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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kliimamuutused ja nendest tingitud loodusõnnetused on muutunud 
sunniviisilise ja vabatahtliku ümberasumise ning rände peamisteks põhjustajateks, mida 
võimendavad veelgi kliimamuutuste üha süvenevad tagajärjed keskkonnale; arvestades, 
et kliimamuutused ja neist tingitud loodusõnnetused mõjutavad negatiivselt põhiõiguste 
kasutamist; arvestades, et enamik keskkonnakaalutlustel rändajaid on tõenäoliselt pärit 
maapiirkondadest, kuna nende elatusvahendid sõltuvad sageli kliimatundlikest 
sektoritest, nagu põllumajandus ja kalandus; rõhutab, et on ka muid keskkonnategureid, 
mis ei ole otseselt seotud kliimamuutustega, vaid inimeste põhjustatud 
keskkonnamuutustega, nagu näiteks mulla või mere- ja rannikuökosüsteemi 
degradeerumine, maa ja vee hõivamine, samuti keskkonnakatastroofid ja sõdadest 
põhjustatud reostus, mis toimivad samuti riskikordajate ja rände käivitajatena, eriti 
haavatavate elanikkonnarühmade puhul, kes sõltuvad suuresti põllumajandusest ja 
kohalikest loodusvaradest;

B. arvestades, et kliimast tingitud ümberasumine ja ränne on tihedalt seotud muude 
teguritega, peamiselt vaesusega ning konkurentsiga vee, toidu ja muude ressursside 
pärast, mis põhjustab haiguspuhangute sagenemist ja nende raskusastme suurenemist 
ning surmasid, sest kui riigil puuduvad piisavad vahendid kliimamuutustega 
kohanemiseks, võib see süvendada vaesust, juba olemasolevat ebavõrdsust ja piiranguid 
ning sundida inimesi kolima; arvestades, et Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni andmetel kogevad vähim arenenud riigid võitluses kliimamuutustega 
märkimisväärseid piiranguid, mis on tingitud nende kõrgest vaesusmäärast, madalast 
haridustasemest ning piiratud inim-, institutsioonilisest, majanduslikust, tehnilisest ja 
finantsvõimekusest; arvestades, et kliimamuutused on konfliktide, põua, näljahäda ja 
rände oluline riskikordaja, eelkõige vaeseimates riikides; arvestades, et kliimamuutused 
võivad haavatavatele rühmadele avaldada rängemat mõju;

C. arvestades, et aastatel 2008–2019 asus looduskatastroofide tõttu riigisiseselt ümber 
umbes 288 miljonit inimest, kusjuures üleujutused põhjustasid poole katastroofidega 
seotud ümberasumistest; arvestades, et sisepagulaste seirekeskuse andmetel oli ainuüksi 
2018. aastal 17,2 miljonit uut kliimamuutustega seotud sundrände juhtu, millest 9,3 
miljonit leidis aset Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, kus kliimamuutuste mõju on 
suurim; arvestades, et kõige enam mõjutatud riigid on Filipiinid, Hiina ja India;

D. arvestades, et Aafrika ja Ladina-Ameerika piirkondlike algatuste raames on välja 
töötatud vahendid kliimamuutuste ja loodusõnnetuste tõttu ümber asunud isikute kaitse 
tugevdamiseks; arvestades, et ÜRO mittesiduvates riigisisese ümberasumise 
juhtpõhimõtetes määratletakse riigisiseste põgenikena isikuid, kes on sunnitud kodust 
või alalisest elukohast lahkuma, eelkõige relvakonfliktide, üldise vägivalla, inimõiguste 
rikkumiste või loodusõnnetuste või inimeste põhjustatud katastroofide tagajärjel või 
nendest hoidumiseks; arvestades, et seni puudub aga rahvusvaheline õigusakt, milles 
käsitletaks piiriülest rännet kliimamuutuste, loodusõnnetuste või inimeste põhjustatud 
katastroofide tagajärjel; arvestades, et Itaalia, Rootsi ja Soome on töötanud 
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kliimamuutuste ja loodusõnnetuste ohvrite tarbeks välja riikliku kaitse alused;

1. rõhutab, et 1951. aasta rahvusvaheline pagulasseisundi konventsioon ei hõlma 
keskkonnaalastel põhjustel rändama sunnitud isikute kaitse valdkonda; rõhutab siiski, et 
kliimast tingitud ümber asumine on üha ulatuslikum nähtus, mis mõjutab paljusid 
maailma piirkondi ning eeldab seetõttu suuremat rahvusvahelist koostööd, samuti nõuab 
kliimaga seotud ränne normatiivset raamistikku, et ületada erinevate ja üksteist 
täiendavate meetodite abi kaitses praegu eksisteerivad lüngad; 

2. märgib Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni pakutud kliimarände määratlust, 
mille kohaselt kliimaränne on selliste isikute või isikute rühmade liikumine, kes 
peamiselt kliimamuutustest tingitud keskkonna ootamatu või järkjärgulise muutuse tõttu 
on sunnitud oma tavapärasest elukohast lahkuma või kes otsustavad seda teha kas 
ajutiselt või alaliselt teatava riigi piires või ületavad selleks rahvusvahelise piiri; 
rõhutab, et kliimamuutuste mõju ümberasumisele ja rändele on keerukas, ning rõhutab 
seetõttu vajadust suurendada selles valdkonnas usaldusväärsete andmete kogumist ja 
analüüsi ning tõhustada ühist analüüsi ja teabe jagamist, et rändeliikumisi paremini 
kaardistada, mõista, prognoosida ja käsitleda;

3. rõhutab, et ühest küljest võib ränne selles kontekstis olla seotud mõjutatud inimeste 
suurema haavatavusega, eriti kui tegemist on sundrändega, ja teisest küljest võib ränne 
olla ka keskkonnastressoritega kohanemise vorm, mis aitab kaasa mõjutatud 
üksikisikute ja kogukondade vastupidavuse suurendamisele; rõhutab, et naised ja 
alaealised on loodusõnnetuste ja kliimamuutuste ees kõige haavatavamad 
elanikkonnarühmad;

4. taunib asjaolu, et kuigi kliimast tingitud ränne on tegelikkus, mis tulevikus veelgi 
intensiivistub, ja kuigi mõnedes liikmesriikides on keskkonnakatastroofidega seoses 
siseriiklikus õiguses ette nähtud erandid, ei ole inimestel, kes liiguvad pikaajalistel, 
kliimamuutustega seotud põhjustel, ELis tõhusat juurdepääsu kaitsele; kutsub sellega 
seoses liikmesriike ja komisjoni üles Euroopa Parlamenti tihedalt kaasates kaaluma 
olemasolevate seaduslike rändeteede kasutamist ja hõlbustama rändestrateegiaid, et 
reageerida kliimamuutustest ja keskkonnakatastroofidest tulenevatele probleemidele 
ning nende seotusele rahvusvaheliste rändevoogudega, näiteks edendades 
humanitaarviisade, ajutise kaitse ja riigis viibimise lubade andmist ning piirkondlike ja 
kahepoolsete vaba liikumise lepingute sõlmimist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
esitama selliseid ettepanekuid rahvusvahelistel foorumitel paralleelselt muude ELi 
algatustega;

5. tuletab meelde üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee 
poolt 17. detsembril 2018; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles ergutama selle 
kokkuleppe rakendamist nii ELi kui ka üleilmsel tasandil, et tagada täiendavate 
võimaluste ja asjakohase rahastamise kaudu kliimamuutuste või loodusõnnetuste 
tagajärgede tõttu ümber asunud isikute tõhusam kaitse;

6. rõhutab, et ülemaailmses turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppes 
määratletakse kliimamuutused ühena rände tõukejõududest, ning nõuab tungivalt, et 
riigid võtaksid kasutusele kanalid ja kavandaksid võimalusi nende inimeste jaoks, kes 
liiguvad looduskatastroofide ja kliimamuutuste tõttu; rõhutab, et kõnealuses 
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kokkuleppes korratakse ka vajadust tegeleda kliimamuutuste põhjustega ja toetada 
nendega kohanemist arengumaades asjakohaste vahendite eraldamisega, et inimesed ei 
peaks olema sunnitud oma kodust lahkuma;

7. nõuab konstruktiivse ja laiaulatusliku üleilmse rändealase dialoogi jätkamist kõigi 
asjaomaste riikide vahel; kutsub rahvusvahelist üldsust üles edendama riiklikke ja 
piirkondlikke jõupingutusi keskkonnast tingitud ümberasumise algpõhjuste 
ennetamiseks ja kõrvaldamiseks ning toetama püsivate lahenduste väljatöötamist; 
rõhutab, kui oluline on toetada ja tugevdada vastuvõtvate kogukondade ja 
päritolukogukondade vastupanuvõimet arengumaades; tõdeb, et nii ootamatult kui ka 
aeglaselt toimuvate keskkonnamuutustega seotud keskkonnast tingitud ümberasumine 
jätkub paratamatult ning seetõttu on vaja meetmeid ümber asunud inimeste 
abistamiseks, sealhulgas ootamatute katastroofide korral hädaolukorrale reageerimise 
mehhanismide abil, ning püsivate lahenduste leidmiseks humanitaar- ja 
elanikkonnakaitseabi ning suutlikkuse parandamise meetmete rakendamise teel;

8. tuletab liikmesriikidele meelde, et ehkki kliimaränne on praegu peamiselt siseriiklik, 
võivad haavatavamad inimesed ülemaailmse kliimaolukorra halvenedes hakata 
rahvusvahelisel tasandil kaitset otsides riigipiire ületama; nõuab tõhusaid pikaajalisi 
strateegiaid ja poliitikameetmeid kliimamuutuste tõttu ümber asunud migrantide jaoks; 

9. kutsub komisjoni üles tõhustama ja paremini koordineerima kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ja nende perekondade jaoks seaduslikke kanaleid, mis hõlmaksid muu hulgas 
liikuvuskavasid ja kliimamuutustest mõjutatud riigist või selle osast pärit töötajatele 
sissepääsu lubamist;

10. rõhutab ÜRO inimõiguste komitee 20. jaanuari 2020. aasta otsust, milles märgitakse, et 
riigid ei tohi välja saata inimesi, kes seisavad silmitsi kliimamuutuste tekitatud 
tingimustega, mis rikuvad õigust elule; kutsub liikmesriike üles võtma oma 
tagasisaatmisotsustes arvesse ohtu, et kliimamuutuste, loodusõnnetuste või inimeste 
põhjustatud katastroofide tõttu rikutakse õigust elule, eelkõige kehtestades seda silmas 
pidades tagasi- ja väljasaatmise keelu;

11. on seisukohal, et liidu rände- ja varjupaigapoliitika reformi osana tuleks Euroopa Liidus 
tulevikus algatada arutelu kliimast ajendatud rände ja ümberasumise teemal;

12. nõuab tungivalt, et komisjon süvalaiendaks soolist võrdõiguslikkust ja kliimaõiglust 
naiste ja tütarlaste olukorda mõjutavate kõikide poliitikameetmete väljatöötamise ja 
rakendamise korral;

13. kutsub komisjoni üles investeerima programmidesse, mis kiirendavad ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide saavutamist ja Pariisi kliimakokkuleppe täitmist, et kõrvaldada 
inimesi oma päritoluriigist lahkuma sundivad kahjustavad ja struktuursed tegurid, 
sealhulgas kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kaudu; nõuab 
kohanemise ja vastupanuvõime suurendamise strateegiate väljatöötamist 
loodusõnnetuste ja kliimamuutuste kahjulike mõjude vastu, sealhulgas bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset ja taastamist, ning keskkonnaseisundi halvenemisega, näiteks 
kõrbestumise, maapinna degradeerumise ning põua ja merepinna tõusuga kohanemise 
ning nendele vastupanu võime suurendamise strateegiate väljatöötamist, võttes arvesse 
võimalikke tagajärgi rändele ning tõdedes samas, et prioriteet on kohanemine 



PE653.786v02-00 6/8 AD\1216160ET.docx

ET

päritoluriigis; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama arenguabi 
loodusõnnetustest ja kliimamuutustest mõjutatud riikidele; kordab, et liidu 
arengupoliitika eesmärk peaks olema vaesuse vähendamine; rõhutab, et juurdepääs 
haridusele ja kestlik areng on peamised vahendid, mille abil vähendada vaesust ja 
võimaldada elanikkonnal, sealhulgas rände päritoluriikides, elada väärikalt nii 
lühikeses, keskpikas kui ka pikas perspektiivis; rõhutab, et ELi rahaline toetus (nii 
liidusisene kui ka liiduväline) on suunatud õnnetuste ohu vähendamise toetamiseks 
mitmesuguste kanalite kaudu, sealhulgas humanitaarabi ja arenguvahendid, 
kliimamuutustega seotud algatused, endeemilise seirevõime toetamine ja toetused 
teadusuuringute projektidele; rõhutab, et abi abivajajateni jõudmise tagamiseks tuleks 
vahendeid suunata kohapeal asuvate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.
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