitnú finančnú a technickú pomoc pri 
vykonávaní podporných programov pre tých, ktorí sú najviac vystavení následkom 
zmeny klímy alebo vysídlenia spôsobeného zmenou klímy, ako sú pôvodné 
obyvateľstvo, utečenci a vysídlené osoby v hostiteľských spoločenstvách, ako aj 
ochrancovia životného prostredia; berie na vedomie rozhodnutie Výboru OSN pre 

7 Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), správa zo seminára 
o biodiverzite a pandémiách, https://ipbes.net/pandemics. 

https://ipbes.net/pandemics
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ľudské práva vo veci Teitiota / Nový Zéland8; 

11. podporuje prístup k riadeniu migrácie v tretích krajinách založený na ľudských právach 
a zohľadnení prípadných nedostatkov v ochrane ľudských práv v kontexte migrácie; v 
tejto súvislosti pripomína existujúce nástroje pre legálne cesty a domnieva sa, že takéto 
nástroje by sa mali zaviesť aj pre osoby, ktoré potrebujú ochranu; zdôrazňuje potrebu 
posilniť kapacity štátov, spoluprácu a trvalý dialóg s organizáciami občianskej 
spoločnosti vrátane organizácií zastupujúcich pôvodné obyvateľstvo a iné osoby v 
zraniteľnej situácii a s partnermi OSN pri uplatňovaní tohto prístupu; podporuje 
identifikáciu a presadzovanie osvedčených postupov súvisiacich s povinnosťami a 
záväzkami v oblasti ľudských práv, ktoré podporujú a posilňujú tvorbu politiky ochrany 
životného prostredia na európskej a medzinárodnej úrovni.

12. je presvedčený, že zmena klímy prinúti čoraz viac ľudí k migrácii; pripomína, že 
negatívne dôsledky zmeny klímy oslabujú rozvojové vyhliadky krajín a zhoršujú 
prevládajúce nerovnosti, ako sú rodové rozdiely; zdôrazňuje, že zmena klímy má 
vážnejšie dôsledky pre zraniteľnejšie osoby, ako sú ženy a dievčatá; víta záväzky 
podpredsedu Komisie Timmermansa napraviť rodovú nerovnosť, ktorú prehlbuje zmena 
klímy; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvážili osobitnú situáciu žien a dievčat, 
identifikovali rodovú diskrimináciu a zraniteľné miesta a riešili osvedčené postupy, 
v ktorých ženy pôsobia ako aktérky zmeny pri ochrane udržateľného životného 
prostredia; vyzýva na ďalšiu spoluprácu s medzinárodnými partnermi s cieľom začleniť 
porušovanie ľudských práv spôsobené zhoršovaním životného prostredia 
do environmentálnych politík a prijať opatrenia v oblasti klímy založené na ľudských 
právach; uznáva neoceniteľnú prácu obhajcov ľudských práv pri ochrane a podpore 
ľudských práv a základných hodnôt; vyzýva EÚ, aby riešila klimatickú krízu ako krízu 
v oblasti ľudských práv a zaviedla účinné opatrenia na boj proti zmene klímy a aby išla 
príkladom v oblasti ochrany práv budúcich generácií.

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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