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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at klimaforandringer og deraf følgende naturkatastrofer er blevet 
udbredte årsager til migration, hvilket vil blive yderligere forværret, efterhånden som 
klimaforandringernes indvirkning på miljøet forværres; der henviser til, at 
klimaforandringer og dermed forbundne naturkatastrofer har en negativ indvirkning på 
udøvelsen af grundlæggende rettigheder; der henviser til, at størstedelen af de 
klimabetingede migranter typisk kommer fra landdistrikter, da deres livsgrundlag ofte 
afhænger af klimafølsomme sektorer såsom landbrug og fiskeri; der henviser til, at der 
er andre miljømæssige faktorer, som ikke er direkte knyttet til klimaforandringer, men 
er knyttet til menneskeskabte miljøændringer såsom jordforringelse eller forringelse af 
hav- og kystøkosystemer, land- og vandgrabbing samt miljøkatastrofer og forurening 
forårsaget af krige, der også fungerer som risikomultiplikatorer og årsager til migration, 
navnlig i sårbare befolkningsgrupper, der er stærkt afhængige af landbrug og lokale 
naturressourcer;

B. der henviser til, at klimabetinget fordrivelse og migration er tæt forbundet med andre 
faktorer, hovedsageligt fattigdom, konkurrence om vand, fødevarer og andre ressourcer, 
der fører til øget hyppighed og alvor af sygdomsudbrud og dødsfald, eftersom det kan 
forværre fattigdom og de eksisterende uligheder og begrænsninger og tvinge folk til at 
flytte, når et land ikke råder over de nødvendige ressourcer til at tilpasse sig til 
klimaforandringerne; der henviser til, at de mindst udviklede lande ifølge 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling oplever betydelige 
begrænsninger i deres kamp mod klimaforandringer på grund af deres høje 
fattigdomsniveau, lave uddannelsesniveau og begrænset menneskelig, institutionel, 
økonomisk, teknisk og finansiel kapacitet; der henviser til, at klimaforandringer udgør 
en vigtig risikomultiplikator for konflikter, tørke, hungersnød og migration, især i de 
fattigste lande; der henviser til, at sårbare grupper kan blive hårdere ramt af 
virkningerne af klimaforandringer;

C. der henviser til, at omkring 288 millioner mennesker i nyere tid er blevet internt 
fordrevet på grund af katastrofer, der er sket mellem 2008 og 2019, idet 
oversvømmelser var årsag til halvdelen af de katastroferelaterede fordrivelser; der 
henviser til, at der ifølge en rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre (center 
for overvågning af internt fordrevne) alene i 2018 var 17,2 millioner mennesker, der var 
blevet fordrevet som følge af klimarelaterede katastrofer, hvoraf 9,3 millioner var i den 
hårdest ramte region, nemlig Asien-Stillehavsområdet; der henviser til, at de lande, der 
er hårdest ramt, er Filippinerne, Kina og Indien;

D. der henviser til, at regionale initiativer i Afrika og Latinamerika har udviklet 
instrumenter til at styrke beskyttelsen af dem, der er fordrevet i forbindelse med 
klimaforandringer og -katastrofer; der henviser til, at FN's ikkebindende vejledende 
principper om intern fordrivelse definerer internt fordrevne som personer, der er blevet 
tvunget til at flygte fra eller forlade deres hjem eller sædvanlige opholdssteder, navnlig 
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som følge af eller for at undgå virkningerne af væbnede konflikter, situationer med 
udbredt vold, krænkelser af menneskerettighederne eller naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer; der henviser til, at der i dag ikke findes noget internationalt 
retligt instrument, der kan håndtere grænseoverskridende migration som følge af 
klimaforandringer, naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer; der henviser til, at 
Italien, Sverige og Finland har udviklet nationale beskyttelseskriterier for ofre for 
klimaforandringer og naturkatastrofer;

1. understreger, at den internationale konvention om flygtninges retsstilling fra 1951 ikke 
omfatter beskyttelse af mennesker, der er fordrevet af miljømæssige grunde; 
understreger imidlertid, at klimabetinget fordrivelse er et voksende fænomen, der 
berører mange dele af verden, og derfor kræver øget internationalt samarbejde, og at 
klimamigration kræver en normativ ramme for at bygge bro over de eksisterende huller 
i beskyttelsen via forskellige og komplementære metoder; 

2. noterer sig den definition af klimabetinget fordrivelse, som Den Internationale 
Organisation for Migration er kommet med, ifølge hvilken der er tale om bevægelsen af 
en person eller gruppe af personer, som overvejende af årsager, der skyldes pludselige 
eller gradvise ændringer i miljøet som følge af klimaforandringer, tvinges til at forlade 
deres sædvanlige opholdssted eller vælger at gøre det, enten midlertidigt eller 
permanent, internt i en stat eller på tværs af en international grænse; understreger den 
komplekse karakter af den indvirkning, som klimaforandringer har på fordrivelse og 
migration, og fremhæver derfor behovet for at øge indsamlingen og analysen af solide 
data på dette område og styrke den fælles analyse og udvekslingen af oplysninger med 
henblik på bedre at kunne kortlægge, forstå, forudsige og håndtere migrationsstrømme;

3. understreger, at migration i denne kontekst kan være forbundet med større sårbarhed 
hos de berørte personer, navnlig hvis den er tvunget, og at migration også kan være en 
form for tilpasning til miljømæssige stressfaktorer, der bidrager til at opbygge 
modstandskraft hos de berørte personer og samfund; understreger, at kvinder og 
mindreårige er de mest sårbare befolkningskategorier i forbindelse med katastrofer og 
klimaforandringer;

4. beklager det forhold, at selv om klimamigration er en realitet, som forventes at blive 
forværret, og der findes nogle undtagelser i henhold til den nationale lovgivning i et 
begrænset antal medlemsstater, hvad angår beskyttelse i tilfælde af miljøkatastrofer, har 
mennesker, der flytter af årsager relateret til klimaforandringer, ikke nogen reel adgang 
til beskyttelse i EU; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne og Kommissionen 
til med tæt inddragelse af Parlamentet at overveje at anvende eksisterende lovlige 
migrationsveje og fremme migrationsstrategier som reaktion på de udfordringer, der 
opstår i forbindelse med klimaforandringer og miljøkatastrofer og deres forbindelse til 
internationale migrationsstrømme, f.eks. gennem fremme af humanitære visa, 
midlertidig beskyttelse, tilladelser til ophold og regionale og bilaterale aftaler om fri 
bevægelighed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til sideløbende med andre 
EU-initiativer at fremsætte sådanne forslag i internationale fora;

5. minder om, at FN's Generalforsamling den 17. december 2018 vedtog den globale aftale 
om flygtninge; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme dens 
gennemførelse både på europæisk og globalt plan for at sikre en mere effektiv 
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beskyttelse via komplementære adgangsveje og passende finansiering for mennesker, 
der fordrives på grund af klimaforandringer eller naturkatastrofer;

6. fremhæver, at den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration identificerer 
klimaforandringer som en af årsagerne til migration og indtrængende opfordrer landene 
til at indføre kanaler og udarbejde planer for mennesker, der flytter på grund af 
naturkatastrofer og klimaforandringer; understreger, at den globale aftale også bekræfter 
behovet for at tackle årsagerne til klimaforandringerne og støtte tilpasningen i 
udviklingslandene gennem passende tildeling af midler, således at folk ikke tvinges til 
at forlade deres hjem;

7. opfordrer til fortsat konstruktiv og omfattende dialog om migration på globalt plan 
mellem alle de berørte lande; opfordrer det internationale samfund til at fremme de 
nationale og regionale bestræbelser på at forebygge og tackle de grundlæggende årsager 
til miljøbetinget fordrivelse og fremme udviklingen af varige løsninger; fremhæver 
betydningen af at støtte og styrke modstandsdygtigheden i værtssamfundene og i 
oprindelseslandene i udviklingslandene; anerkender, at den miljøbetingede fordrivelse, 
der er forbundet med både pludseligt opståede og langsomt opståede miljøændringer, 
uundgåeligt vil fortsætte, og at der derfor vil være behov for foranstaltninger for at 
støtte de fordrevne, herunder gennem beredskabsmekanismer i tilfælde af pludseligt 
opståede katastrofer, og for at finde varige løsninger gennem humanitær bistand og 
civilbeskyttelsesbistand og kapacitetsopbygningsforanstaltninger;

8. minder medlemsstaterne om, at den klimabetingede fordrivelse i øjeblikket 
hovedsagelig foregår internt, men at flere sårbare mennesker, efterhånden som den 
globale klimanødsituation forværres, kan krydse grænser i deres søgen efter 
international beskyttelse; opfordrer til effektive langsigtede strategier og politikker med 
henblik på at sikre bistand til og beskyttelse af migranter, der er fordrevet på grund af 
klimaforandringer;

9. opfordrer Kommissionen til at styrke og bedre samordne retlige kanaler for 
arbejdstagere fra tredjelande og deres familier, blandt andet gennem mobilitetsordninger 
og adgang for arbejdstagere fra et land eller en del af et land, der er berørt af 
klimaforandringer;

10. fremhæver afgørelsen fra FN's Menneskerettighedskomité af 20. januar 2020, hvori det 
hedder, at lande ikke må udvise personer, der står over for klimabetingede 
omstændigheder, som krænker retten til liv; opfordrer medlemsstaterne til at tage 
hensyn til risikoen for krænkelser af retten til liv som følge af klimaforandringer, 
naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer som led i deres afgørelser om 
tilbagesendelse, navnlig udløsning af non-refoulement-forpligtelser;

11. mener, at der som led i reformen af Unionens migrations- og asylpolitik er behov for at 
gøre sig overvejelser om klimabetinget fordrivelse i EU i fremtiden;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere kønsaspektet og 
klimaretfærdighed i udarbejdelsen og gennemførelsen af alle politikker, der har 
indvirkning på situationen for kvinder og piger;

13. opfordrer Kommissionen til at investere i programmer, der fremskynder opfyldelsen af 
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FN's mål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen med det mål at fjerne de negative og 
strukturelle faktorer, der tvinger mennesker til at forlade deres oprindelsesland, 
herunder gennem afbødning af og tilpasning til klimaforandringer; opfordrer til, at der 
udvikles strategier for tilpasning til og modstandsdygtighed i forbindelse med 
naturkatastrofer, de negative virkninger af klimaforandringer, herunder beskyttelse og 
genoprettelse af biodiversitet, og miljøforringelser såsom ørkendannelse, 
jordforringelse, tørke og stigende vandstand i havet under hensyntagen til de potentielle 
konsekvenser for migration, samtidig med at det anerkendes, at tilpasning i 
oprindelseslandet er en prioritet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge 
udviklingsbistanden til lande, der rammes af naturkatastrofer og klimaforandringer; 
gentager, at Unionens udviklingspolitik bør sigte mod at mindske fattigdom; insisterer 
på, at adgang til uddannelse og bæredygtig udvikling er de vigtigste redskaber til at 
mindske fattigdom og gøre det muligt for befolkningerne, herunder i 
oprindelseslandene, at leve et værdigt liv på kort, mellemlang og lang sigt; understreger, 
at EU's finansielle støtte (både den interne og den eksterne) er rettet mod at støtte 
nedbringelse af katastroferisici via forskellige kanaler, herunder humanitær bistand og 
udviklingsinstrumenter, initiativer til imødegåelse af klimaforandringer, støtte til 
endemisk overvågningskapacitet og tilskud til forskningsprojekter; insisterer på, at 
midlerne kanaliseres gennem internationale organisationer på stedet for at sikre, at 
bistanden når ud til dem, der har behov for den.
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