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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in 
ontwikkelingslanden
(2020/2042(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 208 en 209 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de Europese consensus inzake ontwikkeling en de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling alsmede de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals – SDG’s) van de VN, en met name SDG 1, 10, 11 en 13,

– gezien het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering, de Overeenkomst van 
Parijs van 2015, het internationaal mechanisme van Warschau voor schade en verlies 
van 2013, en het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering van 2015,

– gezien de agenda van het Nanseninitiatief ter bescherming van grensoverschrijdende 
migranten die in verband met klimaatverandering en rampen ontheemd zijn geraakt, die 
in 2015 in Genève werd goedgekeurd, en de werkzaamheden van het Platform voor 
ontheemding door rampen,

– gezien het deel over klimaatverandering en ontwikkeling van zijn resolutie van 
28 november 2019 over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje 
(COP25)1, en met name de punten 50 en 106 t/m 115 daarvan,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0000/2020),

A. overwegende dat er als gevolg van de klimaatverandering onder meer vaker en hevigere 
stormen, overstromingen, aardverschuivingen, extreme hittegolven, droogten, 
bosbranden en andere rampen plaatsvinden, en dat er bovendien traag op gang komende 
verschijnselen optreden, zoals de stijging van de zeespiegel, kusterosie, verzilting, de 
geleidelijke verandering van regenpatronen en de afname en verdringing van planten- 
en diersoorten;

B. overwegende dat ontwikkelingslanden sterker aan deze ontwikkelingen worden 
blootgesteld en dat de armste en reeds kwetsbaarste bevolkingsgroepen in deze landen 
nog ernstiger worden getroffen, omdat hun woningen zich doorgaans in gebieden 
bevinden die gevoeliger zijn voor overstromingen, aardverschuivingen, droogten e.d. en 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0079.



PE650.537v01-00 4/7 PR\1203647NL.docx

NL

zij niet over de middelen beschikken om hun weerbaarheid te versterken en doorgaans 
leven van de landbouw, de visserij en andere activiteiten waarvoor natuurlijke 
hulpbronnen nodig zijn, die kunnen afnemen of zelfs opraken;

C. overwegende dat armoede en ongelijkheid zowel oorzaken als gevolgen van 
kwetsbaarheid zijn; overwegende dat het terugdringen van armoede en ongelijkheid 
daarom onlosmakelijk verbonden is met klimaatactie en niet alleen sterker tot uiting 
moet komen in het ontwikkelingsbeleid van de EU, maar bovendien moet worden 
ondersteund door ander EU-beleid met betrekking tot ontwikkelingslanden, zoals in 
artikel 208 van het VWEU is bepaald;

D. overwegende dat ook kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering zowel 
een oorzaak als een gevolg is van conflicten en dat het aanpakken van deze 
kwetsbaarheid uitermate belangrijk is voor het voorkomen van conflicten;

E. overwegende dat in de grondbeginselen van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de VN is bepaald dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten en 
dat de behoeften van de meest achtergestelden voorop moeten worden gesteld; 
overwegende dat er een alomvattende strategie nodig is om dit via het klimaatbeleid van 
de EU ten uitvoer te kunnen leggen;

F. overwegende dat armoede en ongelijkheid in ruime zin moeten worden opgevat en 
onder meer een gebrek aan toegang tot allerlei wezenlijke middelen en discriminatie 
omvatten, waardoor de levenskeuzes en het aanpassingsvermogen van de getroffenen 
worden beperkt; overwegende dat vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met een 
beperking en inheemse volkeren vaak worden gediscrimineerd;

G. overwegende dat vrouwen in verhouding zwaarder door de gevolgen van 
klimaatverandering worden getroffen, wat niet alleen is terug te zien in de 
landbouwtaken die zij verrichten, maar ook in de discriminatie die zij ondervinden 
wanneer zij aanspraak proberen te maken op grond, diensten proberen af te nemen of 
proberen deel te nemen aan besluitvormingsprocessen, evenals in het gebrek aan respect 
dat zij ervaren wanneer zij activiteiten willen oppakken die van oudsher overwegend 
door mannen worden gedaan; overwegende dat vrouwen bovendien een onevenredig 
groot deel uitmaken van het aantal mensen dat vanwege de klimaatverandering 
ontheemd is geraakt;

H. overwegende dat de kwetsbaarheden in ontwikkelingslanden drastisch toenemen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie, zowel door de rechtstreekse gevolgen ervan voor 
de volksgezondheid als door de vele, steeds erger wordende economische gevolgen; 
overwegende dat zowel de pandemie als de klimaatverandering de overheidsfinanciën 
aantasten en tegelijkertijd de financieringsbehoeften, waaronder in verband met sociale 
bescherming en diensten, doen toenemen;

I. overwegende dat de regeringen van ontwikkelingslanden het voortouw moeten nemen 
bij de inspanningen om de kwetsbaarheden te verminderen, de weerbaarheid te 
versterken en de ondersteuningscapaciteiten te bevorderen; overwegende dat echter ook 
de EU, haar lidstaten en andere ontwikkelde en opkomende landen hun optreden 
drastisch moeten intensiveren, aangezien de broeikasgassen in de atmosfeer die de 
klimaatverandering veroorzaken vrijwel uitsluitend door hen zijn uitgestoten en hun 
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uitstoot nog altijd vele malen groter is dan die van ontwikkelingslanden, en aangezien 
zij over de hoognodige middelen beschikken om de klimaatverandering op 
doeltreffende wijze tegen te gaan en in dit verband bovendien belangrijke toezeggingen 
hebben gedaan; overwegende dat de EU, haar lidstaten en andere ontwikkelde en 
opkomende landen om al deze redenen de morele plicht hebben om veel meer te doen;

J. overwegende dat het vermogen van ontwikkelingslanden om het hoofd te bieden aan de 
klimaatverandering en andere crises en om de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te 
steunen, wordt bezwaard door de afbetaling van schulden; overwegende dat de 
internationale inspanningen om schuldenlast te voorkomen en ordelijke 
schuldherschikking mogelijk te maken daarom moeten worden opgevoerd;

K. overwegende dat de internationale financiering van klimaatactie in ontwikkelingslanden 
nog altijd buitengewoon ontoereikend is en tot op de dag van vandaag gericht is op het 
terugdringen van de uitstoot, terwijl er in feite juist een zeer dringende behoefte is aan 
aanpassingsmaatregelen; overwegende dat de ingrijpendste beperkingsmaatregelen in 
ontwikkelde landen moeten worden getroffen, aangezien de uitstoot per hoofd daar ruim 
honderd keer zo hoog is;

L. overwegende dat aanpassingsmaatregelen voornamelijk gericht moeten zijn op de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen en onder meer moeten bestaan uit het versterken van 
de bestendigheid van hun woningen en de voorzieningen waarvan zij afhankelijk zijn 
tegen extreme weersomstandigheden, het verbeteren van hun voedsel- en 
waterzekerheid, het helpen van zelfvoorzienende boeren om hun landbouwmethoden af 
te stemmen op de veranderende regen- en temperatuurpatronen, en het helpen van arme 
mensen uit steeds onbewoonbaarder wordende gebieden om zich elders te vestigen;

M. overwegende dat meer dan 143 miljoen mensen uit slechts drie regio’s (Latijns-
Amerika, Zuid-Azië en Sub-Saharaans Afrika) zich volgens de Wereldbank tegen 2050 
mogelijk gedwongen zullen zien zich elders in hun land te vestigen om aan de traag op 
gang komende gevolgen van de klimaatverandering te ontsnappen, tenzij er concrete 
klimaat- en ontwikkelingsmaatregelen worden getroffen;

N. overwegende dat in de uitspraak van het Mensenrechtencomité van de VN in de zaak 
Teitiota tegen Nieuw-Zeeland is vastgesteld dat er een rechtsgrond bestaat voor 
vluchtelingenhulp voor mensen wier leven als gevolg van klimaatverandering gevaar 
loopt;

1. herinnert eraan dat de wereld slecht op koers ligt wat betreft de verwezenlijking van de 
overeengekomen doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 2 °C boven het 
pre-industriële niveau te houden en zich in te spannen om de temperatuurstijging te 
beperken tot 1.5 °C; is verontrust over de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden; 
veroordeelt het onvermogen van de wereldleiders om passende maatregelen te nemen en 
vraagt de EU van haar Europese Green Deal een voorbeeld te maken van dergelijke 
maatregelen;

2. verzoekt de Commissie met een alomvattende strategie te komen voor de bijdrage van 
de EU aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden door: 
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– te streven naar een snelle, radicale bedwinging en verlaging van de mondiale 
uitstoot van broeikasgassen, onder meer door de eigen uitstoot terug te dringen;

– de algemene kwetsbaarheid te verminderen door armoede en ongelijkheid terug te 
dringen, en specifieke kwetsbaarheden voor de gevolgen van de 
klimaatverandering aan te pakken, die bijvoorbeeld voortvloeien uit de locaties 
van woningen en de bestaansmiddelen van de getroffen bevolkingsgroepen; 

– ontwikkelingslanden meer steun te bieden ter versterking van hun capaciteiten, 
zodat zij onder meer met behulp van internationale klimaatfinanciering en andere 
bijstand zelf de nodige middelen kunnen inzetten en maatregelen kunnen nemen;

– te streven naar de wijdverbreide, bindende erkenning, zowel binnen de EU als 
daarbuiten, van het feit dat migratie een steeds noodzakelijker onderdeel wordt 
van de respons op de gevolgen van klimaatverandering, en door internationale 
regelingen voor te stellen voor de beheersing van klimaatmigratie; 

– de capaciteiten te versterken om snel in te kunnen spelen op behoeften op het 
gebied van humanitaire hulp, die met het oog op de opwarming van de aarde 
onvermijdelijk zullen blijven toenemen;

3. pleit voor een specifiek begrotingsonderdeel in het kader van het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking voor maatregelen ter 
beperking en beheersing van de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden;

4. meent dat in de strategie aandacht moet worden besteed aan het terugdringen van 
armoede en ongelijkheid in het algemeen om zo de risico’s en schade te beperken die 
klimaatverandering met zich meebrengt;

5. bevestigt nogmaals zijn verbintenis ten aanzien van de terugdringing van de armoede 
als fundamentele doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de EU, alsook ten 
aanzien van de tenuitvoerlegging van beleidscoherentie voor ontwikkeling; is 
voornemens zijn eigen bijdrage aan deze tenuitvoerlegging te vergroten om met name te 
helpen bij de totstandbrenging van een passende EU-respons op de klimaatcrisis, die 
zich voortdurend ontwikkelt;

6. herhaalt zijn oproep aan de EU en haar lidstaten om zich ertoe te verbinden de door hen 
verstrekte aanpassingsfinanciering aanzienlijk te verhogen en benadrukt nogmaals dat er 
vooruitgang moet worden geboekt op het gebied van schade en verlies en dat in dit 
kader extra middelen moeten worden vrijgemaakt;

7. pleit voor de verhoging van de genderfinanciering van de EU op klimaatgebied en voor 
de vaststelling van dringende maatregelen die specifiek gericht zijn op vrouwen in de 
vormgevings- en tenuitvoerleggingsfase van paraatheids-, beperkings- en 
aanpassingsprogramma’s;

8. spreekt zijn steun uit voor jongeren en beaamt dat zij mensen in de hele wereld bewust 
maken van de klimaatverandering en daarmee een waardevolle bijdrage leveren; is van 
oordeel dat jongeren op dit gebied meer inspraak moeten krijgen; onderstreept het 
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belang van een interculturele dialoog met migranten en vluchtelingen om het bewustzijn 
met betrekking tot de klimaatverandering te vergroten en racistische en discriminerende 
praktijken ten aanzien van migranten tegen te gaan;

9. pleit voor een door de EU geleide gemeenschappelijke en gecoördineerde internationale 
respons om vooruitgang te boeken op het gebied van de tenuitvoerlegging van 
maatregelen voor de erkenning, bescherming en ondersteuning van mensen die zich als 
gevolg van rampen en negatieve gevolgen in verband met klimaatverandering 
gedwongen zien zich binnen en tussen landen te verplaatsen; spoort de EU aan nieuwe 
aanpakken te bestuderen en vast te stellen en in dit verband bijvoorbeeld te kijken naar 
regionale regelgeving, zoals het Verdrag van Kampala, en de opname in de nationale 
wetgeving van de EU-lidstaten en derde landen van onder meer de richtsnoeren inzake 
ontheemding in eigen land te bevorderen via bilaterale en regionale overeenkomsten;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


