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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че изменението на климата и произтичащите от него природни 
бедствия се превърнаха в общи фактори за миграцията, които ще бъдат 
допълнително изострени, когато се влоши въздействието на изменението на 
климата върху околната среда; като има предвид, че изменението на климата и 
произтичащите от него природни бедствия имат отрицателно въздействие върху 
упражняването на основните права; като има предвид, че по-голямата част от 
мигрантите в резултат на изменението на климата вероятно идват от селски 
райони, тъй като поминъкът им зависи от чувствителни към изменението на 
климата сектори, като например селско стопанство и риболов; като има предвид, 
че съществуват други фактори на околната среда, които не са пряко свързани с 
изменението на климата, но са свързани с причинени от човека промени в 
областта на околната среда, като например деградацията на почвите или 
влошаването на състоянието на морските и крайбрежните екосистеми, 
заграбването на земя и вода, екологичните бедствия и замърсяването, причинени 
от войни, които също увеличава значително риска и представляват фактори за 
миграцията, особено в уязвимите групи от населението, които са силно зависими 
от селското стопанство и природните ресурси на местно равнище;

Б. като има предвид, че разселването и миграцията, предизвикани от изменението на 
климата, са тясно свързани с други фактори, главно с бедността, конкуренцията за 
вода, храна и други ресурси, което води до увеличаване на честотата и 
сериозността на огнищата на болести и смъртните случаи, тъй като когато дадена 
държава не разполага с подходящи ресурси за адаптиране към изменението на 
климата, това може да влоши бедността и съществуващите неравенства и 
ограничения и да принуди хората да се преместят; като има предвид, че според 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) най-
слаборазвитите страни изпитват значителни ограничения в борбата си с 
изменението на климата поради високите си равнища на бедност, ниските 
равнища на образование и ограничените човешки, институционални, 
икономически, технически и финансови възможности; като има предвид, че 
изменението на климата увеличава значително риска от конфликти, суша, глад и 
миграция, особено в най-бедните страни; като има предвид, че уязвимите групи 
могат да бъдат засегнати по-тежко от последиците на изменението на климата;

В. като има предвид, че около 288 милиона души са били вътрешно разселени в 
резултат на бедствия, настъпили между 2008 и 2019 г., като наводненията са 
причинили половината от разселването, свързано с бедствия; като има предвид, че 
според доклад на Центъра за мониторинг на вътрешното разселване само през 
2018 г. 17,2 милиона души са били разселени в резултат на бедствия, свързани с 
климата, като 9,3 милиона от тях са били в най-силно засегнатия регион – 
Азиатско-тихоокеанския регион; като има предвид, че най-засегнатите страни са 
Филипините, Китай и Индия;



PE653.786v02-00 4/9 AD\1216160BG.docx

BG

Г. като има предвид, че регионалните инициативи в Африка и Латинска Америка са 
разработили инструменти за засилване на защитата на разселените лица в 
контекста на изменението на климата и бедствията; като има предвид, че 
незадължителните ръководни принципи на ООН за вътрешното разселване 
определят вътрешно разселените лица като „лица, които са били принудени или 
задължени да избягат или да напуснат домовете си или мястото си на обичайно 
пребиваване, главно в резултат на или за да избегнат ефектите от въоръжен 
конфликт, ситуации на масово насилие, нарушения на правата на човека или 
природни или предизвикани от човека бедствия“; като има предвид, че 
понастоящем не съществува международен правен инструмент, който да урежда 
трансграничната миграция в резултат на изменението на климата, природни или 
предизвикани от човека бедствия; като има предвид, че Италия, Швеция и 
Финландия са разработили национални основания за защита на жертвите на 
изменението на климата и на природни бедствия;

1. подчертава, че Международната конвенция от 1951 г. за статута на бежанците не 
обхваща защитата на разселените лица поради екологични съображения; 
подчертава обаче, че предизвиканото от изменението на климата разселване е 
нарастващо явление, което засяга много части на света и поради това изисква 
засилено международно сътрудничество, а миграцията, свързана с изменението на 
климата, изисква нормативна рамка за преодоляване на съществуващите пропуски 
по отношение на защитата чрез различни и допълващи се методи; 

2. отбелязва определението на предизвиканото от изменението на климата 
разселване, предложено от Международната организация по миграция, като 
„движение на лица или групи от лица, които поради внезапни или постепенни 
промени в околната среда вследствие на изменението на климата са принудени да 
напуснат обичайното си място на пребиваване или искат да го направят, 
независимо дали временно, или постоянно, в рамките на дадена държава или в 
международен план“; подчертава сложния характер на въздействието, което 
изменението на климата оказва върху разселването и миграцията, и поради това 
подчертава необходимостта от увеличаване на събирането и анализа на надеждни 
данни в тази област и от засилване на съвместния анализ и споделянето на 
информация с цел по-добро картографиране, разбиране, прогнозиране и справяне 
с миграционните движения;

3. подчертава, че миграцията в този контекст може да бъде свързана с по-голяма 
уязвимост на засегнатите хора, особено ако е принудителна, и че миграцията 
може да бъде и форма на адаптиране към стресови фактори, свързани с околната 
среда, което помага на засегнатите лица и общности да развият по-голяма 
устойчивост; подчертава, че жените и непълнолетните лица са най-уязвимите 
групи от населението при настъпването на бедствия и в условията на изменение 
на климата;

4. изразява съжаление във връзка с факта, че макар и свързаната с климата миграция 
да е реалност, която се очаква да се засили, и в националното законодателство на 
ограничен брой държави членки да съществуват някои изключения по отношение 
на въпроси, свързани със защитата в случай на екологични бедствия, хората, 
които се местят поради свързани с изменението на климата причини нямат 
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ефективен достъп до закрила в ЕС; в този контекст призовава държавите членки и 
Комисията, с активното участие на Парламента, да разгледат възможността за 
използване на съществуващите законни миграционни пътища и да улеснят 
стратегиите за миграция в отговор на предизвикателствата, породени от 
изменението на климата и екологичните бедствия и тяхната връзка с 
международните миграционни движения, например чрез насърчаване на 
хуманитарни визи, временна закрила, разрешения за пребиваване и регионални и 
двустранни споразумения за свободно движение; призовава Комисията и 
държавите членки да представят такива предложения на международни форуми, 
успоредно с други инициативи на ЕС;

5. припомня приемането на Глобалния пакт за бежанците от Общото събрание на 
ООН на 17 декември 2018 г.; призовава държавите членки и Комисията да 
насърчават прилагането му както на равнището на ЕС, така и в световен мащаб, за 
да се гарантира по-ефективна защита чрез допълнителни методи и подходящо 
финансиране по отношение на лица, разселени в резултат на изменение на 
климата или природни бедствия;

6. подчертава, че Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция 
определя изменението на климата като една от движещите сили на миграцията, и 
настоятелно призовава държавите да въведат канали и да изготвят планове по 
отношение на хора, които се местят в резултат на природни бедствия и изменение 
на климата; подчертава, че Пактът също така изтъква отново необходимостта от 
предприемане на мерки за справяне с причините за изменението на климата и от 
подкрепа за адаптирането в развиващите се страни чрез подходящо разпределение 
на ресурсите, така че хората да не биват принудени да напускат домовете си;

7. призовава за продължаване на конструктивния и всеобхватен диалог по въпросите 
на миграцията на световно равнище между всички заинтересовани държави; 
призовава международната общност да полагат повече усилия на национално и 
регионално равнище за предотвратяване на разселването и за предприемане на 
мерки с цел справяне с първопричините за разселванията, свързани с измененията 
на околната среда, както и да насърчава разработването на трайни решения; 
подчертава, че е важно да се подкрепя и укрепва устойчивостта на приемащите 
общности и на общностите на произход в развиващите се страни; признава, че 
породеното от състоянието на околната среда разселване, свързано както с 
внезапно настъпващи, така и с бавно настъпващи промени в околната среда, 
неизбежно ще продължи и поради това ще са необходими мерки за подпомагане 
на разселените лица, включително чрез използването на механизми за спешни 
ответни действия в случаи на внезапни бедствия, както и за намиране на трайни 
решения чрез хуманитарна помощ и помощ за гражданска защита и мерки за 
изграждане на капацитет;

8. припомня на държавите членки, че макар миграцията, предизвикана от 
изменението на климата, да е предимно вътрешна за момента, засилването на 
глобалната извънредна ситуация по отношение на климата може да накара повече 
уязвими хора да преминават границите в търсене на закрила на международно 
равнище; призовава за ефективни дългосрочни стратегии и политики, за да се 
гарантира помощ и защита за мигрантите, разселени вследствие на изменението 
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на климата;

9. призовава Комисията да укрепи и да координира по-добре законните канали за 
работници от трети държави и техните семейства чрез inter alia схеми за 
мобилност и предоставяне на достъп за работници, идващи от държава или част 
от държава, засегната от изменението на климата;

10. подчертава решението на Комитета на ООН по правата на човека от 20 януари 
2020 г., в което се посочва, че държавите не могат да депортират лица, изправени 
пред предизвикани от изменението на климата условия, които нарушават правото 
на живот; призовава държавите членки да разгледат риска от нарушаване на 
правото на живот, дължащо се на изменението на климата, природни или 
предизвикани от човека бедствия, като част от решенията за връщане, по-
специално като въведат задължения за забрана за връщане;

11. счита, че като част от реформата на политиката на Съюза в областта на 
миграцията и убежището е необходимо да се разгледа предизвиканото от 
изменението на климата разселване в ЕС в бъдеще;

12. настоятелно призовава Комисията да интегрира равенството между половете и 
климатичната справедливост при разработването и прилагането на всички 
политики, които оказват въздействие върху положението на жените и момичетата;

13. призовава Комисията да инвестира в програми, които ускоряват постигането на 
целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение с оглед на 
премахване на неблагоприятните фактори и на структурните фактори, които 
принуждават хората да напускат своята държава на произход, включително чрез 
смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тези 
последици; призовава за разработването на стратегии за адаптиране и 
устойчивост по отношение на природните бедствия, на неблагоприятните 
последици от изменението на климата, включително опазването и 
възстановяването на биологичното разнообразие, и на влошаването на 
състоянието на околната среда, като например опустиняване, влошаване на 
качеството на земите, засушаване и покачване на морското равнище, като се 
вземат предвид потенциалните последици за миграцията, като същевременно се 
отчита, че адаптирането в държавата на произход е приоритет; призовава 
Комисията и държавите членки да увеличат помощта за развитие за държавите, 
засегнати от природни бедствия и от изменението на климата; отново заявява, че 
политиките на Съюза за развитие следва да бъдат насочени към намаляване на 
бедността; подчертава, че достъпът до образование и устойчивото развитие са 
основните инструменти за намаляване на бедността и за предоставяне на 
възможност на населението, включително в държавите на произход, да живее 
достойно в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; подчертава, че 
финансовата подкрепа от ЕС (както вътрешна, така и външна) е насочена към 
подпомагане на намаляването на риска от бедствия чрез различни канали, 
включително хуманитарна помощ и инструменти за развитие, инициативи във 
връзка с изменението на климата, подкрепа за капацитета за ендемично 
наблюдение и безвъзмездни средства за научноизследователски проекти; настоява 
средствата да се предоставят чрез международни организации на място, за да се 
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гарантира, че помощта достига до нуждаещите се.
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Riba I Giner, Tineke Strik

EUL/NGL Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-
Sophie Pelletier

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

17 -

EPP Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Lukas Mandl, Nadine Morano

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter 
Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, 
Nicola Procaccini, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska

1 0

EPP Jeroen LENAERS

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


