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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna
(2020/2042(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 208 och 209 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling och FN:s Agenda 2030 
för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling, särskilt målen 1, 10, 11 och 13,

– med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Parisavtalet 
från 2015, Internationella Warszawamekanismen för förluster eller skador från 
konsekvenserna av klimatförändringen från 2013 och Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering från 2015,

– med beaktande av Nanseninitiativets agenda för skydd av personer som tvingas fly över 
gränser på grund av katastrofer och klimatförändringar, som godkändes i Genève 2015, 
samt av arbetet inom plattformen för tvångsförflyttning,

– med beaktande av avsnittet om klimatförändringar och utveckling i sin resolution av 
den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens i Madrid (COP25)1, och i synnerhet 
punkterna 50 och 106–115,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0000/2020) och av 
följande skäl:

A. Klimatförändringarna leder till att stormar, översvämningar, jordskred, extrema 
värmeböljor, torka, skogsbränder och andra katastrofer blir allt vanligare och 
allvarligare, samt till långsamma utvecklingsförlopp såsom stigande havsnivåer, 
kusterosion, försaltning, gradvisa förändringar i nederbördsmönstren samt minskning 
och förflyttning av djur- och växtpopulationer.

B. Utvecklingsländerna är mer utsatta, och de fattigaste och redan nu mest utsatta 
befolkningsgrupperna i dessa länder drabbas ännu värre, eftersom deras bostäder ofta är 
belägna i områden som är mer utsatta för översvämningar, jordskred, torka osv., de 
saknar medel att öka sin motståndskraft, och tenderar att leva på jordbruk, fiske och 

1 Antagna texter, P9_TA(2019)0079.
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annan verksamhet som grundar sig på naturresurser, vilkas förekomst kanske minskar 
eller till och med försvinner.

C. Fattigdom och ojämlikhet är både en orsak till och en följd av utsatthet. Minskning av 
fattigdom och ojämlikhet anknyter därför nära till klimatåtgärder, och måste tydligare 
styra EU:s utvecklingspolitik, med stöd från annan EU-politik som påverkar 
utvecklingsländerna, i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget.

D. Utsatthet för klimatförändringarnas effekter är också det både en orsak till och en följd 
av konflikter, och det är ytterst viktigt att man tar itu med denna utsatthet för att 
förebygga konflikter.

E. I de grundläggande principerna i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ingår att 
ingen får lämnas på efterkälken och att man först tar itu med behoven för dem, som 
ligger längst efter. En övergripande strategi behövs för att genomföra detta 
i EU:s klimatrelaterade politik.

F. Fattigdom och ojämlikhet bör förstås i vid bemärkelse och inbegripa bristen på viktiga 
resurser av alla slag samt diskriminering, som minskar möjligheten till livsval och 
anpassningsförmåga. Kvinnor, barn, äldre personer, personer med funktionsnedsättning 
och ursprungsbefolkningar är ofta utsatta för diskriminering.

G. Kvinnor lider oproportionerligt av klimatförändringarnas effekter, inte bara på grund av 
jordbrukssysslor som de utför, utan också på grund av den diskriminering de utsätts för 
när det gäller tillgång till mark och tjänster, deltagande i beslutsfattande och respekt när 
de inleder traditionellt mansdominerad verksamhet. Kvinnor är också starkt 
överrepresenterade bland personer som tvingats lämnas sina hem på grund av 
klimatrelaterade orsaker.

H. Covid-19-pandemin ökar drastiskt utvecklingsländernas utsatthet, både genom den 
direkta inverkan på folkhälsan och de allt djupare ekonomiska effekter. Både pandemin 
och klimatförändringarna skadar de offentliga finanserna samtidigt som 
finansieringsbehoven ökar, även för socialt skydd och sociala tjänster.

I. Regeringarna i utvecklingsländerna måste stå i täten när det gäller att minska 
utsattheten, öka motståndskraften och stärka stödkapaciteten, men EU, dess 
medlemsstater och andra utvecklade länder och tillväxtländer måste trappa upp sina 
åtgärder radikalt, med tanke på att de växthusgaser i atmosfären som orsakar 
klimatförändringarna nästan uteslutande har släppts ut av dem, att deras utsläpp 
fortfarande dominerar helt, att de innehar resurser som är nödvändiga för effektiva 
klimatåtgärder och att de har gjort viktiga åtaganden i detta avseende. Därför har EU, 
dess medlemsstater och andra utvecklade länder och tillväxtländer en moralisk 
skyldighet att göra mycket mer.

J. Utvecklingsländernas återbetalningar av sina lån äventyrar deras förmåga att hantera 
klimatkriser och andra kriser och att stödja sina mest utsatta befolkningsgrupper. 
Internationella ansträngningar för att förebygga överskuldsättning och möjliggöra 
en ordnad skuldsanering måste därför intensifieras.
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K. Den internationella finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländerna är 
fortfarande extremt otillräcklig och inriktad på utsläppsminskningar, trots det särskilt 
brådskande behovet av anpassningsåtgärder. De främsta minskningsåtgärderna måste 
emellertid göras i de utvecklade länderna, där utsläppen är upp till drygt hundra gånger 
högre per capita.

L. Anpassningsåtgärderna bör främst inriktas på de mest utsatta och inbegripa åtgärder för 
att göra deras bostäder och den infrastruktur de är beroende av bättre rustade för att 
hantera extrema väderförhållanden, och förbättra deras livsmedels- och 
vattenförsörjning, hjälpa självhushållande jordbrukare att anpassa sina 
jordbruksmetoder till förändringar i nederbörds- och temperaturmönstren, och hjälpa 
fattiga i allt mer obeboeliga områden att bosätta sig någon annanstans.

M. Världsbanken bedömer att om inga konkreta klimat- och utvecklingsåtgärder vidtas 
riskerar mer än 143 miljoner människor i tre regioner (Latinamerika, Sydasien och 
Afrika söder om Sahara) att senast 2050 tvingas flytta inom sina egna länder, för att 
undgå klimatförändringarnas långsamt framskridande effekter.

N. I avgörandet från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna i mål Teitiota mot 
Nya Zeeland erkänns den rättsliga grunden för flyktingskydd för dem vars liv är hotade 
på grund av klimatförändringarna.

1. Europaparlamentet påminner om att världen fortfarande har långt till det överenskomna 
målet att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriell 
nivå, samtidigt som man strävar efter att begränsa temperaturökningen till 1,5°C. 
Parlamentet är oroat över konsekvenserna av detta för utvecklingsländerna. Parlamentet 
fördömer de globala ledarnas misslyckande att vidta tillräckliga åtgärder och uppmanar 
EU att göra den europeiska gröna given till ett exempel på sådana åtgärder.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en övergripande strategi för 
EU:s bidrag till begränsningen av klimatförändringarnas effekter på utsatta 
befolkningsgrupper i utvecklingsländerna genom 

– en snabb, radikal begränsning och minskning av de globala växthusgasutsläppen, 
bland annat genom egna utsläppsminskningar,

– en minskning av allmän utsatthet genom att man bekämpar fattigdom och 
ojämlikhet, och hantering av specifik utsatthet för klimatförändringarnas effekter, 
t.ex. på grund av bostadsbelägenhet eller inkomstbas, 

– ökat stöd till utvecklingsländernas kapacitet att vidta sådana åtgärder med resurser 
som mobiliserats av dem själva, och med hjälp av internationell 
klimatfinansiering och annat stöd,

– bekräftelse av och strävan efter ett utbrett och bindande erkännande av att 
migration håller på att bli allt nödvändigare som en reaktion på 
klimatförändringarna, och förslag på internationella arrangemang för att hantera 
klimatmigration, 
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– ökad kapacitet att snabbt svara på behov av humanitärt bistånd, eftersom den 
globala uppvärmningen oundvikligen kommer att öka sådana behov.

3. Europaparlamentet efterlyser en särskild budgetpost inom ramen för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, för åtgärder för 
att begränsa och hantera klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper 
i utvecklingsländerna.

4. Europaparlamentet anser att strategin måste omfatta en allmän minskning av fattigdom 
och ojämlikhet som ett sätt att minska de risker och skador som klimatförändringarna 
orsakar.

5. Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att minska fattigdomen som det 
grundläggande målet för EU:s utvecklingspolitik och att genomföra en konsekvent 
politik för utveckling. Parlamentet har för avsikt att stärka sitt eget bidrag till detta 
genomförande, särskilt för att hjälpa till med att utforma tillräckliga åtgärder från 
EU:s sida på den växande klimatkrisen.

6. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett åtagande från EU och dess medlemsstater 
att avsevärt öka den anpassningsfinansiering som de tillhandahåller, och framhåller än 
en gång behovet av framsteg på området förluster och skador, för vilka det bör anslås 
ytterligare resurser.

7. Europaparlamentet begär att EU:s klimatrelaterade jämställdhetsfinansiering utökas och 
att brådskande jämställdhetsbaserade klimatåtgärder inriktade på kvinnor fastställs när 
program för beredskap, begränsning och anpassning utformas och genomförs.

8. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd till ungdomar och erkänner deras värdefulla 
bidrag för att öka den globala medvetenheten om klimatförändringarna och behovet av 
att ge de yngre generationerna möjlighet att påverka. Parlamentet betonar vikten av 
interkulturell dialog med migranter och flyktingar för att öka medvetenheten om 
klimatförändringarna och även för att bekämpa all rasistisk och diskriminerande 
behandling av migranter.

9. Europaparlamentet efterlyser en gemensam och samordnad internationell insats under 
ledning av EU med syfte att göra framsteg i genomförandet av åtgärder för erkännande, 
skydd och stöd för människor som tvingas flytta inom och mellan länder i samband med 
katastrofer och klimatförändringarnas negativa effekter. Parlamentet uppmuntrar 
unionen att analysera och anta nya strategier, överväga exempel på reglering på regional 
nivå, såsom Kampalakonventionen, och främja införlivandet av bland annat de 
vägledande principerna om internflyktingar i EU-medlemsstaternas och 
tredjeländers nationella lagstiftning genom bilaterala och regionala avtal.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


