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Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (13–17 november 2017) 

Förslag till resolution 

Punkt 58a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 58a. Europaparlamentet påminner om 

att i enlighet med artikel 2 i Parisavtalet 

av den 4 november 2016 syftar avtalet 

bland annat till att öka förmågan att 

anpassa sig till de negativa effekterna av 

klimatförändringarna och främja den 

klimatmässiga motståndskraften och 

utvecklingen i riktning mot låga utsläpp 

av växthusgaser på ett sätt som inte 

äventyrar livsmedelproduktionen, och 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att göra de finansiella 

flödena konsekventa med detta mål. 

Or. en 
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Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (13–17 november 2017) 

Förslag till resolution 

Punkt 60 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

60. Europaparlamentet erkänner de 

många svårigheterna med att fastställa en 

godtagen allmän definition av 

”klimatflykting”, men kräver att 

klimatrelaterad fördrivning och migration 

samt deras karaktär och omfattning, som 

en följd av klimatkatastrofer orsakade av 

den globala uppvärmningen, tas på allvar. 
Parlamentet noterar med oro att cirka 

166 miljoner människor tvingades lämna 

sina hem mellan 2008 och 2013 på grund 

av naturkatastrofer, stigande havsnivåer, 

extrema väderfenomen, ökenspridning, 

vattenbrist och spridning av tropiska och 

vektorburna sjukdomar. Parlamentet 

betonar särskilt att den klimatrelaterade 

utvecklingen i delar av Afrika och 

Mellanöstern skulle kunna bidra till 

politisk instabilitet, ekonomiska 

påfrestningar och en upptrappning av 

flyktingkrisen i Medelhavsområdet. 

60. Europaparlamentet noterar med oro 

att cirka 166 miljoner människor tvingades 

lämna sina hem mellan 2008 och 2013 på 

grund av naturkatastrofer, stigande 

havsnivåer, extrema väderfenomen, 

ökenspridning, vattenbrist och spridning av 

tropiska och vektorburna sjukdomar. 

Parlamentet betonar särskilt att den 

klimatrelaterade utvecklingen i delar av 

Afrika och Mellanöstern skulle kunna bidra 

till politisk instabilitet, ekonomiska 

påfrestningar och en upptrappning av 

flyktingkrisen i Medelhavsområdet. 

Parlamentet betonar att människor som 

förlorar sin livsmiljö på grund av 

klimatförändringarna bör stödjas, när så 

är möjligt, i deras hemländer eller i 

närheten. 

Or. en 

 

 


