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Resolutsiooni ettepanek B8-0534/2017 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 58 a. tuletab meelde, et vastavalt 4. 

novembri 2016. aasta Pariisi kokkuleppe 

artiklile 2 on selle kokkuleppe eesmärk 

muu hulgas suurendada võimet kohaneda 

kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga ja 

parandada vastupanuvõimet kliima 

muutumisele ning edendada vähese 

kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, 

mis ei ohusta toidutootmist, ning kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üle viima 

rahastamisvood selle eesmärgiga 

vastavusse; 

Or. en 
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Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. mõistab, et heakskiidetud 

üldkehtiva kliimapõgeniku määratluse 

sõnastamine on mitmes mõttes keeruline, 

kuid nõuab, et tõsiselt tunnistataks, 

milline tähendus ja ulatus on kliima tõttu 

toimuval ümberasumisel ja rändel, mille 

on põhjustanud üleilmse soojenemise 

tagajärjel toimunud loodusõnnetused; 
märgib, et 2008.–2013. aastal oli umbes 

166 miljonit inimest sunnitud 

loodusõnnetuste, merevee taseme tõusu, 

äärmuslike ilmaolude, kõrbestumise, 

veepuuduse ning troopiliste ja siirutajatega 

levivate haiguste leviku tõttu kodust 

lahkuma; tuletab eelkõige meelde, et 

kliimaga seotud suundumused võivad 

Aafrika teatud osades ja Lähis-Idas 

suurendada poliitilist ebastabiilsust ja 

majanduslikke probleeme ning süvendada 

Vahemere piirkonna pagulaskriisi ; 

60. märgib, et 2008.–2013. aastal oli 

umbes 166 miljonit inimest sunnitud 

loodusõnnetuste, merevee taseme tõusu, 

äärmuslike ilmaolude, kõrbestumise, 

veepuuduse ning troopiliste ja siirutajatega 

levivate haiguste leviku tõttu kodust 

lahkuma; tuletab eelkõige meelde, et 

kliimaga seotud suundumused võivad 

Aafrika teatud osades ja Lähis-Idas 

suurendada poliitilist ebastabiilsust ja 

majanduslikke probleeme ning süvendada 

Vahemere piirkonna pagulaskriisi; 

rõhutab, et inimesi, kes kaotavad 

kliimamuutuste tõttu oma eluruumi, 

tuleks võimaluse korral alati toetada oma 

koduriigis või lähiümbruses; 

Or. en 

 

 


