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Tarkistus 1
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että Euroopan unionin 
perustana olevat arvot ovat 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
demokratia ja oikeusvaltioperiaate; 
muistuttaa, että nämä arvot ohjaavat myös 
EU:n ulkoisia toimia;

A. muistuttaa, että SEU-sopimuksen 
2 artiklassa todetaan, että unionin 
perustana olevat arvot ovat vapaus, 
demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate 
ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
mukaan lukien vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeudet; 
muistuttaa, että näitä arvoja olisi 
noudatettava myös EU:n ulkoisissa 
toimissa;

Or. en

Tarkistus 2
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. muistuttaa, että Euroopan unionin 
perustana olevat arvot ovat 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
demokratia ja oikeusvaltioperiaate; 
muistuttaa, että nämä arvot ohjaavat myös 
EU:n ulkoisia toimia;

A. muistuttaa, että Euroopan unionin 
perustana olevat arvot ovat 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate, 
ihmisarvon kunnioittaminen sekä tasa-
arvo ja solidaarisuus; muistuttaa, että 
nämä arvot ohjaavat myös EU:n ulkoisia 
toimia;

Or. en

Tarkistus 3
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

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 ja 
koulutukseen; ottaa huomioon, että 
ilmastokriisin vaikutuksesta siirtymään 
joutuneiden määrä kasvaa; muistuttaa, 
että EU torjuu ilmastonmuutosta 
kunnianhimoisilla toimilla EU:ssa sekä 
tiiviillä yhteistyöllä kansainvälisten 
kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 4
Damien Carême

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

B. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen 
torjuminen ja ympäristönsuojelu ovat 
perustamissopimuksista ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjasta johtuvia 
oikeudellisia velvoitteita; katsoo, että 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti EU:n ja jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kunnianhimoisia toimia 
kansallisella tasolla ja tiiviissä 
yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa, jotta ilmastonmuutokseen 
kohdistuvia maailmanlaajuisia toimia 
voidaan tehostaa;

Or. fr
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Tarkistus 5
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa 
pyrkien parantamaan Euroopan kykyä 
sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja 
edistämään jäsenvaltioiden välisen 
koordinoinnin ja tietojenvaihdon 
lisäämistä;

Or. ro

Tarkistus 6
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

B. muistuttaa, että EU:lla on 
velvollisuus torjua ihmisen aiheuttamaa 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa; 
muistuttaa, että IPCC:n vuoden 2018 
erityisraportin tulokset olivat hälyttäviä ja 
että ennen vuotta 2030 tarvitaan 
ennennäkemättömiä muutoksia;

Or. en

Tarkistus 7
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

B. muistuttaa, että EU:n tulee torjua 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla ja 
kattavilla ihmisoikeuksiin perustuvilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 8
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. muistuttaa, että EU torjuu 
ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla 
toimilla EU:ssa sekä tiiviillä yhteistyöllä 
kansainvälisten kumppanien kanssa;

B. muistuttaa, että EU:n on edelleen 
lisättävä ilmastonmuutoksen torjuntaa 
kunnianhimoisilla toimilla EU:ssa sekä 
tiiviillä yhteistyöllä kansainvälisten 
kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 9
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. muistuttaa, että pelkästään vuonna 
2019 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 
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ihmisoikeuksien puolustamisen ala 
luonnonvarojen hyödyntämisen sekä 
korruption, heikon hallinnon ja 
järjestelmällisen köyhyyden vuoksi; 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;

Or. en

Tarkistus 10
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. muistuttaa, että YK:n yleiskokous 
hyväksyi vuonna 1998 julistuksen 
ihmisoikeuksien puolustajista; muistuttaa, 
että tässä julistuksessa vahvistetaan, että 
valtioiden olisi 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 hänen 
oikeutetusta oikeuksiensa käyttämisestä;

Or. en

Tarkistus 11
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. muistuttaa, että 
ilmastonmuutoksen kielteisistä 
vaikutuksista kärsivät suhteettomasti 
henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat jo 
epäedullisessa asemassa maantieteellisen 
asemansa, köyhyytensä, ikänsä, 
vammaisuutensa tai kulttuurisen tai 
etnisen taustansa vuoksi ja jotka ovat 
historiallisesti vaikuttaneet vähiten 
kasvihuonekaasupäästöihin, ja että 
alkuperäiskansojen ja niiden 
paikallisyhteisöjen erityisolot voivat lisätä 
niiden haavoittuvuutta, sillä ne saattavat 
sijaita uskomattoman eristyneillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 12
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. muistuttaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa perusoikeuksiin, kuten 
oikeuteen elämään, veteen, ruokaan ja 
terveyteen, yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamisen oikeuteen, 
epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
kieltoon ja oikeuteen hallita rauhassa 
kotiaan; muistuttaa, että puhdas ja 
terveellinen ympäristö on elintärkeä 
ihmiselämän kannalta;

Or. en

Tarkistus 13
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. muistuttaa, että viime vuosina 
ympäristönsuojelijoihin on kohdistunut 
yhä enemmän tappoja, sieppauksia, 
kidutusta, sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, uhkia, häirintää, pelottelua, 
herjauskampanjoita, kriminalisointia, 
oikeudellista häirintää, häätöjä ja 
pakkomuuttoa;

Or. en

Tarkistus 14
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. muistuttaa, että YK:n ympäristöä 
käsittelevän erityisraportoijan 
ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevien 
puiteperiaatteiden (2018)1 a mukaisesti 
ihmisoikeuksia koskevan oikeuden 
mukaisesti valtioiden on turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään 
ympäristöön liittyvien valtioiden 
velvollisuuksien 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)
_________________
1 a https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/42/
PDF/G1801742.pdf?OpenElement

Or. en
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Tarkistus 15
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. muistuttaa, että monissa maissa 
ympäristönsuojelijoiden kriminalisointi 
on rutiininomaista ja että julkishallintoa 
vastaan nostetut strategiset kanteet 
ohjaavat resursseja, energiaa ja 
keskittymistä suojelijoiden työstä pitkien 
ja usein vilpillisten oikeudenkäyntien 
ratkaisemiseen;

Or. en

Tarkistus 16
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. muistuttaa, että ympäristöalan 
ihmisoikeuksien puolustajat ovat 
vastustaneet EU:ssa ja kolmansissa 
maissa ihmisen aiheuttamaan 
ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä, 
kuten maananastuksia, laittomia hakkuita 
ja monikansallisten yhtiöiden 
suurhankkeita;

Or. en

Tarkistus 17
Sira Rego

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. muistuttaa, että YK:n 
ihmisoikeusneuvosto tunnusti vuonna 
2019 antamassaan päätöslauselmassa 
ihmisoikeuksien puolustajien myönteisen, 
tärkeän ja oikeutetun roolin 
ihmisoikeuksien edistämisessä ja 
suojelussa, sillä ne liittyvät turvallisesta, 
puhtaasta, terveellisestä ja kestävästä 
ympäristöstä nauttimiseen, ja se ilmaisi 
syvän huolensa siitä, että 
ympäristöasioiden parissa työskentelevät 
ihmisoikeuksien puolustajat, joita 
kutsutaan ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajiksi, kuuluvat kaikkein 
suojattomimpiin ja riskeille altteimpiin 
ihmisoikeuksien puolustajiin;

Or. en

Tarkistus 18
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. muistuttaa, että viimeisten kolmen 
vuoden aikana on tapahtunut 578 
ympäristö-, maa- ja alkuperäiskansojen 
oikeuksien puolustajan murhaa ja että 
Filippiinit on jatkuvasti kaikkein 
vaarallisimpia maita ympäristöoikeuksien 
puolustajille; toteaa, että monissa 
tapauksissa konfliktit ja rikkomukset 
tapahtuvat taloudellisen eriarvoisuuden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 19
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. muistuttaa, että yksityisillä 
toimijoilla ja yritystoimijoilla on 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti velvollisuus puuttua 
ilmastonmuutoksen 
ihmisoikeusvaikutuksiin ja että niillä on 
tärkeä rooli kansalaisyhteiskunnan 
edistämisessä ja ympäristön suojelemisen 
mahdollistavan toimintaympäristön 
edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 20
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että pandemian 
seurauksena odotettavissa oleva 
talouskriisi voi ohjata valtioita ympäristön 
parista lyhyen aikavälin talouskasvun 
edistämiseksi; toteaa, että tämä johtaa 
sellaisen väkivallan lisääntymiseen, jolla 
yhteisöjä pakotetaan pois maaltaan sen 
hyödyntämisen mahdollistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. tunnustaa, että ympäristön 
muuttuminen ja ihmisoikeudet ovat 
väistämättä yhteydessä toisiinsa;

Or. en

Tarkistus 22
Damien Carême

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten edustajien 
roolin; pitää valitettavana, että 
ympäristönsuojelijat kokevat väkivallan 
uhkaa;

1. tunnustaa ihmisoikeuksien ja 
ympäristönsuojelun välisen 
erottamattoman yhteyden ja korostaa 
ihmisoikeuksien puolustajien ja heidän 
laillisten edustajiensa keskeistä roolia 
tässä asiassa; tuomitsee kaikenlaisen 
heihin kohdistuvan väkivallan, häirinnän 
ja pelottelun; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä teot tutkitaan ja 
niistä nostetaan syytteet asianmukaisesti 
ja tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
luomaan ihmisoikeuksien puolustajille 
oikeudellisesti ja käytännössä turvallisen 
ja varman toimintaympäristön 
ympäristötoimien alalla ja ylläpitämään 
sitä, jotta he voivat tehdä työnsä, ja 
varmistamaan, että heillä on tosiasialliset 
mahdollisuudet oikeussuojaan ja 
asianmukaisten oikeussuojakeinojen 
käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 23
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa;

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa keskeisen roolin 
maaoikeuksien, alkuperäiskansojen 
oikeuksien ja ympäristöoikeuksien 
puolustamisessa; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kohtaavat yhä 
enemmän häirintää ja väkivaltaa; 
korostaa erityisesti naispuolisten 
ympäristönpuolustajien työtä ja tuomitsee 
heihin kohdistuvat uhkat;

Or. en

Tarkistus 24
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa;

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kohtaavat yhä 
enemmän tappamisia ja väkivaltaisia 
tekoja, kuten sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, uhkia, häirintää, pelottelua, 
herjauskampanjoita, kriminalisointia, 
oikeudellista häirintää, häätöjä ja 
pakkomuuttoa;

Or. en

Tarkistus 25
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana 
sitä, että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa;

1. ilmaisee voimakkaan tukensa 
ihmisoikeuksien puolustajille ja heidän 
laillisille edustajilleen; tuomitsee sen, että 
ihmisoikeuksien puolustajat kohtaavat 
sortoa, kriminalisointia ja itseensä 
kohdistuvia tappouhkauksia ympäristönsä 
ja yhteisönsä puolesta käymänsä 
kamppailun vuoksi;

Or. en

Tarkistus 26
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa;

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana sitä, 
että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa ja että heidän viestejään 
ymmärretään väärin;

Or. ro

Tarkistus 27
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa roolin; pitää valitettavana 
sitä, että ympäristönsuojelijat kokevat 
väkivallan uhkaa;

1. korostaa ihmisoikeuksien 
puolustajien ja heidän laillisten 
edustajiensa tärkeää roolia; tuomitsee sen, 
että ympäristönsuojelijat Euroopassa ja 
ympäri maailmaa kohtaavat lisääntyvää 
sortoa ja väkivallan ja kuoleman uhkaa;

Or. en
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Tarkistus 28
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että kansainvälisessä 
oikeudessa määrätään selkeästi valtioiden 
velvollisuudesta suojella kansalaisten 
oikeuksia; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita suojelemaan ympäristöalan 
ihmisoikeuksien puolustajien oikeuksia 
EU:ssa ja maailmanlaajuisesti ja 
erityisesti suojelemaan ilmaisunvapautta 
sekä tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ympäristöoikeuksien 
yhteydessä sekä varmistamaan 
toimittajien turvallisuuden ja suojelun; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet turvallisen ja suotuisan 
toimintaympäristön luomiseksi 
naispuolisille ympäristönsuojelijoille;

Or. en

Tarkistus 29
Damien Carême

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että naispuolisiin 
ympäristönsuojelijoihin voi myös 
kohdistua nimenomaan heidän 
sukupuoleensa perustuvia uhkauksia ja 
väkivaltaa, etenkin seksuaalista 
väkivaltaa, sekä uhkauksia, ahdistelua ja 
mustamaalausta, joka liittyy heidän 
asemaansa naisena; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä 
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teot tutkitaan ja syytetoimet aloitetaan 
asianmukaisesti ja tehokkaasti, sekä 
toteuttamaan kohdennettuja toimenpiteitä 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 30
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tunnustaa lisäksi, että naispuoliset 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajat kohtaavat useita ja toisiinsa 
limittyviä väkivallan muotoja ja syrjintää, 
mukaan lukien seksuaalinen ja 
sukupuoleen perustuva väkivalta; 
kehottaa maita toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä naispuolisten puolustajien 
suojelemiseksi ja harkitsemaan 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
niiden pyrkimyksiin tutkia 
ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia 
uhkia ja hyökkäyksiä;

Or. en

Tarkistus 31
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tekemään 
enemmän ihmisoikeuksien puolustajien, 
alkuperäiskansojen, ympäristöaktivistien 
ja ilmastonmuutoksen torjuntaa 
maailmanlaajuisesti harjoittavien 
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järjestöjen suojelemiseksi ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien erityisiin suojelutarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 32
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa ryhtymään välittömiin 
toimiin ympäristönsuojelijoiden 
häirinnän, pelottelun, heihin kohdistuvien 
väkivaltaisten hyökkäysten ja 
vangitsemisen torjumiseksi ja kehottaa 
reagoimaan nopeasti heidän 
suojelemisekseen kaikenlaiselta 
häirinnältä, vainolta ja väkivallalta;

Or. en

Tarkistus 33
Sira Rego

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
tarjoamaan kansainvälistä suojelua 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajille, jotka hakevat turvaa 
EU:sta;

Or. en

Tarkistus 34
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ilmaisee huolensa ihmisoikeuksien 
puolustajien tilanteen heikkenemisestä 
monissa maissa;

Or. en

Tarkistus 35
Damien Carême

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille biologista 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) raportin1 a, 
jossa todetaan, että ilmastonmuutosta ja 
biologisen monimuotoisuuden häviämistä 
aiheuttava ihmisen toiminta lisää myös 
pandemian riskiä siitä syntyvien 
ympäristövaikutusten vuoksi, ja katsoo, 
että pandemian riskiä voidaan vähentää 
merkittävästi vähentämällä biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä lisäävää 
ihmisen toimintaa, ja toteaa, että 
pandemioiden riskin vähentämisestä 
aiheutuvat kustannukset ovat 100 kertaa 
pienemmät kuin pandemioihin 
vastaamisesta aiheutuvat kustannukset; 
on tyytyväinen siihen, että biologisen 
monimuotoisuuden häviämisen ja 
pandemioiden välinen yhteys 
tunnustetaan äskettäin hyväksytyssä 
biologista monimuotoisuutta koskevassa 
EU:n strategiassa, mutta tähdentää, että 
on kiireellisesti toteutettava täydentäviä 
toimia; kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita hyväksymään ja panemaan 
täytäntöön IPBES:n määrittelemät 
toimintavaihtoehdot, jotta toimet voidaan 
suunnata tulevaisuuden pandemioiden 
estämiseksi tarvittavaan merkittävään 
muutokseen;
_________________
1 a IPBES:n seminaariraportti biologisesta 
monimuotoisuudesta ja pandemioista: 
https://ipbes.net/pandemics 

Or. fr

Tarkistus 36
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti maiden on 
kunnioitettava ympäristönsuojelijoiden 
oikeuksia ja suojeltava heitä vahingoilta; 
kehottaa näin ollen maita takaamaan 
ympäristönsuojelijoiden suojelun 
hyväksymällä lakeja ja kokonaisvaltaisia 
suojelutoimenpiteitä sekä varmistamalla 
puolustajiin kohdistuvien hyökkäysten ja 
uhkien tutkinnan ja niihin syyllistyneiden 
asettamisen vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 37
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota varmistamaan 
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sellaisen toimintasuunnitelman 
laatimisen, jolla torjutaan lisääntynyttä 
väkivaltaa, jolla yhteisöt pakotetaan pois 
mailtaan covid-19-pandemian aikana;

Or. en

Tarkistus 38
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota tukemaan 
valtioita, jotta ne voivat ottaa käyttöön 
suojelumekanismeja ja lainsäädäntöä, 
joilla määritellään ympäristönsuojelijat, 
tunnustetaan heidän työnsä ja taataan 
heidän suojelunsa;

Or. en

Tarkistus 39
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa lisäämään ympäristöön 
liittyvien oikeuksien puolustajien 
poliittista tukea ja rahoitustukea ja 
tuomitsemaan järjestelmällisesti heitä 
vastaan tehdyt kostotoimet;

Or. en

Tarkistus 40
Evin Incir, Bettina Vollath
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Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 41
Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ulkosuhteiden alalla 
suojelemaan sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä takaamaan 
toimittajien turvallisuuden ja suojelun;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Damien Carême

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 

2. ilmaisee syvän huolensa 
ympäristönsuojelijoiden, väärinkäytösten 
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sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien turvallisuuden ja 
suojelun;

paljastajien, toimittajien ja 
ympäristöasioihin erikoistuneiden 
lakimiesten tilanteen huonontumisesta 
kaikkialla maailmassa, myös Euroopan 
unionissa; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita suojelemaan sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä takaamaan 
toimittajien turvallisuuden ja suojelun; 
muistuttaa, että väärinkäytösten 
paljastaminen on keskeinen osa 
sananvapautta ja että sillä on keskeinen 
rooli väärinkäytösten ehkäisemisessä ja 
estämisessä sekä demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
vahvistamisessa; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota valvomaan, että 
unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
annettu direktiivi (EU) 2019/1937 
saatetaan osaksi jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä, ja varmistamaan, että 
jäsenvaltiot panevat sen 
kokonaisuudessaan täytäntöön;

Or. fr

Tarkistus 43
Sira Rego

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 
sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien turvallisuuden ja 
suojelun;

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
suojelemaan sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä takaamaan 
toimittajien turvallisuuden ja suojelun 
EU:ssa ja ulkosuhteiden alalla; on 
erittäin huolissaan niistä 
väärinkäytöksistä, rikoksista ja 
kuolemaan johtaneista hyökkäyksistä, 
joita kohdistuu edelleen toimittajiin ja 
media-alan työntekijöihin heidän 
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toimintansa vuoksi;

Or. en

Tarkistus 44
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 
sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien turvallisuuden ja 
suojelun;

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
suojelemaan sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja kokoontumisvapautta 
sekä takaamaan toimittajien, 
väärinkäytösten paljastajien ja 
ympäristönsuojelijoiden turvallisuuden ja 
suojelun myös ulkosuhteiden alalla;

Or. en

Tarkistus 45
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 
sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien turvallisuuden ja 
suojelun;

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 
sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien ja 
ympäristönsuojelijoiden turvallisuuden ja 
suojelun;

Or. ro

Tarkistus 46
Dragoş Tudorache
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ulkosuhteiden alalla suojelemaan 
sananvapautta ja tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta sekä 
takaamaan toimittajien turvallisuuden ja 
suojelun;

2. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
suojelemaan sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta sekä takaamaan 
toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien 
ja ympäristönsuojelijoiden turvallisuuden 
ja suojelun ulkosuhteiden alalla;

Or. en

Tarkistus 47
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää oikeutta saada tietoja 
tärkeänä välineenä ihmisille, jotka 
saattavat kärsiä ilmastonmuutoksen 
seurauksista, jotta he tietäisivät 
varhaisessa vaiheessa ja asianmukaisesti 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksista ja 
sopeutumistoimenpiteistä; vaatii 
kunnioittamaan oikeutta saada tietoja ja 
tiedonvälityksen vapautta; kannattaa 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
osallistumista koskevan periaatteen 
täytäntöönpanoa ja asianomaisten 
kansalaisten täyden tuen mahdollistavien 
yhteenliitettyjen rakenteiden perustamista 
jäsenvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 48
Maria Grapini
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi; tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämistä ja hyvän 
hallintotavan edistämistä asianomaisissa 
maissa;

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa, sillä EU:n on edelleen oltava 
maailman johtava toimija 
ihmisoikeuksien suojelun edistämisessä ja 
täytäntöönpanossa, sekä aloitteiden 
kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä ja hyvän hallintotavan 
edistämistä asianomaisissa maissa;

Or. ro

Tarkistus 49
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi; tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämistä ja hyvän 
hallintotavan edistämistä asianomaisissa 
maissa;

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa erityisesti ilmaston osalta sekä 
aloitteiden kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä, ilmastonmuutoksen 
seurauksena ihmisoikeusloukkausten 
uhriksi joutuneiden oikeussuojakeinojen 
parempaa saatavuutta sekä 
ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan 
edistämistä;

Or. en
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Tarkistus 50
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi; tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämistä ja hyvän 
hallintotavan edistämistä asianomaisissa 
maissa;

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi, sillä nämä ovat olennaisia 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien suojelun varmistamisen osia; 
tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämistä ja hyvän 
hallintotavan edistämistä asianomaisissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 51
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien vahvistamisessa EU:n 
ulkoisessa toiminnassa sekä aloitteiden 
kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä ja hyvän hallintotavan 
edistämistä asianomaisissa maissa;

3. tukee komissiota aloitteiden 
kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä ja hyvän hallintotavan 
edistämistä asianomaisissa maissa;
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Or. sk

Tarkistus 52
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden 
kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä ja hyvän hallintotavan 
edistämistä asianomaisissa maissa;

3. kehottaa komissiota asettamaan 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeudet aina EU:n ulkoisen 
toiminnan ytimeen sekä kehittämään ja 
lujittamaan aloitteita järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten ja 
metsäkadon torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 53
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi; tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämistä ja hyvän 
hallintotavan edistämistä asianomaisissa 
maissa;

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 
vahvistamisessa EU:n ulkoisessa 
toiminnassa sekä aloitteiden kehittämisessä 
järjestäytyneen rikollisuuden, laittomien 
maananastusten ja metsäkadon 
torjumiseksi; tukee voimakkaasti vakaiden 
instituutioiden ja täytäntöönpanokelpoisen 
oikeuden kehittämiseen liittyvää työtä ja 
hyvän hallintotavan edistämistä 
asianomaisissa maissa;

Or. en
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Tarkistus 54
Sira Rego

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tukee komissiota demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien vahvistamisessa EU:n 
ulkoisessa toiminnassa sekä aloitteiden 
kehittämisessä järjestäytyneen 
rikollisuuden, laittomien maananastusten 
ja metsäkadon torjumiseksi; tukee 
voimakkaasti vakaiden instituutioiden ja 
täytäntöönpanokelpoisen oikeuden 
kehittämistä ja hyvän hallintotavan 
edistämistä asianomaisissa maissa;

3. kehottaa komissiota 
kunnioittamaan perusoikeuksia kaikessa 
EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa 
ja varmistamaan, että EU ei tue aloitteita 
tai hankkeita, jotka johtaisivat laittomiin 
maananastuksiin, laittomiin hakkuisiin ja 
metsäkatoon, mukaan lukien 
monikansallisten yritysten ympäristöön 
haitallisesti vaikuttavat suurhankkeet;

Or. en

Tarkistus 55
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ilmaisee syvän huolensa 
ympäristöaktivistien lisääntyneestä 
kriminalisoinnista ja vainosta 
kehitysmaissa, kun hallitukset ja 
monikansalliset yritykset investoivat 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen ja edistävät siten 
metsäkatoa, biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä ja 
ihmisoikeusloukkauksia, joiden 
vaikutukset kohdistuvat pääasiassa 
alkuperäiskansoihin; tuomitsee kaikki 
yritykset purkaa ympäristön ja 
ihmisoikeuksien suojelua koskevaa 
säännöstöä covid-19-pandemian ja 
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muiden kriisien yhteydessä; ilmaisee myös 
huolensa ympäristönsuojelijoiden ja 
väärinkäytösten paljastajien tilanteesta 
ympäri maailmaa; muistuttaa, että 
kaikkien ihmisoikeudet on turvattava ja 
että ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen olisi oltava jokaisen 
ulottuvilla, eikä ketään saisi rangaista, 
vainota tai häiritä ympäristön suojelun 
vuoksi; kehottaa komissiota tukemaan 
ympäristönsuojelijoita kaikkialla 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 56
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa sitä, että ihmisoikeuksien 
puolustajien turvallisuus liittyy 
luontaisesti heidän puolustamiensa 
yhteisöjen turvallisuuteen ja että sitä 
voidaan parantaa kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, johon kuuluu 
demokraattisten instituutioiden 
vahvistaminen, rankaisemattomuuden 
torjuminen, taloudellisen eriarvoisuuden 
vähentäminen ja yhtäläinen oikeussuojan 
toteutuminen; kehottaa maita 
toteuttamaan tältä osin toimenpiteitä 
demokraattisten instituutioiden 
vahvistamiseksi, kansalaisyhteiskunnan 
turvaamiseksi, oikeusvaltioperiaatteen 
ylläpitämiseksi ja rankaisemattomuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 57
Damien Carême
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen ympäristöön 
liittyvää hallinnollista ja 
rikosoikeudellista vastuuta sekä 
ympäristöasioihin liittyvää 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
koskevan EU:n lainsäädäntökehyksen 
päivittämiseksi ja vahvistamiseksi sekä 
tutkimaan mahdollisuutta laajentaa 
Euroopan syyttäjänviraston toimeksiantoa 
ympäristörikoksiin, kun virasto on täysin 
toimintavalmis;

Or. fr

Tarkistus 58
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että yritysten due diligence 
-periaatteita koskevan sitovan ja 
yhdenmukaistetun EU:n lainsäädännön 
käyttöönotolla voitaisiin auttaa 
parantamaan ihmisoikeuksien 
puolustamista ja ympäristönormien 
noudattamista kehitysmaiden 
rankaisemattomuuden ja 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja edistää 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden, Pariisin 
sopimuksen ja EU:n vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden täytäntöönpanoa; 
korostaa, että tulevassa lainsäädännössä 
olisi otettava huomioon naisten ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten lasten ja alkuperäiskansojen, 
erityistarpeet ja oikeudet, että tulevaan 
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lainsäädäntöön olisi kohdistettava 
merkityksellinen ja osallistava 
kuulemisprosessi paikan päällä 
asianomaisten sidosryhmien ja 
asianomaisten yhteisöjen kanssa ja että 
tämä prosessi olisi toteutettava tiiviissä 
yhteistyössä EU:n edustustojen kanssa; 
kehottaa komissiota jatkamaan työtä 
monikansallisia yhtiöitä koskevan sitovan 
YK:n ihmisoikeussopimuksen 
hyväksymiseksi;

Or. en

Tarkistus 59
Damien Carême

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan 
peruuttamattomaan ympäristötuhoon 
johtaneen rikoksen kansainvälistä 
tunnustamista Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 60
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota tarkistamaan 
huolellisesti, että eri 
kehitysyhteistyövälineistä ja 
ulkopolitiikan välineistä, myös Euroopan 
investointipankin kautta, rahoitetut 
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infrastruktuuri- ja energiahankkeet eivät 
vaaranna ihmisoikeuksia, kestävän 
kehityksen tavoitteita, Pariisin 
sopimuksen tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa; 
kehottaa tässä yhteydessä myös 
arvioimaan huolellisesti, onko 
ehdotetuissa hankkeissa kuultu 
alkuperäiskansoja ja paikallista väestöä ja 
onko heidän kokemuksensa ja 
tietämyksensä paikallisesta ekologiasta, 
ihmisoikeuksista ja kehitystarpeista 
sisällytetty hankkeisiin;

Or. en

Tarkistus 61
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. katsoo, että kehitysnäkökulmasta 
EU:n kauppapolitiikan 
uudelleentarkastelussa olisi määriteltävä 
ympäristönsuojelu ja ihmisoikeuksien 
suojelu uudelleen ja edistettävä ja 
vahvistettava niitä; korostaa, että 
sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja 
ihmisoikeuksia koskevat due diligence -
velvoitteet olisi pantava täytäntöön 
kaikissa uusissa ja nykyisissä 
kauppamekanismeissa, kuten 
vapaakauppasopimuksissa, 
talouskumppanuussopimuksissa, yleisissä 
tullietuusjärjestelmissä ja 
investointisopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 62
Bettina Vollath, Evin Incir
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava sidoksissa 
yhteistyöhön ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen sekä hyvän hallintotavan 
periaatteisiin; katsoo, että tämän 
yhteistyön olisi perustuttava ”enemmällä 
enemmän” ‑periaatteeseen, ja että 
puutteellisen yhteistyön sekä 
alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava sidoksissa 
yhteistyöhön ja demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamiseen, 
ihmisarvon kunnioittamiseen sekä tasa-
arvoon ja solidaarisuuteen ja hyvän 
hallintotavan periaatteisiin; kannattaa 
vastuumekanismin perustamista sen 
varmistamiseksi, että varoja ei käytetä 
ympäristöä tai ihmisoikeuksia 
vahingoittaviin hankkeisiin; korostaa, että 
ympäristön ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen on välttämätöntä 
kestävän kehityksen kannalta; kehottaa 
EU:ta tutkimaan keinoja parantaa 
ymmärrystä, koordinointia ja yhteistyötä 
ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
siirtymään joutumisen osalta;

Or. en

Tarkistus 63
Damien Carême

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava sidoksissa 
yhteistyöhön ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen sekä hyvän 
hallintotavan periaatteisiin; katsoo, että 

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, on aina perustuttava 
korkeimpiin eurooppalaisiin ja 
kansainvälisiin ympäristö- ja 
ihmisoikeusnormeihin, ja että Pariisin 
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tämän yhteistyön olisi perustuttava 
”enemmällä enemmän” ‑periaatteeseen, 
ja että puutteellisen yhteistyön sekä 
alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

sopimus ja kestävän kehityksen 
toimintaohjelma 2030 on oltava 
lähtökohta kolmansien maiden kanssa 
tehtävälle yhteistyölle; kehottaa 
komissiota suorittamaan erityiset 
ihmisoikeus- ja sukupuolivaikutusten 
arvioinnit ennen kaikkien 
kauppaneuvottelujen päätökseen 
saattamista ja keskeyttämään 
kauppasopimukset tai 
etuuskohtelukauppajärjestelyt tai 
muuttamaan niitä, mikäli ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien ympäristönsuojelijoiden 
oikeudet, loukataan järjestelmällisesti;

Or. fr

Tarkistus 64
Sira Rego

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava 
sidoksissa yhteistyöhön ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen 
sekä hyvän hallintotavan periaatteisiin; 
katsoo, että tämän yhteistyön olisi 
perustuttava ”enemmällä enemmän” 
‑periaatteeseen, ja että puutteellisen 
yhteistyön sekä alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

4. kehottaa komissiota suorittamaan 
kattavan ihmisoikeuksiin ja ympäristöön 
liittyvän arvioinnin kaikista 
asiaankuuluvista EU:n politiikoista, 
instrumenteista ja välineistä, 
kauppasopimukset mukaan lukien, sekä 
kehitysavusta; kehottaa kolmansissa 
maissa toimivia EU:n edustustoja 
olemaan tiiviissä yhteydessä 
alkuperäiskansojen ja 
ympäristönsuojelijoiden edustajiin ja 
tukemaan heitä asianmukaisin 
toimenpitein;

Or. en
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Tarkistus 65
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava 
sidoksissa yhteistyöhön ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen 
sekä hyvän hallintotavan periaatteisiin; 
katsoo, että tämän yhteistyön olisi 
perustuttava ”enemmällä enemmän” 
‑periaatteeseen, ja että puutteellisen 
yhteistyön sekä alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

4. vahvistaa kantansa, että 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
ja hyvän hallintotavan periaatteiden olisi 
oltava kaikkien asiaankuuluvien EU:n 
politiikkojen, instrumenttien ja 
välineiden, mukaan lukien 
kauppasopimukset, kehitysapu ja 
viisumipolitiikat, edellytys lopullisia 
vastaanottajia vahingoittamatta; katsoo, 
että tämän yhteistyön olisi perustuttava 
”enemmällä enemmän” ‑periaatteeseen, ja 
että puutteellisen yhteistyön sekä 
alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen tai keskeyttämiseen, 
humanitaariseen apuun vaikuttamatta;

Or. en

Tarkistus 66
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava sidoksissa 
yhteistyöhön ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen sekä hyvän hallintotavan 
periaatteisiin; katsoo, että tämän yhteistyön 
olisi perustuttava ”enemmällä enemmän” 
‑periaatteeseen, ja että puutteellisen 

4. vahvistaa kantansa, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n politiikkojen, 
instrumenttien ja välineiden, myös 
kauppasopimusten, kehitysavun ja 
viisumipolitiikkojen, olisi oltava sidoksissa 
yhteistyöhön ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen sekä hyvän hallintotavan 
periaatteisiin; katsoo, että tämän yhteistyön 
olisi perustuttava ”enemmällä enemmän” 
‑periaatteeseen, ja että puutteellisen 
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yhteistyön sekä alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
pelottelun, sorron ja väkivallan olisi 
johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

yhteistyön sekä alkuperäiskansoihin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvien 
vahvistettujen ja varmennettujen 
pelottelu-, sorto- ja väkivaltatapausten 
olisi johdettava ulkoisen avun ja tuen 
vähenemiseen, humanitaariseen apuun 
vaikuttamatta;

Or. sk

Tarkistus 67
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden velvollisuudesta säännellä 
unionissa toimivia yhtiöitä 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi; korostaa, 
että tähän sisältyy vastuuvelvollisuuden ja 
oikeussuojakeinojen luominen;

Or. en

Tarkistus 68
Damien Carême

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 
tukemaan seuraavassa Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksessa 
turvallista, puhdasta, terveellistä ja 
kestävää ympäristöä koskevan oikeuden 
maailmanlaajuista tunnustamista;

Or. fr
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Tarkistus 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tukee ihmisoikeuksien 
puolustajien työtä, heidän suojeluaan ja 
heidän toimilleen suotuisan 
toimintaympäristön kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 70
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää myönteisenä sitä, että 
komissio on sitoutunut hyväksymään 
lainsäädäntöehdotuksen EU:n laajuisista 
due diligence -vaatimuksista yrityksille, 
jotta voidaan tunnistaa 
ihmisoikeusloukkaukset, ehkäistä niitä, 
lieventää niiden vaikutuksia ja ottaa ne 
huomioon, mukaan lukien lapsen 
oikeudet ja perusvapaudet, vakavat 
ruumiinvammat tai terveysriskit sekä 
ympäristövahingot, myös ilmaston osalta; 
korostaa, että on tärkeää tarkistaa 
ympäristövastuudirektiiviä erityisesti 
täytäntöönpanon tehostamisen osalta 
niin, että voidaan varmistaa EU:n 
yritysten vastuu ympäristövahingoista;

Or. en

Tarkistus 71
Bettina Vollath, Evin Incir
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille 
vastaanottavissa yhteisöissä;

5. korostaa, että ilmastonmuutoksen 
seuraukset vaikuttavat erityisesti 
maailman alkuperäiskansoihin ja että 
alkuperäisyhteisöjen lapset ovat usein 
erityisen alttiita ilmaston muutoksille; 
tuomitsee voimakkaasti 
alkuperäiskansoihin, ihmisoikeuksiin ja 
ympäristönsuojelijoihin kohdistuvan 
väkivallan; ottaa huomioon, että 
ilmastosta johtuva siirtymään joutuminen 
voi suoraan uhata ihmisoikeuksia, 
kulttuuria ja perinteistä tietämystä sekä 
oikeutta kansalaisuuteen; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
alkuperäiskansojen oikeudet 
ilmastopolitiikoissa ja antamaan erityistä 
rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille;

Or. en

Tarkistus 72
Damien Carême

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille 
vastaanottavissa yhteisöissä;

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
toteuttaakseen tukiohjelmia 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille 
alttiimmille ryhmille, kuten 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille;

Or. fr
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Tarkistus 73
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille 
vastaanottavissa yhteisöissä;

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
harkitsemaan alkuperäiskansoille, 
pakolaisille ja siirtymään joutuneille 
henkilöille vastaanottavissa yhteisöissä 
annettavan rahoitusavun ja teknisen avun 
kiireellisyyttä ja laajuutta maan 
erityisolosuhteiden ja tilanteen 
mukaisesti;

Or. sk

Tarkistus 74
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille 
vastaanottavissa yhteisöissä;

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille sekä 
ympäristönsuojelijoille vastaanottavissa 
yhteisöissä;

Or. en

Tarkistus 75
Sira Rego

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
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antamaan rahoitusapua ja teknistä apua 
alkuperäiskansoille, pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille 
vastaanottavissa yhteisöissä;

tukemaan henkilöitä, jotka ovat joutuneet 
muuttamaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttaman siirtymisen seurauksena 
valtion sisällä tai kansainvälisen rajan 
ylitse;

Or. en

Tarkistus 76
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. uskoo, että lähivuosina 
ilmastonmuutos luo lisää kehitysmaista ja 
kehittyneistä maista ympäristön takia 
muuttajia; pitää myönteisenä YK:n 
ihmisoikeuskomitean ratkaisua asiassa 
Teitiota v. Uusi-Seelanti tekemää 
merkittävää päätöstä, jossa todetaan, että 
ilmastoon liittyviä ja luonnonkatastrofeja 
pakenevilla ihmisillä on perusteltu syy 
saada kansainvälistä suojelua 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan tätä päätöstä ja 
toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
ympäristön vuoksi siirtymään joutuneiden 
henkilöiden täysimääräinen suojelu EU:n 
lainsäädännön mukaisesti, ja tarjoamaan 
ilmastopakolaisille asianmukainen 
turvapaikka;

Or. en

Tarkistus 77
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa erityisesti myös naisiin; 
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 kestävän ympäristön 
turvaamisessa; korostaa, että sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten tehokas 
osallistuminen ovat tärkeitä ja 
välttämättömiä tuloksellisille toimille 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 78
Sira Rego

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen 
hallintaan kolmansissa maissa sekä 
valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja 
YK:n kumppanien valmiuksien 
vahvistamista tämän lähestymistavan 
soveltamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Bettina Vollath, Evin Incir

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. tukee kokonaisvaltaista 
ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin 
perustuvaa EU:n ulkoisten toimien 
lähestymistapaa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
mukaan lukien alkuperäiskansoja ja 
muita haavoittuvassa asemassa olevia 
henkilöitä edustavat järjestöt, kanssa 
tehtävän yhteistyön ja niiden kanssa 
käytävän pysyvän vuoropuhelun ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan täytäntöönpanossa; 
tukee sellaisten ihmisoikeuksia koskeviin 
velvoitteisiin ja sitoumuksiin liittyvien 
hyvien käytäntöjen tunnistamista ja 
edistämistä, joilla tuetaan ja vahvistetaan 
ympäristönsuojelupolitiikkaa EU:n 
tasolla ja kansainvälisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 80
Damien Carême

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. korostaa tarvetta vahvistaa 
ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen EU:ssa 
ja kansainvälisellä tasolla tiiviissä 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja 
YK:n kumppanien kanssa; ehdottaa, että 
kaikki ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
ympäristömuutokset sisällytetään 
nimenomaisesti humanitaariseen 
suojeluun oikeuttaviin perusteisiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään tällaisia ehdotuksia 
kansainvälisissä yhteyksissä EU:n muiden 
aloitteiden rinnalla;

Or. fr
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Tarkistus 81
Maria Walsh

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa, jossa otetaan 
huomioon mahdolliset ihmisoikeuksien 
suojelun puutteet ilmastonmuutoksen 
haitallisten vaikutusten aiheuttaman 
muuttoliikkeen ja ihmisten siirtymään 
joutumisen yhteydessä, sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa, ulkorajojen ja 
muuttovirtojen tehokkaampaa valvontaa 
sekä valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja 
YK:n kumppanien valmiuksien 
vahvistamista tämän lähestymistavan 
soveltamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 83
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa kolmansien maiden 
muuttoliikkeen hallintaan ja EU:hun, 
mukaan lukien laillisten 
maahantuloväylien luominen EU:hun, 
sekä valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja 
YK:n kumppanien valmiuksien 
vahvistamista tämän lähestymistavan 
soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 84
Milan Uhrík

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa muuttoliikkeen hallintaan 
kolmansissa maissa sekä valtioiden, 
kansalaisyhteiskunnan ja YK:n 
kumppanien valmiuksien vahvistamista 
tämän lähestymistavan soveltamiseksi.

6. tukee muuttoliikettä vähentävää 
lähestymistapaa, joka perustuu 
kolmansien maiden kriisien ratkaisuun 
sekä valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja 
YK:n kumppanien valmiuksien 
vahvistamiseen tämän lähestymistavan 
soveltamiseksi.

Or. sk

Tarkistus 85
Evin Incir, Bettina Vollath

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että 
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ilmastonmuutoksen kielteiset seuraukset 
heikentävät maiden kehitysnäkymiä ja 
pahentavat jo olemassa olevaa 
eriarvoisuutta, kuten sukupuolten 
epätasa-arvoa; korostaa, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
kohdistuvat pahiten haavoittuvimpiin 
ihmisiin, kuten naisiin ja tyttöihin, ja että 
80 prosenttia ilmastonmuutoksen vuoksi 
siirtymään joutuneista ihmisistä on 
naisia; suhtautuu myönteisesti komission 
varapuheenjohtajan Frans 
Timmermansin antamiin sitoumuksiin 
puuttua sukupuolten väliseen 
eriarvoisuuteen, jota ilmastonmuutos 
entisestään pahentaa; kehottaa komissiota 
valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-
arvon ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden 
kaikkiin naisten ja tyttöjen tilanteeseen 
vaikuttavien toimintapolitiikkojen 
laatimiseen ja täytäntöönpanoon ja 
edistämään alkuperäisväestöön kuuluvien 
naisten, naisten oikeuksien puolustajien 
ja kaikkien marginalisoitujen 
sukupuolivähemmistöjen osallistumista 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 86
Damien Carême

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että ilmastonmuutos 
pakottaa yhä useampia henkilöitä 
muuttamaan pois maasta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä YK:n 
ihmisoikeuskomitean merkittävää 
päätöstä asiassa Teitiota v. Uusi-Seelanti, 
jossa tunnustetaan, että ilmastoon liittyviä 
ja luonnonkatastrofeja pakenevilla 
ihmisillä on perusteltu syy saada 
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kansainvälistä suojelua 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan merkille tämän 
päätöksen ja toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
ympäristösyistä siirtymään joutuneiden 
henkilöiden täysimääräisen suojelun 
EU:n oikeuden mukaisesti ja 
myöntämään heille asianmukaisen 
turvapaikan sekä avaamaan samalla 
laillisia ja turvallisia 
maahanmuuttoväyliä;

Or. fr

Tarkistus 87
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa tekemään lisää 
yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa ympäristön tilan heikkenemisestä 
johtuvien ihmisoikeusrikkomusten 
sisällyttämiseksi ympäristöpolitiikkaan ja 
ihmisoikeuksiin perustuviin 
ilmastotoimiin;

Or. en

Tarkistus 88
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tunnustaa ihmisoikeuksien 
puolustajien korvaamattoman työn 
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ihmisoikeuksien ja perusarvojen 
suojelemiseksi ja edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa EU:ta puuttumaan 
ilmastokriisiin ihmisoikeuskriisinä ja 
toteuttamaan tehokkaita toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
johtamaan tulevien sukupolvien 
oikeuksien turvaamista.

Or. en


