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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksesta ja siitä seuraavista luonnonkatastrofeista on 
tullut yleisiä tekijöitä, jotka lisäävät muuttoliikettä, jota ilmastonmuutoksen haitallinen 
vaikutus ympäristöön kärjistää; ottaa huomioon, että ilmastonmuutos ja siitä johtuvat 
luonnonkatastrofit vaikuttavat kielteisesti perusoikeuksien toteutumiseen; ottaa 
huomioon, että suurin osa ilmastosyistä muuttavista henkilöistä on todennäköisesti 
kotoisin maaseutualueilta ja he saavat toimeentulonsa maatalouden ja kalastuksen 
kaltaisilta ilmastosta riippuvaisilta aloilta; ottaa huomioon, että on olemassa muita 
ympäristötekijöitä, jotka eivät liity suoraan ilmastonmuutokseen, vaan ihmisen 
aiheuttamiin ympäristömuutoksiin, kuten maaperän huonontuminen tai meren ja 
rannikon ekosysteemien tilan heikentyminen, maan ja veden anastus, sotien aiheuttamat 
ympäristökatastrofit ja pilaantuminen, jotka myös lisäävät riskejä ja erityisesti sellaisten 
haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien muuttoliikettä, jotka ovat erittäin 
riippuvaisia maataloudesta ja paikallisista luonnonvaroista;

B. ottaa huomioon, että ilmastosyistä johtuva asuinseuduilta siirtyminen ja muuttoliike 
liittyvät kiinteästi muihin tekijöihin, pääasiassa köyhyyteen ja kilpailuun vedestä, 
ruoasta ja muista resursseista, jotka johtavat epidemioiden lisääntymiseen ja 
muuttumiseen vakavammiksi sekä kuolemiin, sillä kun maassa ei ole asianmukaisia 
resursseja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, köyhyys ja olemassa oleva eriarvoisuus 
ja rajoitteet voivat pahentua ja pakottaa ihmisiä muuttamaan; ottaa huomioon, että 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan vähiten kehittyneillä 
mailla on merkittäviä ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavia rajoitteita, jotka 
johtuvat kyseisten maiden korkeasta köyhyysasteesta, alhaisesta koulutustasosta sekä 
rajallisista inhimillisistä, institutionaalisista, taloudellisista, teknisistä ja rahoitukseen 
liittyvistä valmiuksista; ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on merkittävä konfliktien, 
kuivuuden, nälänhädän ja muuttoliikkeen riskejä lisäävä tekijä erityisesti köyhimmissä 
maissa; ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat kohdistua 
voimakkaimmin haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin;

C. ottaa huomioon, että vuosien 2008 ja 2019 välisenä aikana maan sisällä joutui 
siirtymään katastrofien vuoksi 288 miljoonaa uutta henkilöä ja että tulvat ovat 
aiheuttaneet puolet katastrofeihin liittyvistä siirtymisistä; ottaa huomioon, että 
maansisäistä pakolaisuutta tarkkailevan kansainvälisen keskuksen (Internal 
Displacement Monitoring Centre) kertomuksen mukaan pelkästään vuonna 2018 
ilmastoon liittyvien katastrofien vuoksi joutui siirtymään 17,2 miljoonaa ihmistä ja 
näistä 9,3 miljoonaa oli Aasian ja Tyynenmeren alueella, johon ilmastonmuutos 
vaikuttaa eniten; toteaa, että vaikutus on suurin Filippiineillä, Kiinassa ja Intiassa;

D. ottaa huomioon, että Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa toteutetuissa alueellisissa 
aloitteissa on kehitetty välineitä niiden ihmisten suojelun vahvistamiseksi, jotka 
joutuvat siirtymään asuinseudultaan ilmastonmuutoksen ja katastrofien vuoksi; ottaa 
huomioon, että maan sisäistä pakolaisuutta koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa, 
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jotka eivät ole sitovia, määritellään maan sisäiset pakolaiset henkilöiksi, joiden on 
pakko paeta tai lähteä kodistaan tai tavanomaisesta asuinpaikastaan erityisesti 
aseellisten konfliktien, yleistyneen väkivallan, ihmisoikeusloukkausten tai 
luonnonkatastrofien tai ihmisen aiheuttamien katastrofien seurauksena tai niiden 
välttämiseksi; toteaa, että tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa kansainvälistä 
oikeudellista välinettä, jossa säädettäisiin ilmastonmuutoksesta, luonnonkatastrofeista 
tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista johtuvasta rajat ylittävästä muuttoliikkeestä; 
toteaa, että Italia, Ruotsi ja Suomi ovat laatineet kansallisia suojeluperusteita 
ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien uhreille;

1. painottaa, että vuoden 1951 pakolaisyleissopimus ei kata ympäristösyiden perusteella 
muuttaneiden henkilöiden suojelua; korostaa kuitenkin, että ilmastonmuutoksesta 
johtuva muuttoliike on kasvava ilmiö, joka vaikuttaa moniin maailman osiin ja jonka 
yhteydessä on tämän vuoksi lisättävä kansainvälistä yhteistyötä, ja toteaa, että 
ilmastonmuutoksesta johtuvalle muuttoliikkeelle tarvitaan sääntelykehys, jolla voidaan 
korjata suojelussa olevat puutteet erilaisten ja toisiaan täydentävien keinojen avulla; 

2. panee merkille kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön määritelmän ilmastonmuutoksesta 
johtuvalle väestön siirtymiselle ennen kaikkea ilmastonmuutoksen aiheuttamasta 
ympäristön äkillisestä tai asteittaisesta muutoksesta johtuvana henkilön tai 
henkilöryhmän muuttamisena, jossa näiden on pakko jättää tavanomainen 
asuinpaikkansa tai muuttaa vapaaehtoisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi saman 
valtion sisällä tai kansainvälinen raja ylittäen; korostaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa 
monitahoisesti väestön siirtymiseen ja muuttoliikkeeseen, ja korostaa siksi tarvetta lisätä 
tätä alaa koskevien luotettavien tietojen keräämistä ja analysointia sekä vahvistaa 
yhteisiä analyysejä ja tietojen jakamista, jotta muuttoliikkeitä voidaan kartoittaa, 
ymmärtää, ennustaa ja käsitellä paremmin;

3. korostaa, että muuttoliikkeeseen voi tässä yhteydessä liittyä asianosaisten 
haavoittuvampi asema erityisesti, jos kyseessä on pakkomuutto, ja muuttoliike voi olla 
myös tapa sopeutua ympäristön stressitekijöihin, mikä auttaa asianosaisia henkilöitä ja 
yhteisöjä parantamaan selviytymiskykyään; korostaa, että naiset ja alaikäiset ovat 
katastrofien ja ilmastonmuutoksen suhteen haavoittuvimmassa asemassa olevia 
väestöryhmiä;

4. pitää valitettavana, että vaikka ilmastonmuutoksesta johtuva muuttoliike on todellinen 
ja tulevaisuudessa voimistuva ilmiö ja vaikka muutaman jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään asioista, jotka liittyvät suojeluun ympäristökatastrofien 
yhteydessä, ilmastonmuutoksesta johtuvista syistä muuttavilla ihmisillä ei ole 
tosiasiallista mahdollisuutta saada suojelua EU:ssa; kehottaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioita ja komissiota harkitsemaan tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa 
nykyisten virallisten muuttoväylien käyttöä ja edistämään muuttoliikestrategioita, joiden 
avulla voidaan vastata ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofien aiheuttamiin 
haasteisiin ja niiden yhteyksiin kansainväliseen muuttoliikkeeseen, esimerkiksi 
edistämällä humanitaarisia viisumeja, tilapäistä suojelua, oleskelulupia sekä alueellisia 
ja kahdenvälisiä vapaata liikkuvuutta koskevia sopimuksia; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita esittämään näitä koskevia ehdotuksia kansainvälisillä foorumeilla 
rinnakkain EU:n muiden aloitteiden kanssa;
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5. palauttaa mieliin, että YK:n yleiskokous hyväksyi pakolaisia koskevan Global Compact 
-aloitteen 17. joulukuuta 2018; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään sen 
täytäntöönpanoa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti, jotta täydentävien keinojen ja 
asianmukaisen rahoituksen avulla voidaan varmistaa sellaisten ihmisten tehokkaampi 
suojelu, jotka ovat joutuneet siirtymään asuinseudultaan ilmastonmuutoksen tai 
luonnonkatastrofien seurausten vuoksi;

6. korostaa, että muuttoliikettä koskevassa Global Compact -aloitteessa ilmastonmuutos 
nähdään yhtenä muuttoliikettä edistävänä tekijänä, ja kehottaa maita ottamaan käyttöön 
väyliä ja laatimaan suunnitelmia luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen takia 
muuttavien ihmisten varalle; korostaa, että aloitteessa vahvistetaan myös tarve puuttua 
ilmastonmuutoksen syihin ja tukea sopeutumista kehitysmaissa myöntämällä 
asianmukaisia resursseja, jotta ihmisten ei ole pakko lähteä kodeistaan;

7. kehottaa jatkamaan muuttoliikettä koskevaa rakentavaa ja kattavaa maailmanlaajuista 
vuoropuhelua kaikkien asianomaisten maiden kesken; kehottaa kansainvälistä yhteisöä 
edistämään kansallisia ja alueellisia toimia, joilla ehkäistään ja käsitellään ympäristöstä 
johtuvan väestön siirtymisen perimmäisiä syitä ja edistetään kestävien ratkaisujen 
kehittämistä; korostaa, että on tärkeää tukea ja vahvistaa vastaanottavien yhteisöjen ja 
alkuperäyhteisöjen selviytymis- ja palautumiskykyä kehitysmaissa; toteaa, että 
äkillisesti alkaneisiin ja hitaasti eteneviin ympäristömuutoksiin liittyvä ympäristöstä 
johtuva väestön siirtyminen jatkuu vääjäämättä ja että sen vuoksi on toteutettava 
toimenpiteitä siirtymään joutuneiden auttamiseksi myös käyttämällä 
hätätoimenpidemekanismeja äkillisesti alkaneissa katastrofeissa, ja kestävien 
ratkaisujen löytämiseksi toteuttamalla humanitaarisen avun ja pelastustoiminnan sekä 
valmiuksien kehittämistä koskevia toimia;

8. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että vaikka ilmastonmuutoksesta johtuva väestön 
siirtyminen on tällä hetkellä enimmäkseen maiden sisäistä, haavoittuvassa asemassa 
olevat henkilöt voivat ylittää rajat etsiessään kansainvälistä suojelua, kun 
maailmanlaajuinen ilmastohätätila pahenee; kehottaa laatimaan pitkän aikavälin 
strategioita ja toimintapolitiikkoja, joilla varmistetaan tuki ja suojelu 
ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneille henkilöille;

9. kehottaa komissiota parantamaan ja koordinoimaan paremmin laillisen maahanmuuton 
väyliä, joita voivat hyödyntää kolmansista maista tulevat työntekijät ja heidän 
perheensä, muun muassa kehittämällä liikkuvuusohjelmia ja tarjoamalla pääsyn 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivästä maasta tai maan osasta tuleville 
työntekijöille;

10. korostaa, että YK:n ihmisoikeuskomitean 20. tammikuuta 2020 antaman ratkaisun 
mukaan maat eivät saa karkottaa ihmisiä, joita uhkaavat sellaiset ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat olosuhteet, jotka loukkaavat oikeutta elämään; kehottaa jäsenvaltioita 
arvioimaan palautuspäätöksiä tehdessään sitä, voivatko ilmastonmuutos tai 
luonnonkatastrofit tai ihmisen aiheuttamat katastrofit aiheuttaa elämää koskevan 
oikeuden loukkaamisen riskin, ja erityisesti sitä, voivatko ne olla perusteena 
palautuskiellolle;

11. katsoo, että osana unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistamista on 
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tarkasteltava ilmastosyistä johtuvaa tulevaa väestön siirtymistä EU:ssa;

12. kehottaa komissiota valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvon ja ilmasto-
oikeudenmukaisuuden kaikkien sellaisten toimintapolitiikkojen laatimisessa ja 
täytäntöönpanossa, jotka vaikuttavat naisten ja tyttöjen asemaan;

13. kehottaa komissiota investoimaan ohjelmiin, joilla nopeutetaan YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen toteuttamista, jotta voidaan poistaa 
haitalliset ja rakenteelliset tekijät, jotka ajavat ihmiset lähtemään alkuperämaastaan, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen avulla; kehottaa 
laatimaan strategioita, joiden avulla voidaan sopeutua luonnonkatastrofeihin, 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin, myös suojelemalla luonnon monimuotoisuutta ja 
palauttamalla se ennalleen, ja ympäristön tilan heikkenemiseen, kuten aavikoitumiseen, 
maaperän huonontumiseen, kuivuuteen ja merenpinnan nousuun, ja selviytyä niistä, ja 
joissa otetaan huomioon näiden mahdolliset vaikutukset muuttoliikkeeseen ja se, että 
ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettava sopeutuminen alkuperämaassa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään luonnonkatastrofeista ja ilmastonmuutoksesta 
kärsiville maille annettavaa kehitysapua; muistuttaa, että unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikalla olisi pyrittävä vähentämään köyhyyttä; korostaa, että 
koulutuksen saatavuus ja kestävä kehitys ovat tärkeimmät välineet köyhyyden 
vähentämiseksi ja ihmisarvoisen elämän mahdollistamiseksi myös alkuperämaissa sekä 
lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä; korostaa, että EU:n rahoitustukea (sekä 
sisäistä että ulkoista) osoitetaan katastrofiriskin vähentämisen tukemiseen eri väylien 
välityksellä, mukaan lukien humanitaarisen avun ja kehitysavun välineet, 
ilmastonmuutosaloitteet, yleisten seurantavalmiuksien tukeminen ja 
tutkimushankkeiden avustukset; vaatii, että rahoitus olisi annettava paikan päällä 
toimivien kansainvälisten järjestöjen kautta, jotta voidaan varmistaa, että apu tavoittaa 
ne, jotka sitä tarvitsevat.
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