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Forslag til beslutning 

Punkt 58 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 58a. minder om, at Parisaftalen af 4. 

november 2016 ifølge dens artikel 2 

blandt andet har som mål at øge evnen til 

at tilpasse sig de skadelige virkninger af 

klimaændringer og fremme 

modstandsdygtigheden over for 

klimaændringer såvel som en udvikling 

med lave drivhusgasemissioner, på en 

måde der ikke er til fare for 

fødevareproduktionen, og opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

bringe de finansielle strømme i 

overensstemmelse med dette mål; 

Or. en 
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Punkt 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. anerkender de mange 

vanskeligheder, der er forbundet med at 

etablere en accepteret universel definition 

af klimaflygtning, men opfordrer til, at 

arten og omfanget af klimafremkaldt 

fordrivelse og migration som følge af 

katastrofer forårsaget af den globale 

opvarmning tages alvorligt; bemærker 

med bekymring, at 166 millioner 

mennesker mellem 2008 og 2013 er blevet 

tvunget til at forlade deres hjem på grund 

af naturkatastrofer, stigende havniveauer, 

ekstreme vejrfænomener, ørkendannelse, 

vandmangel og spredning af tropiske og 

vektorbårne sygdomme; minder navnlig 

om, at klimarelateret udvikling i dele af 

Afrika og Mellemøsten kan bidrage til 

politisk ustabilitet, økonomisk modgang og 

optrapning af flygtningekrisen i 

Middelhavsområdet; 

60. bemærker med bekymring, at 166 

millioner mennesker mellem 2008 og 2013 

er blevet tvunget til at forlade deres hjem 

på grund af naturkatastrofer, stigende 

havniveauer, ekstreme vejrfænomener, 

ørkendannelse, vandmangel og spredning 

af tropiske og vektorbårne sygdomme; 

minder navnlig om, at klimarelateret 

udvikling i dele af Afrika og Mellemøsten 

kan bidrage til politisk ustabilitet, 

økonomisk modgang og optrapning af 

flygtningekrisen i Middelhavsområdet; 

understreger, at mennesker, der mister 

deres levesteder som følge af 

klimaændringer bør støttes, når det er 

muligt i deres hjemland eller i nærheden; 

Or. en 

 

 


