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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi klimato kaita ir su ja susijusios gaivalinės nelaimės tapo įprastais migracijos 
veiksniais, kurie toliau stiprės didėjant neigiamam klimato kaitos poveikiui aplinkai; 
kadangi klimato kaita ir su ja susijusios gaivalinės nelaimės daro neigiamą poveikį 
naudojimuisi pagrindinėmis teisėmis; kadangi tikėtina, kad dauguma migrantų dėl 
klimato kaitos reiškinių bus atvykę iš kaimo vietovių, nes jų pragyvenimo šaltiniai 
dažnai priklauso nuo klimato kaitos poveikiui jautrių sektorių, pvz., ūkininkavimo ir 
žvejybos; kadangi yra ir kitų aplinkos veiksnių, kurie nėra tiesiogiai susiję su klimato 
kaita, bet siejami su žmogaus sukeltais aplinkos pokyčiais, pvz., žemės degradacija arba 
jūrų ir pakrančių ekosistemų blogėjimu, žemės ir vandens grobimu, ir su ekologinėmis 
nelaimėmis bei tarša dėl karų, kurie taip pat didina riziką ir skatina migraciją, visų 
pirma kalbant apie pažeidžiamas gyventojų grupes, kurios yra labai priklausomos nuo 
žemės ūkio ir vietos išteklių;

B. kadangi klimato kaitos skatinami priverstinis gyventojų perkėlimas ir migracija yra 
glaudžiai susiję su kitais veiksniais, visų pirma skurdu, konkurencija dėl vandens, 
maisto ir kitų išteklių, o tai lemia dažnesnius ir sunkesnius ligų protrūkius ir daugiau 
mirčių, nes tais atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių prisitaikyti prie klimato kaitos, 
gali padidėti skurdas ir esama nelygybė bei suvaržymai ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, 
mažiausiai išsivysčiusios šalys susiduria su dideliais sunkumais, kovodamos su klimato 
kaita dėl aukšto jų skurdo lygio, žemo išsilavinimo lygio ir ribotų žmogiškųjų, 
institucinių, ekonominių, techninių ir finansinių pajėgumų; kadangi klimato kaita yra 
svarbus konfliktų, sausros, bado ir migracijos rizikos didėjimo veiksnys, ypač 
skurdžiausiose šalyse; kadangi klimato kaitos poveikis pažeidžiamoms grupėms gali 
būti didesnis;

C. kadangi dėl 2008–2019 m. įvykusių nelaimių šalies viduje buvo perkelta apie 288 mln. 
asmenų, o pusė dėl nelaimių įvykdyto perkėlimo atvejų susiję su potvyniais; kadangi, 
remiantis Šalies viduje perkeltų asmenų padėties stebėsenos centro ataskaita, vien 
2018 m. dėl su klimatu susijusių nelaimių buvo perkelta 17,2 mln. žmonių, iš jų 9,3 
mln. – labiausiai nukentėjusiame regione, t. y. Azijos ir Ramiojo vandenyno regione; 
kadangi labiausiai nukentėjusios šalys yra Filipinai, Kinija ir Indija;

D. kadangi įgyvendinant regionines iniciatyvas Afrikoje ir Lotynų Amerikoje buvo 
sukurtos priemonės, skirtos dėl klimato kaitos ir nelaimių perkeltų asmenų apsaugai 
stiprinti; kadangi pagal JT neprivalomus pagrindinius perkėlimo šalies viduje principus 
šalies viduje perkelti asmenys apibrėžiami kaip asmenys, kurie buvo priversti arba 
privalėjo bėgti ar palikti savo namus ar įprastines gyvenamąsias vietas, visų pirma dėl 
ginkluotų konfliktų, visuotinio smurto situacijų, žmogaus teisių pažeidimų ar gaivalinių 
arba žmogaus sukeltų nelaimių padarinių arba siekiant jų išvengti; kadangi šiuo metu 
nėra tarptautinės teisinės priemonės, kuria būtų sprendžiama tarpvalstybinės migracijos 
dėl klimato kaitos, gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių problema; kadangi Italija, 
Švedija ir Suomija nustatė nacionalinius nuo klimato kaitos ir gaivalinių nelaimių 
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nukentėjusių asmenų apsaugos pagrindus;

1. pabrėžia, kad 1951 m. Tarptautinė konvencija dėl pabėgėlių statuso neapima dėl su 
aplinka susijusių priežasčių perkeltų asmenų apsaugos; vis dėlto pabrėžia, kad migracija 
dėl klimato kaitos yra vis labiau plintantis reiškinys, darantis poveikį daugeliui pasaulio 
vietų, todėl reikia intensyvesnio tarptautinio bendradarbiavimo, ir pabrėžia, kad 
migracijai dėl klimato kaitos reikia normatyvinės sistemos esamoms apsaugos spragoms 
pašalinti, naudojant įvairius ir vienas kitą papildančius metodus; 

2. atkreipia dėmesį į Tarptautinės migracijos organizacijos pateiktą priverstinio gyventojų 
perkėlimo dėl klimato kaitos apibrėžtį, t. y. kaip asmens ar asmenų grupių, kurie 
daugiausia dėl staigių ar laipsniškų aplinkos pokyčių, susijusių su klimato kaita, privalo 
ar pasirenka laikinai arba visam laikui palikti savo įprastinę gyvenamąją vietą valstybėje 
arba kirsdami tarptautinę sieną, judėjimą; pabrėžia, kad klimato kaitos poveikis 
priverstiniam gyventojų perkėlimui ir migracijai yra sudėtingas, todėl atkreipia dėmesį į 
tai, kad reikia daugiau rinkti ir analizuoti patikimus šios srities duomenis bei stiprinti 
bendrą analizę ir keitimąsi informacija, kad būtų galima geriau nustatyti, suprasti, 
prognozuoti migrantų judėjimus ir spręsti su jais susijusius klausimus;

3. pabrėžia, kad migracija šiomis aplinkybėmis gali būti siejama su didesniu nukentėjusių 
žmonių pažeidžiamumu, ypač jei ji yra priverstinė, ir kad migracija taip pat gali būti 
tam tikra prisitaikymo prie stresą keliančių aplinkos veiksnių forma, padedanti didinti 
nukentėjusių asmenų ir bendruomenių atsparumą; atkreipia dėmesį į tai, kad įvykus 
nelaimėms ir vykstant klimato kaitai pažeidžiamiausios gyventojų grupės yra moterys ir 
nepilnamečiai;

4. apgailestauja dėl to, kad, nors migracija yra realybė, kuri turėtų dar sustiprėti, ir nors 
keliose valstybėse narėse pagal nacionalinę teisę numatyta tam tikrų išimčių klausimais, 
susijusiais su apsauga ekologinės katastrofos atvejais, žmonės, kurie migruoja dėl su 
klimato kaita susijusių priežasčių, neturi veiksmingų galimybių gauti apsaugą ES; 
atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares ir Komisiją, aktyviai dalyvaujant 
Parlamentui, apsvarstyti galimybę naudoti esamus teisėtos migracijos būdus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas migracijos strategijoms taikyti reaguojant į klimato kaitos ir 
ekologinių katastrofų keliamus iššūkius ir jų sąsają su tarptautiniais migrantų 
judėjimais, pvz., skatinant teikti humanitarines vizas, laikiną apsaugą, leidimus gyventi 
šalyje ir sudaryti regioninius bei dvišalius susitarimus dėl laisvo judėjimo; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius pasiūlymus tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

5. primena, kad 2018 m. gruodžio 17 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Pasaulinį 
susitarimą dėl pabėgėlių; ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti ES ir pasaulio 
lygmenimis jį įgyvendinti siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų dėl 
klimato kaitos ar gaivalinių nelaimių padarinių, apsaugą taikant papildomus būdus ir 
tinkamą finansavimą;

6. pabrėžia, kad Pasauliniame susitarime dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos 
klimato kaita įvardijama kaip viena iš migracijos varomųjų jėgų, ir primygtinai ragina 
šalis parengti migracijos būdus ir planus žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos; pabrėžia, kad Pasauliniame susitarime dėl saugios, 
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tvarkingos ir teisėtos migracijos taip pat pakartojama, jog reikia šalinti klimato kaitos 
priežastis ir remti prisitaikymą prie klimato kaitos besivystančiose šalyse tinkamai 
paskirstant išteklius, kad žmonės nebūtų priversti palikti savo namų;

7. ragina tęsti konstruktyvų ir visapusišką visų susijusių šalių pasaulinio lygmens dialogą 
migracijos klausimais; ragina tarptautinę bendruomenę dėti daugiau pastangų 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis siekiant užkirsti kelią pagrindinėms perkėlimo dėl 
aplinkos priežasčių priežastims ir jas šalinti, taip pat skatinti tvarių sprendimų kūrimą; 
pabrėžia, kad svarbu remti ir stiprinti priimančiųjų bendruomenių ir kilmės 
bendruomenių besivystančiose šalyse atsparumą; pripažįsta, kad dėl aplinkos priežasčių 
vykstantis perkėlimas, susijęs tiek su staiga prasidėjusiais, tiek su lėtais aplinkos 
pokyčiais, neišvengiamai tęsis ir kad todėl reikės imtis priemonių siekiant padėti 
perkeltiesiems asmenims, be kita ko, naudojant reagavimo į nelaimes mechanizmus 
staiga prasidėjusių nelaimių atvejais, ir siekiant rasti ilgalaikius sprendimus naudojantis 
humanitarine ir civilinės saugos pagalba bei gebėjimų stiprinimo priemonėmis;

8. primena valstybėms narėms, kad, nors priverstinis perkėlimas dėl klimato kaitos šiuo 
metu iš esmės yra vidaus perkėlimas, blogėjant pasaulinei kritinei klimato padėčiai 
daugiau pažeidžiamų asmenų gali kirsti sienas ieškodami apsaugos tarptautiniu 
lygmeniu; ragina parengti veiksmingas ilgalaikes strategijas ir politiką, kuriomis būtų 
užtikrinta pagalba ir apsauga dėl klimato kaitos perkeltiems migrantams;

9. ragina Komisiją stiprinti ir geriau koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir jų šeimoms 
taikomus teisėtus būdus atvykti, pasitelkiant, be kita ko, judumo programas ir nuostatas 
dėl darbuotojų, atvykstančių iš klimato kaitos paveiktos šalies ar jos dalies, įsileidimo;

10. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 20 d. JT Žmogaus teisių komiteto sprendimą, kuriame 
teigiama, kad šalys negali deportuoti asmenų, kurie susiduria su klimato kaitos 
sukeltomis sąlygomis, kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; ragina valstybes nares 
priimant sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato kaitos, gaivalinių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių gali būti pažeista teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 
prievoles;

11. mano, kad vykdant Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politikos reformą būtina 
atsižvelgti į klimato kaitos sukeltą gyventojų perkėlimą ES ateityje;

12. primygtinai ragina Komisiją rengiant ir įgyvendinant visas politikos kryptis, darančias 
įtaką moterų ir mergaičių padėčiai, įtraukti lyčių lygybės ir klimato teisingumo aspektą;

13. ragina Komisiją investuoti į programas, kuriomis spartinamas JT darnaus vystymosi 
tikslų ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas, siekiant pašalinti neigiamus ir 
struktūrinius veiksnius, kurie verčia žmones palikti savo kilmės šalį, be kita ko, 
švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant; ragina parengti prisitaikymo prie 
gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato kaitos poveikio, įskaitant biologinės įvairovės 
apsaugą ir atkūrimą, bei aplinkos būklės blogėjimo, pvz., dykumėjimo, žemės 
degradacijos, sausrų ir jūros lygio kilimo, strategijas, atsižvelgiant į galimą poveikį 
migracijai ir kartu pripažįstant, kad prisitaikymas kilmės šalyje yra prioritetas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares padidinti paramą vystymuisi, skirtą nuo gaivalinių nelaimių 
ir klimato kaitos nukentėjusioms šalims; pakartoja, kad Sąjungos vystymosi politika 
turėtų būti siekiama mažinti skurdą; primygtinai tvirtina, kad galimybė gauti 
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išsilavinimą ir tvarus vystymasis yra pagrindinės priemonės siekiant sumažinti skurdą ir 
sudaryti sąlygas gyventojams, taip pat ir kilmės šalyse, oriai gyventi tiek trumpuoju, 
tiek vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais; pabrėžia, kad ES finansinė parama (ir 
vidaus, ir išorės) yra skiriama nelaimių rizikos mažinimo pastangoms remti 
pasinaudojant įvairiais kanalais, įskaitant humanitarinę pagalbą ir vystymosi priemones, 
kovos su klimato kaita iniciatyvas, paramą endeminės stebėsenos pajėgumams ir 
dotacijas mokslinių tyrimų projektams; primygtinai reikalauja, kad lėšos būtų skiriamos 
per vietoje veikiančias tarptautines organizacijas, siekiant užtikrinti, kad pagalba 
pasiektų tuos žmones, kuriems jos reikia.
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