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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zmena klímy a následné prírodné katastrofy sa stali spoločnou hybnou silou 
migrácie, ktorá bude ďalej narastať so zhoršujúcimi sa dôsledkami zmeny klímy na 
životné prostredie; keďže zmena klímy a následné prírodné katastrofy majú negatívny 
vplyv na uplatňovanie základných práv; keďže väčšina klimatických migrantov 
pravdepodobne prichádza z vidieckych oblastí, keďže ich živobytie často závisí od 
odvetví citlivých na klímu, ako je poľnohospodárstvo a rybolov; keďže existujú ďalšie 
environmentálne faktory, ktoré nie sú priamo spojené so zmenou klímy, ale 
s environmentálnymi zmenami spôsobenými ľudskou činnosťou, ako je degradácia 
pôdy alebo morského a pobrežného ekosystému, zaberanie pôdy a vody a 
environmentálne katastrofy a znečistenie spôsobené vojnami, ktoré takisto znásobujú 
riziko a pôsobia ako hnacie sily migrácie, a to najmä v zraniteľných populáciách, ktoré 
sú vo veľkej miere závislé od poľnohospodárstva a miestnych prírodných zdrojov;

B. keďže vysídľovanie a migrácia spôsobené zmenou klímy úzko súvisia s ďalšími 
faktormi, najmä s chudobou, bojom o vodu, potraviny a iné zdroje, čo vedie k zvýšenej 
frekvencii a závažnosti šírenia ochorení a úmrtí, pretože ak krajina nemá primerané 
zdroje na adaptáciu na zmenu klímy, môže to prehĺbiť chudobu a existujúce rozdiely a 
obmedzenia a prinútiť ľudí, aby sa presťahovali; keďže podľa Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj sa najmenej rozvinuté krajiny stretávajú s výraznými 
obmedzeniami v boji proti zmene klímy, a to z dôvodu ich vysokej úrovne chudoby, 
nízkej úrovne vzdelania a nedostatočných ľudských, inštitucionálnych, hospodárskych, 
technických a finančných kapacít; keďže zmena klímy významne znásobuje riziko 
konfliktu, sucha, hladomoru a migrácie, najmä v najchudobnejších krajinách; keďže 
zraniteľné skupiny by mohli byť závažnejšie postihnuté účinkami zmeny klímy;

C. keďže počet novo vnútorne vysídlených osôb bol približne 288 miliónov v dôsledku 
katastrof, ku ktorým došlo v rokoch 2008 až 2019, pričom polovicu vysídlení 
v dôsledku katastrof spôsobili záplavy; keďže podľa správy Monitorovacieho centra pre 
vnútorné vysídlenie len v roku 2018 bolo 17,2 milióna ľudí vysídlených v dôsledku 
katastrof súvisiacich s klímou, z toho 9,3 milióna v ázijsko-pacifickom regióne, ktorý 
bol najviac postihnutý; keďže najviac postihnutými krajinami sú Filipíny, Čína a India;

D. keďže v rámci regionálnych iniciatív v Afrike a Latinskej Amerike sa vypracovali 
nástroje na posilnenie ochrany osôb vysídlených v súvislosti so zmenou klímy a 
s katastrofami; keďže v nezáväzných hlavných zásadách OSN týkajúcich sa vnútorného 
vysídľovania sa vnútorne vysídlené osoby vymedzujú ako „osoby, ktoré boli nútené 
alebo museli utiecť alebo opustiť svoje domovy alebo miesta obvyklého pobytu najmä v 
dôsledku ozbrojených konfliktov, situácií všeobecného násilia, porušovania ľudských 
práv alebo prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou a v úsilí 
vyhnúť sa ich účinkom“; keďže v súčasnosti nie je zavedený žiadny medzinárodný 
právny nástroj, ktorý by riešil cezhraničnú migráciu v dôsledku zmeny klímy, 
prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou; keďže Taliansko, 
Švédsko a Fínsko vypracovali základy pre vnútroštátnu ochranu obetí zmeny klímy a 
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prírodných katastrof;

1. zdôrazňuje, že Medzinárodný dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 sa 
nezaoberá ochranou osôb vysídlených z environmentálnych dôvodov; zdôrazňuje však, 
že migrácia v dôsledku zmeny klímy je rastúcim javom, ktorý ovplyvňuje mnohé 
regióny sveta, a preto si vyžaduje zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce, a že 
migrácia v dôsledku zmeny klímy si vyžaduje normatívny rámec na preklenutie 
existujúcich nedostatkov v ochrane prostredníctvom rôznych a dopĺňajúcich sa metód; 

2. berie na vedomie vymedzenie vysídlenia v dôsledku zmeny klímy, ktorú predložila 
Medzinárodná organizácia pre migráciu, ako „pohyb osoby alebo skupín osôb, ktoré sú, 
najmä z dôvodu náhlej alebo postupnej zmeny životného prostredia v dôsledku zmeny 
klímy, nútené alebo sa rozhodnú opustiť svoje obvyklé miesto pobytu, a to dočasne 
alebo trvalo, v rámci štátu alebo cez medzinárodnú hranicu“; zdôrazňuje zložitú povahu 
vplyvu zmeny klímy na vysídľovanie a migráciu, a preto zdôrazňuje potrebu 
zintenzívniť zber a analýzu spoľahlivých údajov v tejto oblasti a posilniť spoločnú 
analýzu a výmenu informácií s cieľom lepšie zmapovať, pochopiť, predvídať a riešiť 
migračné pohyby;

3. zdôrazňuje, že migrácia môže byť v tejto súvislosti spojená s väčšou zraniteľnosťou 
dotknutých ľudí, najmä ak je nútená, a že migrácia môže byť aj formou adaptácie na 
environmentálne stresové faktory, čo dotknutým jednotlivcom a komunitám pomáha 
stať sa odolnejšími; zdôrazňuje, že ženy a maloleté osoby sú najzraniteľnejším 
obyvateľstvom v prípade katastrof a zmeny klímy;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zatiaľ čo migrácia v dôsledku zmeny klímy 
je realitou, ktorá sa bude ďalej zhoršovať, a zatiaľ čo v obmedzenom počte členských 
štátov existujú určité výnimky v rámci vnútroštátneho práva v otázkach týkajúcich sa 
ochrany v prípade environmentálnych katastrof, ľudia, ktorí sa sťahujú z dôvodov 
spojených so zmenou klímy, nemajú v EÚ skutočný prístup k ochrane; v tejto súvislosti 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby s úzkym zapojením Parlamentu uvažovali o 
využívaní existujúcich spôsobov legálnej migrácie a zjednodušili migračné stratégie v 
reakcii na výzvy, ktoré predstavujú zmena klímy a environmentálne katastrofy, a ich 
prepojenie s medzinárodnými migračnými pohybmi, napríklad prostredníctvom 
podpory humanitárnych víz, dočasnej ochrany, povolení na pobyt a regionálnych a 
dvojstranných dohôd o voľnom pohybe; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby takéto 
návrhy predkladali na medzinárodných fórach súbežne s inými iniciatívami EÚ;

5. pripomína, že Valné zhromaždenie OSN prijalo 17. decembra 2018 globálny pakt o 
utečencoch; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali jeho vykonávanie na 
úrovni EÚ aj na globálnej úrovni s cieľom zabezpečiť prostredníctvom doplňujúcich 
spôsobov a primeraného financovania účinnejšiu ochranu osôb vysídlených v dôsledku 
zmeny klímy alebo prírodných katastrof;

6. zdôrazňuje, že globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii uvádza zmenu 
klímy ako jednu z hnacích síl migrácie, a naliehavo vyzýva krajiny, aby vytvorili 
postupy a plány pre ľudí, ktorí sa presúvajú v dôsledku prírodných katastrof a zmeny 
klímy; zdôrazňuje, že tento pakt takisto potvrdzuje potrebu riešiť príčiny zmeny klímy a 
podporovať adaptáciu v rozvojových krajinách prostredníctvom náležitého prideľovania 
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zdrojov, aby ľudia neboli nútení opúšťať svoje domovy;

7. výzva na pokračovanie konštruktívneho a komplexného dialógu o migrácii na globálnej 
úrovni medzi všetkými dotknutými krajinami; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby 
podporilo vnútroštátne a regionálne úsilie o predchádzanie základným príčinám 
environmentálne podmieneného vysídľovania a o ich riešenie a aby podporilo vývoj 
trvalých riešení; zdôrazňuje význam podpory a posilňovania odolnosti hostiteľských 
komunít a komunít pôvodu v rozvojových krajinách; uznáva, že vysídľovanie 
spôsobené zmenou životného prostredia v súvislosti s náhlymi aj pomalými zmenami 
životného prostredia bude nevyhnutne pokračovať, a že budú preto potrebné opatrenia s 
cieľom pomôcť vysídleným osobám, a to aj prostredníctvom mechanizmov reakcie na 
núdzové situácie v prípade náhlych katastrof, a s cieľom nájsť trvalé riešenia 
prostredníctvom využitia humanitárnej pomoci a pomoci v oblasti civilnej ochrany a 
opatrení na budovanie kapacít;

8. pripomína členským štátom, že aj keď vysídľovanie v dôsledku zmeny klímy 
v súčasnosti prebieha najmä v rámci krajiny, so zhoršovaním celosvetovej núdzovej 
situácie v oblasti klímy čoraz viac zraniteľných osôb môže prekračovať hranice a žiadať 
o ochranu na medzinárodnej úrovni; požaduje účinné dlhodobé stratégie a politiky na 
zabezpečenie pomoci migrantom vysídleným v dôsledku zmeny klímy a ich ochrany;

9. vyzýva Komisiu, aby posilnila a lepšie koordinovala legálne možnosti pracovníkov z 
tretích krajín a ich rodín, okrem iného prostredníctvom programov mobility a 
umožňovaním prístupu pre pracovníkov prichádzajúcich z krajiny alebo jej časti, ktorá 
je postihnutá zmenou klímy;

10. zdôrazňuje rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské práva z 20. januára 2020, v ktorom sa 
uvádza, že krajiny nesmú vyhostiť jednotlivcov, ktorí musia v dôsledku zmeny klímy 
čeliť podmienkam, ktoré sú v rozpore s právom na život; vyzýva členské štáty, aby vo 
svojich rozhodnutiach o návrate brali do úvahy riziko porušenia práva na život v 
dôsledku zmeny klímy, prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, a to najmä zavedením povinností zákazu vyhostenia alebo vrátenia;

11. domnieva sa, že v rámci reformy migračnej a azylovej politiky Únie je potrebné 
uvažovať o vysídľovaní spôsobenom zmenou klímy v rámci EÚ v budúcnosti;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní a vykonávaní všetkých politík, ktoré 
majú vplyv na situáciu žien a dievčat, zohľadňovala hľadisko rodovej rovnosti a 
klimatickú spravodlivosť;

13. vyzýva Komisiu, aby investovala do programov, ktoré urýchlia plnenie cieľov OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej dohody s cieľom odstrániť nepriaznivé 
podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí opustiť svoju krajinu pôvodu, a to aj 
prostredníctvom zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu; vyzýva na vypracovanie 
adaptačných stratégií a stratégií v oblasti odolnosti voči prírodným katastrofám, voči 
nepriaznivým účinkom zmeny klímy vrátane ochrany a obnovy biodiverzity a voči 
zhoršovaniu stavu životného prostredia, ako je rozširovanie púští, degradácia pôdy, 
sucho a nárast hladiny morí, s prihliadnutím na možné dôsledky týkajúce sa migrácie, 
pričom sa uznáva, že adaptácia v krajine pôvodu je prioritou; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zvýšili rozvojovú pomoc krajinám postihnutým prírodnými katastrofami a 
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zmenou klímy; opakuje, že rozvojové politiky Únie by sa mali zameriavať na 
znižovanie chudoby; trvá na tom, že prístup k vzdelávaniu a udržateľnému rozvoju je 
hlavným nástrojom na zníženie chudoby a na umožnenie obyvateľom, a to aj v 
krajinách pôvodu, žiť dôstojne tak v krátkodobom, strednodobom, ako aj dlhodobom 
horizonte; vyzdvihuje, že finančná podpora EÚ (vnútorná aj vonkajšia) sa zameriava na 
podporu znižovania rizika katastrof prostredníctvom rôznych kanálov vrátane nástrojov 
humanitárnej pomoci a rozvoja, iniciatív v oblasti zmeny klímy, podpory endemickej 
kapacity dohľadu a grantov na výskumné projekty; trvá na tom, že finančné prostriedky 
by sa mali poskytovať prostredníctvom medzinárodných organizácií na mieste, aby sa 
zabezpečilo, že pomoc sa dostane k tým, ktorí ju potrebujú.
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