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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się
(2020/2042(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 208 i 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając Konsensus europejski w sprawie rozwoju, oenzetowską Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności cele 
1, 10, 11 i 13,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), porozumienie paryskie z 2015 r., Warszawski Międzynarodowy 
Mechanizm Strat i Szkód z 2013 r. oraz ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka 
klęsk żywiołowych z 2015 r.,

– uwzględniając inicjatywę nansenowską w postaci programu działania na rzecz ochrony 
osób przesiedlonych w regionach transgranicznych w kontekście klęsk żywiołowych i 
zmiany klimatu, zatwierdzoną w Genewie w 2015 r., oraz prace w ramach platformy ds. 
wysiedleń w wyniku klęsk żywiołowych,

– uwzględniając sekcję poświęconą zmianie klimatu i rozwojowi w swojej rezolucji z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 
Madrycie (COP25)1, w szczególności jej ust. 50 i 106–115,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że skutki zmiany klimatu obejmują zwiększenie częstotliwości i 
intensywności burz, powodzi, osuwisk, ekstremalnych fal upałów, susz, pożarów lasów 
i innych klęsk żywiołowych, a także powolne zmiany, takie jak podnoszenie się 
poziomu mórz, erozja wybrzeży, zasolenie, stopniowe zmiany w strukturze opadów 
deszczu oraz zmniejszanie się i przenoszenie populacji zwierząt i roślin;

B. mając na uwadze, że kraje rozwijające się są bardziej narażone oraz że najbiedniejsze i 
już najbardziej podatne na zagrożenia grupy ludności w tych krajach są jeszcze bardziej 
narażone, ponieważ ich domostwa znajdują się na obszarach bardziej narażonych na 
powodzie, osuwanie się ziemi, susze itp., ponieważ nie mają możliwości zwiększenia 
swojej odporności i ponieważ zazwyczaj żyją z rolnictwa, rybołówstwa i innej 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0079.
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działalności opartej na zasobach naturalnych, których występowanie może się 
zmniejszyć, a nawet zaniknąć;

C. mając na uwadze, że ubóstwo i nierówność są zarówno przyczyną, jak i skutkiem 
podatności na zagrożenia; mając na uwadze, że ograniczanie ubóstwa i nierówności jest 
w związku z tym nieodłącznie związane z działaniami w dziedzinie klimatu i musi 
wyraźniej ukierunkowywać politykę rozwojową UE przy wsparciu ze strony innych 
strategii politycznych UE mających wpływ na kraje rozwijające się, zgodnie z art. 208 
TFUE;

D. mając na uwadze, że podatność na skutki zmiany klimatu jest również zarówno 
przyczyną, jak i skutkiem konfliktów, a także mając na uwadze, że rozwiązanie tej 
kwestii ma ogromne znaczenie dla zapobiegania konfliktom;

E. mając na uwadze, że podstawowe zasady Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 obejmują niepozostawianie nikogo w tyle i zaspokajanie w pierwszej 
kolejności potrzeb osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji; mając na 
uwadze, że potrzebna jest kompleksowa strategia w celu wdrożenia tej koncepcji w 
unijnej polityce w dziedzinie klimatu;

F. mając na uwadze, że ubóstwo i nierówność należy rozumieć szeroko, co obejmuje 
pozbawianie dostępu do wszelkiego rodzaju niezbędnych zasobów, a także 
dyskryminację, która ogranicza możliwości w zakresie wyborów życiowych i zdolności 
adaptacyjne; mając na uwadze, że kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne i ludy tubylcze są często dyskryminowane;

G. mając na uwadze, że kobiety w nieproporcjonalnym stopniu cierpią z powodu skutków 
zmiany klimatu, nie tylko ze względu na wykonywane przez nie prace na roli, ale także 
z powodu dyskryminacji, jakiej doświadczają w zakresie dostępu do gruntów i usług, 
udziału w podejmowaniu decyzji i szacunku w przypadku podejmowania działalności 
tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn; mając na uwadze, że kobiety są również 
zdecydowanie nadreprezentowane wśród osób przesiedlanych ze względów związanych 
ze zmianą klimatu;

H. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 drastycznie zwiększa podatność na 
zagrożenia w krajach rozwijających się, zarówno ze względu na bezpośredni wpływ na 
zdrowie publiczne, jak i z powodu licznych skutków mających głęboki wpływ na 
gospodarkę; mając na uwadze, że zarówno pandemia, jak i zmiana klimatu szkodzą 
finansom publicznym, a jednocześnie zwiększają potrzeby finansowe, w tym w zakresie 
ochrony socjalnej i usług;

I. mając na uwadze, że rządy krajów rozwijających się muszą przewodzić wysiłkom na 
rzecz zmniejszenia podatności na zagrożenia, zwiększenia odporności i wzmocnienia 
zdolności wsparcia, ale to UE, jej państwa członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
wschodzące muszą radykalnie zintensyfikować swoje działania, gdyż to one 
wyemitowały do atmosfery niemal wszystkie gazy cieplarniane powodujące zmianę 
klimatu, to emisje tych właśnie krajów pozostają na wysokim poziomie, to te kraje 
posiadają bardzo potrzebne zasoby na skuteczne działania w dziedzinie klimatu i to one 
podjęły istotne zobowiązania w tym zakresie; mając na uwadze, że ze wszystkich 
wymienionych tu powodów UE, jej państwa członkowskie oraz inne kraje rozwinięte i 
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wschodzące mają moralny obowiązek podjęcia intensywniejszych działań;

J. mając na uwadze, że płatności krajów rozwijających się z tytułu ich zadłużenia 
zmniejszają ich zdolność do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym i innymi 
kryzysami oraz do wspierania najsłabszych grup ludności; mając na uwadze, że w 
związku z tym należy zintensyfikować międzynarodowe wysiłki na rzecz zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu i umożliwienia uporządkowanej likwidacji zadłużenia;

K. mając na uwadze, że międzynarodowe finansowanie działań w dziedzinie klimatu w 
krajach rozwijających się jest w dalszym ciągu nader niewystarczające i koncentruje się 
na redukcji emisji, a to mimo szczególnie pilnej potrzeby podjęcia działań 
przystosowawczych; mając jednak na uwadze, że główne wysiłki na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu muszą być podejmowane w krajach rozwiniętych, gdzie emisje w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca są nawet ponad sto razy wyższe;

L. mając na uwadze, że działania dostosowawcze powinny koncentrować się głównie na 
osobach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i powinny obejmować zwiększenie 
odporności ich domostw i infrastruktury, od której osoby te są uzależnione, na 
ekstremalne zdarzenia pogodowe, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i 
zaopatrzenia w wodę, pomoc rolnikom produkującym żywność w dostosowaniu metod 
rolniczych do zmian w strukturze opadów deszczu i temperatur, a także pomoc osobom 
ubogim w opuszczeniu obszarów coraz bardziej niezdatnych do zamieszkania;

M. mając na uwadze, że według Banku Światowego do 2050 r. bez konkretnych działań w 
zakresie klimatu i rozwoju ponad 143 mln osób w zaledwie trzech regionach (Ameryka 
Łacińska, Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska) może zostać zmuszonych do 
przemieszczenia się w obrębie swoich krajów, aby uniknąć powolnych skutków zmiany 
klimatu;

N. mając na uwadze, że w orzeczeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawie Teitiota 
przeciwko Nowej Zelandii uznano podstawę prawną ochrony uchodźców w odniesieniu 
do osób, które ze względu na zmianę klimatu są narażone na bezpośrednie zagrożenie 
życia;

1. przypomina, że świat nie znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia uzgodnionego 
celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C w 
stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej przy jednoczesnym kontynuowaniu 
wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C; jest zaniepokojony 
wpływem tego zjawiska na kraje rozwijające się; potępia niepodjęcie przez światowych 
przywódców odpowiednich działań i wzywa UE do uczynienia z Europejskiego 
Zielonego Ładu wzorowego przykładu takich działań;

2. wzywa Komisję do przygotowania kompleksowej strategii dotyczącej wkładu UE w 
ograniczanie wpływu zmiany klimatu na słabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się poprzez: 

– dalszą szybką i radykalną redukcję globalnych emisji gazów cieplarnianych, w 
tym poprzez ograniczenie własnych emisji;

– zmniejszenie ogólnej podatności na zagrożenia poprzez ograniczenie ubóstwa i 
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zjawiska nierówności, a także poprzez zajęcie się konkretnymi rodzajami 
podatności na skutki zmian klimatu, wynikającymi np. z lokalizacji domostw i 
podstawowych źródeł utrzymania; 

– większe wsparcie na rzecz zdolności krajów rozwijających się do podejmowania 
takich działań przy pomocy zmobilizowanych przez siebie zasobów oraz dzięki 
międzynarodowemu finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu, a także 
w ramach innej pomocy;

– potwierdzenie oraz dążenie do powszechnego i wiążącego uznania, że migracja 
staje się coraz bardziej potrzebna w reakcji na skutki zmian klimatu, a także 
zaproponowanie międzynarodowych ustaleń w zakresie zarządzania migracją 
klimatyczną; 

– zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na potrzeby w zakresie pomocy 
humanitarnej, ponieważ globalne ocieplenie będzie nieuchronnie zwiększało takie 
potrzeby;

3. wzywa do utworzenia specjalnej linii budżetowej w ramach Instrumentu Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej z myślą o działaniach mających na 
celu ograniczenie wpływu zmian klimatu na słabsze grupy ludności w krajach 
rozwijających się i zarządzanie tym wpływem;

4. uważa, że strategia musi obejmować ograniczenie ubóstwa i zjawiska nierówności w 
ogóle jako sposób na zmniejszenie zagrożeń i szkód powodowanych zmianą klimatu;

5. potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ograniczania ubóstwa jako podstawowego 
celu polityki rozwojowej UE oraz na rzecz wdrażania zasady spójności polityki 
rozwojowej; zamierza zwiększyć swój własny wkład w realizację tych celów, w 
szczególności z myślą o przyczynieniu się do wypracowania odpowiedniej reakcji UE 
na ewoluujący kryzys klimatyczny;

6. ponawia swój apel o zobowiązanie się UE i jej państw członkowskich do znacznego 
zwiększenia finansowania przeznaczonego na przystosowywanie się do zmiany klimatu 
i ponownie podkreśla potrzebę poczynienia postępów w kwestii strat i szkód, na co 
należy przeznaczyć dodatkowe zasoby;

7. wzywa do zwiększenia unijnego finansowania związanego z klimatem i płcią oraz do 
podjęcia pilnych działań w dziedzinie klimatu, ukierunkowanych na kobiety, przy 
opracowywaniu i wdrażaniu programów gotowości, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej;

8. wyraża poparcie dla młodych ludzi i uznaje ich cenny wkład w zwiększanie globalnej 
świadomości na temat zmiany klimatu oraz potrzebę wzmocnienia pozycji młodszych 
pokoleń; podkreśla znaczenie dialogu międzykulturowego z migrantami i uchodźcami 
w celu zwiększenia świadomości na temat zmiany klimatu, a także w celu zwalczania 
wszelkich rasistowskich i dyskryminacyjnych praktyk wobec migrantów;

9. wzywa do wspólnej i skoordynowanej międzynarodowej reakcji pod przewodnictwem 
UE, mającej na celu poczynienie postępów we wdrażaniu środków w zakresie 
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uznawania, ochrony i wsparcia dla osób zmuszonych do przemieszczania się w obrębie 
państw i pomiędzy nimi w kontekście klęsk żywiołowych i negatywnych skutków 
zmiany klimatu; zachęca Unię do przeanalizowania i przyjęcia nowych strategii z 
uwzględnieniem przykładów regulacji na szczeblu regionalnym, takich jak konwencja z 
Kampali, oraz do promowania włączenia m.in. wytycznych dotyczących wewnętrznych 
przesiedleń do prawa krajowego państw członkowskich UE i państw trzecich w drodze 
umów dwustronnych i regionalnych;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.


