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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu i związane z nią klęski żywiołowe stały się 
powszechnym czynnikiem migracji, która będzie się nasilać w miarę pogłębiania się 
skutków zmiany klimatu dla środowiska; mając na uwadze, że zmiana klimatu i 
wynikające z niej klęski żywiołowe mają negatywny wpływ na korzystanie z praw 
podstawowych; mając na uwadze, że większość osób migrujących z powodu zmiany 
klimatu prawdopodobnie pochodzi z obszarów wiejskich, ponieważ ich źródła 
utrzymania często zależą od sektorów wrażliwych na zmianę klimatu, takich jak 
rolnictwo i rybołówstwo; mając na uwadze, że istnieją inne czynniki środowiskowe, 
które nie są bezpośrednio związane ze zmianą klimatu, ale ze zmianami 
środowiskowymi powodowanymi przez człowieka, takimi jak degradacja gleby lub 
degradacja ekosystemu morskiego i przybrzeżnego, zawłaszczanie ziemi i wody, a także 
katastrofy ekologiczne i zanieczyszczenia spowodowane przez wojny, które również 
działają jako czynniki zwiększające ryzyko i czynniki migracji, zwłaszcza w słabszych 
grupach społecznych w dużym stopniu zależnych od rolnictwa i naturalnych zasobów 
lokalnych;

B. mając na uwadze, że przesiedlenia i migracja spowodowane zmianą klimatu są silnie 
związane z innymi czynnikami, głównie z ubóstwem oraz niedoborem wody, żywności 
i innych zasobów, co prowadzi do zwiększonej częstotliwości i nasilenia epidemii 
chorób i zgonów, ponieważ brak odpowiednich środków dostosowania się danego kraju 
do zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i istniejące nierówności oraz ograniczenia, 
a także zmuszać ludzi do przemieszczania się; mając na uwadze, że według Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kraje najsłabiej rozwinięte doświadczają 
znacznych ograniczeń w walce ze zmianą klimatu z powodu wysokiego poziomu 
ubóstwa, niskiego poziomu wykształcenia oraz ograniczonych możliwości ludzkich, 
instytucjonalnych, gospodarczych, technicznych i finansowych; mając na uwadze, że 
zmiana klimatu jest czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, głodu i 
migracji, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych; mając na uwadze, że słabsze grupy 
społeczne mogą silniej odczuć skutki zmiany klimatu;

C. mając na uwadze, że około 288 mln osób zostało niedawno wewnętrznie przesiedlonych 
z powodu klęsk żywiołowych, które miały miejsce w latach 2008–2019, a powodzie 
spowodowały połowę przesiedleń związanych z klęskami żywiołowymi; mając na 
uwadze, że według sprawozdania Centrum Monitorowania Przesiedleń Wewnętrznych 
w samym 2018 r. przesiedlonych zostało 17,2 mln osób w wyniku klęsk żywiołowych 
związanych z klimatem, z czego 9,3 mln w regionie Azji i Pacyfiku, który najdotkliwiej 
odczuł ich skutki; mając na uwadze, że krajami, które ucierpiały najbardziej, są 
Filipiny, Chiny i Indie;

D. mając na uwadze, że w ramach inicjatyw regionalnych w Afryce i Ameryce Łacińskiej 
opracowano instrumenty służące wzmocnieniu ochrony osób przesiedlonych w 
kontekście zmiany klimatu i klęsk żywiołowych; mając na uwadze, że w niewiążących 
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wytycznych ONZ dotyczących przesiedleń wewnętrznych definiuje się osoby 
wewnętrznie przesiedlone jako „osoby, które były zmuszone opuścić swoje domy lub 
miejsce zwykłego pobytu, w szczególności w wyniku konfliktów zbrojnych, 
powszechnej przemocy, łamania praw człowieka lub klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka lub w celu uniknięcia ich skutków”; mając na 
uwadze, że obecnie nie istnieje żaden międzynarodowy instrument prawny, który 
odnosiłby się do migracji transgranicznej będącej skutkiem zmiany klimatu, klęsk 
żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka; mając na uwadze, że 
Włochy, Szwecja i Finlandia opracowały krajowe podstawy ochrony ofiar zmiany 
klimatu i klęsk żywiołowych;

1. podkreśla, że międzynarodowa Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. nie 
przewiduje ochrony osób przesiedlonych ze względów środowiskowych; podkreśla 
jednak, że przesiedlenia spowodowane zmianą klimatu są coraz powszechniejszym 
zjawiskiem występującym w wielu częściach świata, w związku z czym wymagają 
ściślejszej współpracy międzynarodowej, a migracja klimatyczna wymaga ram 
normatywnych w celu zniwelowania istniejących luk w ochronie za pomocą różnych i 
uzupełniających się metod; 

2. zwraca uwagę na zaproponowaną przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji 
definicję przesiedleń spowodowanych zmianą klimatu, zgodnie z którą jest to 
„przemieszczanie się osoby lub grup osób, które – głównie z powodu nagłych lub 
stopniowych zmian w środowisku powodowanych zmianą klimatu – są zmuszone 
opuścić swoje miejsce zwykłego pobytu, tymczasowo lub na stałe, w obrębie państwa 
lub przez granicę międzynarodową”; podkreśla złożony charakter wpływu zmiany 
klimatu na przesiedlenia i migrację, w związku z czym wskazuje na potrzebę 
wzmożonego gromadzenia i analizy rzetelnych danych w tej dziedzinie oraz 
wzmocnienia wspólnej analizy i wymiany informacji w celu lepszego mapowania 
ruchów migracyjnych, ich zrozumienia, przewidywania oraz reagowania na nie;

3. podkreśla, że migracja w tym kontekście może wiązać się z większą podatnością osób, 
których dotyczy, zwłaszcza jeśli jest ona wymuszona, a także że migracja może również 
stanowić formę przystosowania się do stresogennych czynników środowiskowych i 
przyczyniać się tym samym do budowania odporności dotkniętych osób i społeczności; 
podkreśla, że kobiety i osoby niepełnoletnie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji w 
obliczu klęsk żywiołowych i zmiany klimatu;

4. ubolewa nad faktem, że choć migracja klimatyczna jest zjawiskiem, które będzie się 
wzmagać, a w prawie krajowym ograniczonej liczby państw członkowskich istnieją 
pewne wyjątki w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną w obliczu katastrof 
ekologicznych, to osoby opuszczające miejsce zamieszkania na dłuższy okres ze 
względów związanych ze zmianą klimatu nie mają skutecznego dostępu do ochrony w 
UE; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie i Komisję, by przy ścisłym 
zaangażowaniu Parlamentu rozważyły wykorzystanie istniejących legalnych dróg 
migracji i ułatwiły realizację strategii migracji w odpowiedzi na wyzwania związane ze 
zmianą klimatu i katastrofami ekologicznymi oraz ich powiązanie z międzynarodowymi 
przepływami migracyjnymi, np. poprzez promowanie wiz humanitarnych, ochronę 
tymczasową, zezwolenia na pobyt oraz regionalne i dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedstawiania takich 
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propozycji na forach międzynarodowych równolegle z innymi inicjatywami UE;

5. przypomina, że 17 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców; wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby 
zachęcały do wdrażania tego porozumienia na szczeblu europejskim i światowym, aby 
zapewnić skuteczniejszą ochronę – za pomocą komplementarnych metod i 
odpowiedniego finansowania – osobom przesiedlonym z powodu skutków zmiany 
klimatu lub klęsk żywiołowych;

6. podkreśla, że Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji określa zmianę klimatu jako jeden z czynników migracji i wzywa państwa do 
stworzenia kanałów migracji i do opracowania planów na rzecz osób 
przemieszczających się z powodu klęsk żywiołowych i zmiany klimatu; podkreśla, że 
Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji 
potwierdza ponadto potrzebę zajęcia się przyczynami zmiany klimatu i wspierania 
przystosowania się do niej w krajach rozwijających się poprzez przeznaczenie na ten cel 
odpowiednich środków, tak aby ludzie nie byli zmuszeni do opuszczenia swoich 
domów;

7. wzywa do kontynuowania konstruktywnego i kompleksowego dialogu na temat 
migracji na szczeblu światowym między wszystkimi zainteresowanymi państwami; 
wzywa społeczność międzynarodową do poczynienia postępów w krajowych i 
regionalnych wysiłkach na rzecz zapobiegania pierwotnym przyczynom przesiedleń 
wynikających ze względów środowiskowych i ich eliminowania oraz do wspierania 
opracowywania trwałych rozwiązań; podkreśla znaczenie wspierania i wzmacniania 
odporności społeczności przyjmujących i społeczności pochodzenia w krajach 
rozwijających się; stwierdza, że nadal będzie dochodziło do wynikających ze względów 
środowiskowych przesiedleń związanych zarówno z nagłymi, jak i powolnymi 
zmianami środowiskowymi, w związku z czym konieczne będą środki pozwalające 
zapewnić pomoc przesiedleńcom, w tym poprzez wykorzystanie mechanizmu 
reagowania kryzysowego w przypadku nagłej klęski żywiołowej, oraz znaleźć trwałe 
rozwiązania dzięki pomocy humanitarnej, pomocy w zakresie ochrony ludności i 
środkom budowania zdolności;

8. przypomina państwom członkowskim, że choć przesiedlenia spowodowane zmianą 
klimatu mają obecnie charakter głównie wewnętrzny, ponieważ światowy kryzys 
klimatyczny pogarsza sytuację osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, osoby 
bardziej narażone mogą przekraczać granice, starając się o ochronę na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa do opracowania skutecznych długoterminowych strategii i 
polityk w celu zapewnienia pomocy i ochrony migrantom przesiedlonym w wyniku 
zmiany klimatu;

9. wzywa Komisję do wzmocnienia i lepszej koordynacji legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich rodzin, między innymi za pośrednictwem 
systemów mobilności i zapewnienia dostępu dla pracowników pochodzących z państwa 
lub jego części dotkniętych zmianą klimatu;

10. zwraca uwagę na orzeczenie Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 stycznia 2020 r., w 
którym stwierdza się, że państwa nie mogą deportować osób do miejsc, w których 



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

PL

warunki bytowe spowodowane zmianą klimatu naruszają ich prawo do życia; wzywa 
państwa członkowskie, by przeanalizowały ryzyko związane z naruszeniem prawa do 
życia z powodu zmiany klimatu, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych 
przez człowieka w ramach podejmowanych przez siebie decyzji nakazujących powrót, 
w szczególności w związku ze stosowaniem zobowiązań wynikających z zasady non-
refoulement;

11. uważa, że Unia Europejska powinna w przyszłości w ramach reformy unijnej polityki 
migracyjnej i azylowej podjąć refleksję na temat przesiedleń spowodowanych zmianą 
klimatu;

12. wzywa Komisję, aby uwzględniała równość płci i sprawiedliwość klimatyczną przy 
opracowywaniu i wdrażaniu wszystkich strategii politycznych mających wpływ na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

13. wzywa Komisję do inwestowania w programy przyspieszające osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego w dążeniu do 
wyeliminowania niekorzystnych czynników napędzających i czynników strukturalnych 
zmuszających ludzi do opuszczania kraju pochodzenia, w tym poprzez łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowanie się do niej; wzywa do opracowania strategii w 
zakresie dostosowania i budowania odporności w kontekście klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych skutków zmiany klimatu, w tym ochrony i przywrócenia różnorodności 
biologicznej, a także w kontekście degradacji środowiska, np. pustynnienia, degradacji 
gleby, suszy i podnoszenia się poziomu mórz, z uwzględnieniem potencjalnych 
skutków dla migracji i przy uznaniu, że dostosowanie w kraju pochodzenia jest 
priorytetem; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia pomocy 
rozwojowej dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi i zmianą klimatu; 
przypomina, że polityka Unii na rzecz rozwoju powinna mieć na celu ograniczenie 
ubóstwa; podkreśla, że dostęp do edukacji i zrównoważony rozwój są głównymi 
narzędziami ograniczania ubóstwa i umożliwienia ludności, w tym w krajach 
pochodzenia, godnego życia zarówno w perspektywie krótko-, jak i średnio- i 
długoterminowej; podkreśla, że unijna pomoc finansowa (zarówno wewnętrzna, jak i 
zewnętrzna) jest przeznaczana na wspieranie zmniejszania ryzyka związanego z 
klęskami żywiołowymi za pośrednictwem różnych kanałów, w tym za pomocą 
instrumentów pomocy humanitarnej i rozwoju, inicjatyw w zakresie zmiany klimatu, 
wsparcia zdolności w zakresie nadzoru endemicznego oraz dotacji na projekty 
badawcze; nalega, aby środki finansowe były przekazywane za pośrednictwem 
organizacji międzynarodowych działających w terenie, aby zadbać o to, by pomoc 
docierała do potrzebujących.
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