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Τροπολογία 1
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές αποτελούν 
ανεπαρκή και μη ρεαλιστικά κριτήρια 
αποδοχής της μετανάστευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός στόχος 
θα πρέπει να αφορά την προσαρμογή των 
ατόμων στο τοπικό τους περιβάλλον και 
όπου κρίνεται απαραίτητο να 
πραγματοποιείται τοπική ή περιφερειακή 
επανεγκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι επιδιώκεται η επανεγκατάσταση σε 
περιοχές με οικεία κουλτούρα και κλίμα 
παρά σε περιοχές όπου η κουλτούρα και 
το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικά· κατά 
συνέπεια, η μετανάστευση δεν θα πρέπει 
αυτόματα να ισοδυναμεί με 
μετανάστευση προς την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 2
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία για το 
γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή δεν 
αποτελεί πηγή επιδείνωσης των φυσικών 
καταστροφών· ότι μέχρι στιγμής όλες οι 
προβλέψεις για τους «κλιματικούς 
πρόσφυγες» έχουν απορριφθεί βάσει 
γεγονότων, όπως και πολλές άλλες 
σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω της χρήσης αναξιόπιστων 
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μοντέλων και απίθανων σεναρίων·

Or. it

Τροπολογία 3
Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πλειονότητα των μεταναστών λόγω 
περιβαλλοντικών συνθηκών πιθανώς 
προέρχεται από αγροτικές περιοχές, 
καθώς ο βιοπορισμός τους συχνά 
εξαρτάται από κλιματικά ευαίσθητους 
τομείς όπως η γεωργία και η αλιεία·

Or. en

Τροπολογία 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
αναγκαστικής μετανάστευσης, η οποία θα 
επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς 
επιδεινώνεται η κλιματική κρίση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές με 
σημαντικές εκπομπές CO2, όπως η ΕΕ, 
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έχουν ηθικό καθήκον να βοηθήσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να 
προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή 
και πρέπει να μειώσουν τις δικές τους 
εκπομπές·

Or. en

Τροπολογία 5
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται 
στις κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, αν και η άμεση σχέση 
μεταξύ της δυναμικής της 
μετανάστευσης και της κλιματικής 
αλλαγής δεν έχει διερευνηθεί ακόμη 
επαρκώς ούτως ώστε ο εν λόγω 
παράγοντας να ληφθεί υπόψη στις 
προβλέψεις για τις μελλοντικές 
μεταναστευτικές τάσεις·

Or. pl

Τροπολογία 6
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές θίγουν την άσκηση 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
έχουν καταστεί κοινές κινητήριες δυνάμεις 
της μετανάστευσης, ενός φαινομένου το 
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κλιματική κρίση· οποίο θα επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς 
επιδεινώνεται η κλιματική κρίση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ποικίλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 7
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις του 
καταναγκαστικού και εθελοντικού 
εκτοπισμού και της μετανάστευσης, 
φαινόμενο το οποίο θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς εντείνονται οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 
περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 8
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες 
φυσικές καταστροφές έχουν καταστεί 
κοινές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης, η οποία θα επιδεινωθεί 
περαιτέρω, καθώς επιδεινώνεται η 
κλιματική κρίση·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανά τους 
αιώνες, οι αλλαγές στο κλίμα και οι 
φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει 
σοβαρές επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό 
χωρών, κάτι που στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων έχει οδηγήσει σε 
εσωτερικές μετακινήσεις στις πληγείσες 
χώρες·
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Or. es

Τροπολογία 9
Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προληπτικά μέτρα θα πρέπει να 
παραμείνουν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων για την κλιματική 
μετανάστευση, δεδομένων των 
περιβαλλοντικών μας στόχων για 
επένδυση σε κλιματικές και 
περιβαλλοντικές λύσεις για τον πλανήτη 
μας, συνιστώντας έναν άμεσο τρόπο 
πρόληψης της αναγκαστικής κλιματικής 
μετανάστευσης στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη, βάσει των 
υπαρχόντων στοιχείων, τον αντίκτυπο 
που έχει η περιβαλλοντική αλλαγή στις 
κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης, 
τέσσερα μεταναστευτικά αποτελέσματα 
μπορούν να διακριθούν: η μετανάστευση, 
ο εκτοπισμός, η παγίδευση και η 
οικειοθελής ακινησία·

Or. en
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Τροπολογία 11
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή μπορούν να 
επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη μετανάστευση, δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια η σημασία 
τους για τη μετακίνηση των ανθρώπων·

Or. pl

Τροπολογία 12
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή επηρεάζει ιδιαίτερα τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που εξαρτώνται 
από τη γεωργία και τη δασοκομία·

Or. ro

Τροπολογία 13
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζονται 
δυσανάλογα από τις κλιματικές αλλαγές 
και σε πολλές περιπτώσεις δεν διαθέτουν 
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τις απαραίτητες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση πιο συχνών και έντονων 
φυσικών καταστροφών, όπως η ξηρασία, 
οι πλημμύρες και τα κύματα καύσωνα·

Or. ro

Τροπολογία 14
Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση, στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής αλλαγής, δεν θα έπρεπε 
να θεωρείται ως ένα πρόβλημα του 
οποίου τα βασικά αίτια πρέπει να 
καταπολεμηθούν, αλλά ως μια 
στρατηγική προσαρμογής έναντι των 
δυσμενών περιβαλλοντικών αλλαγών που 
απαιτούν την παροχή λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 15
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ετερογενής χαρακτήρας των δεδομένων 
για τους μετανάστες και τους 
εκτοπισθέντες καθιστά δύσκολη την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των 
κλιματικών φαινομένων στη διεθνή 
μετανάστευση·

Or. pl
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Τροπολογία 16
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση είναι μια πολύπλοκη 
διαδικασία και οι αποφάσεις των 
μεταναστών να μετακινηθούν οφείλονται 
ως επί τω πλείστον σε διάφορους 
παράγοντες και συνθήκες, τόσο στην 
περιοχή καταγωγής (παράγοντες ώθησης) 
όσο και στη δυνητική χώρα προορισμού 
(παράγοντες έλξης), 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων 
πολιτιστικής, κοινωνικής, οικονομικής, 
νομικής ή πρακτικής φύσεως, οι οποίοι 
αλληλοκαθορίζονται και συχνά 
συνυπάρχουν·

Or. pl

Τροπολογία 17
Clare Daly, Mick Wallace

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει δραματικές 
συνέπειες στη μακροπρόθεσμη 
οικονομική ανάπτυξη των 
αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ, οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες (ΛΑΧ) αντιμετωπίζουν 
σημαντικούς περιορισμούς στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
λόγω των υψηλών επιπέδων φτώχειας, 
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κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

των περιορισμένων ανθρώπινων, 
θεσμικών, οικονομικών, τεχνικών και 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση 
για κλιματικούς λόγους συνδέεται στενά με 
τους ανωτέρω παράγοντες, δεδομένου ότι, 
όταν οι χώρες δεν διαθέτουν τους 
κατάλληλους πόρους για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, αυτό μπορεί να 
επιδεινώσει τους σοβαρούς περιορισμούς 
που αντιμετωπίζουν ήδη οι εν λόγω χώρες 
και να αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 18
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
ιδίως με τη φτώχεια και τον ανταγωνισμό 
για νερό, τρόφιμα και άλλους πόρους 
οδηγώντας σε αύξηση της συχνότητας 
και της σοβαρότητας επιδημικών 
εξάρσεων και θανάτων· δεδομένου ότι, 
όταν μια χώρα δεν διαθέτει τους 
κατάλληλους πόρους για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, αυτό μπορεί να 
επιδεινώσει τη φτώχεια και να αναγκάσει 
τους ανθρώπους να μετακινηθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική 
αλλαγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
πολλαπλασιασμού του κινδύνου για 
συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό και 
μετανάστευση·
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Or. en

Τροπολογία 19
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, την 
οικονομική ενίσχυση και τους δημόσιους 
πόρους, δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν 
διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες 
ανισότητες και περιορισμούς και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 20
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετακινήσεις που οφείλονται σε 
κλιματικούς λόγους συνδέονται στενά με 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης 
της φτώχειας, δεδομένου ότι, όταν μια 
χώρα δεν διαθέτει τους κατάλληλους 
πόρους για την προσαρμογή στις αλλαγές 
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μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

του κλίματος και δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τις βασικές υπηρεσίες στις 
πληγείσες περιοχές, προκαλούνται 
ανθρωπιστικές κρίσεις και μεγάλος 
αριθμός εκτοπισμένων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αλλαγές στο κλίμα 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
πολλαπλασιασμού του κινδύνου για 
συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό και 
μετανάστευση·

Or. es

Τροπολογία 21
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν 
διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
αυτό μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια 
και να αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
και άλλες προβληματικές συνθήκες 
διαβίωσης δεν πρέπει και δεν μπορούν να 
συνεπάγονται αυτόματα μετανάστευση 
προς την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα διάφορα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών της ΕΕ 
δεν δύνανται να προσφέρουν ίση ή 
ισοδύναμη προστασία σε όλους τους 
ανθρώπους ανά τον κόσμο που 
διαβιώνουν σε λιγότερο καλές συνθήκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω 
ανεξέλεγκτη μετανάστευση απλώς θα 
υπονομεύσει τα υφιστάμενα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης με καταστροφικές 
συνέπειες για την οικονομία και τους 
πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ�·

Or. nl

Τροπολογία 22
Fabienne Keller
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκτοπισμός και η μετανάστευση για 
κλιματικούς λόγους συνδέονται στενά με 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης 
της φτώχειας, δεδομένου ότι, όταν μια 
χώρα δεν διαθέτει τους κατάλληλους 
πόρους για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, αυτό μπορεί να 
επιδεινώσει τη φτώχεια και να αναγκάσει 
τους ανθρώπους να μετακινηθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες 
ομάδες ενδέχεται να πληγούν 
περισσότερο από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα 
μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν διαθέτει 
τους κατάλληλους πόρους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτό 
μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια και να 
αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση, ιδίως στις φτωχότερες 
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χώρες·

Or. en

Τροπολογία 24
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση για κλιματικούς λόγους 
συνδέεται στενά με άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, 
δεδομένου ότι, όταν μια χώρα δεν 
διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
αυτό μπορεί να επιδεινώσει τη φτώχεια 
και να αναγκάσει τους ανθρώπους να 
μετακινηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μη 
βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και η 
έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων και 
υποδομών για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, εξακολουθούν να 
αποτελούν αιτία μετανάστευσης, η οποία, 
μεταξύ άλλων, μπορεί να επιδεινώσει τον 
κίνδυνο συγκρούσεων με γειτονικούς 
πληθυσμούς για τη συσσώρευση πόρων·

Or. it

Τροπολογία 25
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έκθεση του Κέντρου Παρακολούθησης 
Εσωτερικού Εκτοπισμού (IDMC), μόνο 
το 2018 υπήρξαν 17,2 εκατομμύρια νέες 
μετακινήσεις λόγω καταστροφών που 
σχετίζονταν με το κλίμα, εκ των οποίων 
9,3 εκατομμύρια προέρχονταν από την 
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κατ’ εξοχήν πληγείσα περιοχή της Ασίας-
Ειρηνικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πλέον πληγείσες χώρες είναι οι 
Φιλιππίνες, η Κίνα και η Ινδία·

Or. es

Τροπολογία 26
Tudor Ciuhodaru 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
υγεία θα γίνουν περισσότερο αισθητές 
από τους οικονομικά ασθενέστερους, οι 
οποίοι συχνά παρουσιάζουν χαμηλή 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες όπως η 
χολέρα, η διάρροια ή η ελονοσία και 
διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στην 
απαραίτητη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη·

Or. ro

Τροπολογία 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση πρέπει να θεωρηθεί, στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αλλαγής, ως 
μια στρατηγική προσαρμογής έναντι των 
δυσμενών περιβαλλοντικών αλλαγών και 
ως μέρος της λύσης, και όχι ως πρόβλημα 
που χρήζει αντιμετώπισης·

Or. en
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Τροπολογία 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την επικρατέστερη ερμηνεία της 
σύμβασης του 1951 για τους πρόσφυγες, ο 
εκτοπισμός λόγω αποκλειστικά 
περιβαλλοντικών λόγων δεν πληροί τις 
απαιτήσεις για το καθεστώς προστασίας 
των προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 29
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα πολλαπλασιασμού του 
κινδύνου για συγκρούσεις, ξηρασία, λιμό 
και μετανάστευση·

Or. fr

Τροπολογία 30
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή θίγει την άσκηση 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 31
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
καταπονούνται περισσότερο όσοι 
πάσχουν από καρδιακά προβλήματα, 
νευρολογικές διαταραχές ή παχυσαρκία, 
καθώς και ευάλωτα άτομα μεταξύ των 
πολύ νέων και των ηλικιωμένων, δηλαδή 
παιδιά κάτω των πέντε ετών και ενήλικες 
άνω των 65 ετών·

Or. ro

Τροπολογία 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
288 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
πρόσφατα εκτοπιστεί εσωτερικά λόγω 
καταστροφών από το 2008 έως το 2019, 
σημειώνοντας ότι οι πλημμύρες 
ευθύνονται για τους μισούς εκτοπισμούς 
λόγω καταστροφών·
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Or. en

Τροπολογία 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περιφερειακές πρωτοβουλίες στην 
Αφρική και στη Λατινική Αμερική έχουν 
αναπτύξει μέσα για την ενίσχυση της 
προστασίας των εκτοπισθέντων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής και των 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τον εσωτερικό 
εκτοπισμό ορίζουν τα εσωτερικά 
εκτοπισθέντα άτομα (ΕΕΑ) ως άτομα που 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους ή τους τόπους συνήθους 
διαμονής τους, «ιδίως ως αποτέλεσμα ή 
ως μέσο αποφυγής των επιπτώσεων που 
επιφέρουν οι ένοπλες συγκρούσεις, οι 
καταστάσεις γενικευμένης βίας, οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή οι φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται, 
ωστόσο, κανένα διεθνές νομικό μέσο για 
την αντιμετώπιση της διασυνοριακής 
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μετανάστευσης ως συνέπειας της 
κλιματικής αλλαγής, των φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 35
Pernando Barrena Arza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία, 
η Σουηδία και η Φινλανδία ανέπτυξαν 
μέσα εθνικής προστασίας των θυμάτων 
της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 36
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής 
μετανάστευσης που παρέχεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ)·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 37
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής 
μετανάστευσης που παρέχεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ)·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 38
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής 
μετανάστευσης που παρέχεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ)·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 39
Saskia Bricmont
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής μετανάστευσης 
που παρέχεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ)·

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής μετανάστευσης 
που παρέχεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ως τη μετακίνηση 
ατόμων ή ομάδων ατόμων, τα οποία 
κυρίως λόγω ξαφνικών ή σταδιακών 
αλλαγών στο περιβάλλον που επιφέρει η 
κλιματική αλλαγή, είναι υποχρεωμένα να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή το 
επιλέγουν - είτε προσωρινά, είτε μόνιμα- 
και τα οποία μετακινούνται μέσα στα 
όρια της χώρας τους ή διασυνοριακά· 
επισημαίνει αφενός ότι η μετανάστευση 
σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να συσχετιστεί 
με την επιδείνωση της ευπάθειας των 
πληττόμενων ατόμων, ιδίως εάν 
πρόκειται για αναγκαστική 
μετανάστευση, και αφετέρου ότι η 
μετανάστευση δύναται να αποτελέσει ένα 
είδος προσαρμογής στους παράγοντες 
καταπόνησης του περιβάλλοντος, 
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της 
ανθεκτικότητας των πληττόμενων 
ατόμων και κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 40
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 

1. τονίζει ότι, ως έχει, η Σύμβαση του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
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πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής 
μετανάστευσης που παρέχεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ)·

δεν καλύπτει το πεδίο προστασίας των 
προσώπων που έχουν εκτοπιστεί για 
περιβαλλοντικούς λόγους· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η κλιματική μετανάστευση 
αποτελεί αυξανόμενο φαινόμενο που 
πρόκειται να πλήξει πολλές περιοχές του 
κόσμου και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 
εντατικοποίηση της συνεργασίας και των 
εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 
όσον αφορά την προστασία, 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων χωρών και πληθυσμών, 
και ρεαλιστικών ως προς την πρόκληση 
της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη 
να ενισχύσουν οι χώρες την 
ανθεκτικότητά τους έναντι της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 41
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση απαιτεί ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων χασμάτων όσον αφορά την 
προστασία, μέσω διαφόρων και 
συμπληρωματικών μεθόδων· επισημαίνει 
τον ορισμό της κλιματικής 
μετανάστευσης που παρέχεται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ)·

1. τονίζει ότι η κλιματική 
μετανάστευση δεν απαιτεί συγκεκριμένο 
κανονιστικό πλαίσιο για την 
ανθρωπιστική προστασία, δεδομένου ότι 
η εν λόγω μετανάστευση καλύπτεται 
πλήρως από τα κριτήρια οικονομικής 
μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 42
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Γενεύης, μόνο ένα άτομο 
που εξαιτίας βάσιμου φόβου διώξεως 
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, 
πολιτικών πεποιθήσεων ή κοινωνικής 
τάξεως έχει εξαναγκαστεί να αφήσει τη 
χώρα καταγωγής του και το οποίο 
εξαιτίας αυτών των φόβων αδυνατεί ή 
δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την 
προστασία αυτής της χώρας, μπορεί να 
θεωρηθεί πρόσφυγας· σημειώνει 
περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ μπορεί να παρασχεθεί επικουρική 
προστασία σε άτομο του οποίου η 
επιστροφή στη χώρα καταγωγής 
ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης μέσω της επιβολής θανατικής 
ποινής ή εκτέλεσης, βασανιστηρίων, 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, αλλά και 
σοβαρής απειλής για τη ζωή ή την υγεία 
του ατόμου, η οποία προκύπτει από την 
ευρεία χρήση βίας κατά αμάχων σε 
συνθήκες διεθνών ή εσωτερικών ενόπλων 
συγκρούσεων, και το οποίο αδυνατεί ή 
δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την 
προστασία της χώρας καταγωγής του 
εξαιτίας αυτού του κινδύνου·

Or. pl

Τροπολογία 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι υπάρχουν περαιτέρω 
παράγοντες που επηρεάζουν το 
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περιβάλλον, οι οποίοι δεν σχετίζονται 
άμεσα με την κλιματική αλλαγή, αλλά με 
ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές αλλαγές, 
όπως η υποβάθμιση του εδάφους ή των 
θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων, η αρπαγή γαιών και 
υδάτων, καθώς και οι περιβαλλοντικές 
καταστροφές και η ρύπανση που 
προκαλούνται από πολέμους, αλλαγές οι 
οποίες δρουν επίσης ως παράγοντες 
πολλαπλασιασμού κινδύνου και συνιστούν 
κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης, 
ιδίως όσον αφορά τους ευάλωτους 
πληθυσμούς που εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τη γεωργία και τους τοπικούς 
φυσικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 44
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. λαμβάνει υπό σημείωση τον 
ορισμό της κλιματικής μετανάστευσης 
που παρέχεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ)· επισημαίνει τη 
σύνθετη φύση των επιπτώσεων των 
περιβαλλοντικών αλλαγών στον 
εκτοπισμό και τη μετανάστευση, και 
τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να 
αυξηθεί η συλλογή και ανάλυση 
αξιόπιστων δεδομένων στον τομέα αυτό· 
θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη διασαφήνιση της 
ορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον 
αφορά τον εκτοπισμό των προσώπων 
λόγω της κλιματικής αλλαγής·

Or. fr
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Τροπολογία 45
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών 
αδυνατεί να προσαρμοστεί στην 
κλιματική αλλαγή, εν μέρει λόγω της 
έλλειψης εκπαίδευσης και πρόσβασης σε 
πληροφόρηση· επισημαίνει ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, η προσαρμογή απαιτεί τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, όπως 
συστήματα ελέγχου πλημμυρών, νέες 
τεχνικές καλλιέργειας ή συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης·

Or. ro

Τροπολογία 46
Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση 
τόσο των υφιστάμενων νομοθεσιών και 
μέσων που απορρέουν από το 
ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δίκαιο 
για τους πρόσφυγες όσο και μέσων που 
αφορούν τον εσωτερικό εκτοπισμό, τη 
διαχείριση καταστροφών και τη νόμιμη 
μετανάστευση προκειμένου να αποτραπεί, 
να αντιμετωπιστεί και να ελαχιστοποιηθεί 
ο εκτοπισμός στα πλαίσια της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en
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Τροπολογία 47
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
καθιερωθεί ένα πλαίσιο διαλόγου με τις 
χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες 
στις αλλαγές του κλίματος, με στόχο την 
παροχή κινήτρων ώστε να προβούν στις 
απαραίτητες αλλαγές για την προστασία 
των πληθυσμών τους και να 
διασφαλίσουν την παροχή βασικών 
υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία 48
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί να ενισχυθεί η κοινή 
ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών για 
την καλύτερη χαρτογράφηση, κατανόηση, 
πρόβλεψη και αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η κινητικότητα, 
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συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
κινητικότητας, πρέπει να εντάσσεται 
στους τρόπους αντιμετώπισης των 
δυσμενών περιβαλλοντικών αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 50
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο 
διεθνών φόρουμ, παράλληλα με άλλες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 51
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας οι 
οποίες να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από κράτος, ή τμήμα του, 
που θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο 
διεθνών φόρουμ, παράλληλα με άλλες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο 
διεθνών φόρουμ, παράλληλα με άλλες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας οι 
οποίες να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από κράτος, ή τμήμα του, 
που θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο 
διεθνών φόρουμ, παράλληλα με άλλες 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι το «κλίμα» ως 
καινούρια δικαιολογία για τη 
μετανάστευση δημιουργεί εκ νέου 
πρόσφορο έδαφος για ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη· 
θεωρεί ότι το κλίμα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την 
περαιτέρω υπονόμευση της ήδη 
ελαστικής μεταναστευτικής πολιτικής 
στην ΕΕ· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
πλέον να αναγνωρίσει ότι η μετανάστευση 
σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ·δεν 
μπορεί να είναι η λύση για όλα τα 
προβλήματα ανά τον κόσμο·

Or. nl

Τροπολογία 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, η μετανάστευση για 
οικονομικούς λόγους δεν παρέχει από 
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που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

μόνη της το δικαίωμα ανθρωπιστικής 
προστασίας ή ασύλου σε τρίτη χώρα· 
τονίζει επίσης ότι η «κλιματική 
μετανάστευση», λόγω της υπερβολικής 
ασάφειας που ενυπάρχει στην έννοια, 
αποτελεί μια από τις πηγές κατάχρησης 
της ανθρωπιστικής προστασίας που 
προσφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή ότι όσο πιο ασαφή είναι τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας, τόσο 
περισσότερο μετατρέπεται αυτή σε 
κίνητρο για την παράνομη διακίνηση που 
σχετίζεται με τη μετανάστευση, 
ξεκινώντας από την εμπορία ανθρώπων·

Or. it

Τροπολογία 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
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δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προσωρινή 
προστασία, την έγκριση της παραμονής, 
και περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες 
ελεύθερης κυκλοφορίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
αξιοποιήσουν τις οδούς νόμιμης 
μετανάστευσης ώστε να παράσχουν την 
απαραίτητη προστασία στους μετανάστες 
λόγω κλιματικής αλλαγής και ώστε να 
διευκολύνουν τις στρατηγικές για τη 
μετανάστευση ως απάντηση στις 
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κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

προκλήσεις που θέτουν η κλιματική 
αλλαγή και οι περιβαλλοντικές 
καταστροφές όσον αφορά τα διεθνή 
μεταναστευτικά ρεύματα, θεσπίζοντας 
ένα καθεστώς για τα άτομα που 
μετακινούνται σε αυτά τα πλαίσια, το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνει την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί και ενώ έχουν 
υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές καταστροφές στο 
εθνικό δίκαιο·ενός περιορισμένου 
αριθμού κρατών μελών, οι άνθρωποι που 
μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
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οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· 
επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες, τα παιδιά 
και οι φτωχότερες κοινότητες 
καθίστανται εκθετικά πιο ευάλωτες· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για λόγους που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή δεν 
έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε 
προστασία στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να δημιουργήσουν οδούς 
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δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

προστασίας, οι οποίοι να περιλαμβάνουν 
την προώθηση θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους, την προσωρινή 
προστασία, την έγκριση της παραμονής, 
και περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες 
ελεύθερης κυκλοφορίας· προτείνει την 
έκδοση κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα 
που προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, 
το οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, των συνεπειών 
αυτής ή άλλων περιβαλλοντικών 
αλλαγών, ως μέσο για την προστασία τους 
από την ευπάθεια και την ανιθαγένεια· 
προτείνει, κάθε αλλαγή στο περιβάλλον 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, φυσική ή 
ανθρωπογενής καταστροφή, να 
περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 59
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 

2. επισημαίνει ότι ο εκτοπισμός που 
συνδέεται με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής είναι ποικίλης φύσης, 
όπως για παράδειγμα ότι 
πραγματοποιείται καταναγκαστικά ή με 
ιδία πρωτοβουλία των προσώπων, ότι 
είναι προσωρινός ή οριστικός, ανάλογα με 
το εύρος και τη διάρκεια του αντικτύπου 
στο περιβάλλον, ή ακόμη ότι 
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της 
χώρας ή συνεπάγεται μετανάστευση προς 
άλλη χώρα· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τον αντίκτυπο της κλιματικής 
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της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

αλλαγής στους ευάλωτους πληθυσμούς 
και στη μετανάστευση, και ιδίως τις 
επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα 
των εν λόγω προσώπων· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή, με τη στενή 
σύμπραξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να μελετήσουν λύσεις για 
την προστασία των ατόμων που 
προέρχονται από χώρα η οποία θα 
καταστεί μη κατοικήσιμη λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις στο 
πλαίσιο διεθνών φόρουμ, παράλληλα με 
άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 60
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 



PE657.277v02-00 38/75 AM\1213169EL.docx

EL

της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, οι μετανάστες που 
τρέπονται σε φυγή εξαιτίας αφόρητων 
συνθηκών διαβίωσης λόγω της κλιματικής 
αλλαγής να συμπεριλαμβάνονται στα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Clare Daly, Mick Wallace

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για μακροπρόθεσμους 
λόγους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή δεν έχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση σε προστασία στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν οδούς προστασίας, οι 
οποίοι να περιλαμβάνουν την προώθηση 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, 
την προσωρινή προστασία, την έγκριση 
της παραμονής, και περιφερειακές και 
διμερείς συμφωνίες ελεύθερης 
κυκλοφορίας· προτείνει την έκδοση 
κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, το 
οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 

2. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
το γεγονός ότι, ενώ η κλιματική 
μετανάστευση αποτελεί πραγματικότητα 
που αναμένεται να ενταθεί, οι άνθρωποι 
που μετακινούνται για λόγους που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή δεν 
έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε 
προστασία στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να δημιουργήσουν οδούς 
προστασίας, οι οποίοι να περιλαμβάνουν 
την προώθηση θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους, την προσωρινή 
προστασία, την έγκριση της παραμονής, 
και περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες 
ελεύθερης κυκλοφορίας· προτείνει την 
έκδοση κλιματικού διαβατηρίου σε άτομα 
που προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, 
το οποίο θα καταστεί μη κατοικήσιμο λόγω 
της κλιματικής αλλαγής, ως μέσο για την 
προστασία τους από την ευπάθεια και την 
ανιθαγένεια· προτείνει, κάθε αλλαγή στο 
περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής 
να περιλαμβάνεται ρητά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για την παροχή 
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επιλεξιμότητας για την παροχή 
ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

ανθρωπιστικής προστασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, 
παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι περισσότερες 
μετακινήσεις που σχετίζονται με φυσικές 
καταστροφές έχουν εσωτερικό ή 
περιφερειακό χαρακτήρα, οπότε ο 
πληθυσμός που πλήττεται παραμένει 
κυρίως εντός των συνόρων των χωρών 
καταγωγής του ή εντός των γειτονικών 
χωρών· τονίζει ότι πρέπει να υιοθετηθεί 
μια συστημική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και των φυσικών καταστροφών μέσα από 
την προώθηση της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα οι 
βασικές αιτίες μετανάστευσης και 
εκτοπισμού θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται μακροπρόθεσμα μέσω 
της αναπτυξιακής συνεργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 63
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός 
περιορισμών και γραφειοκρατικών 
εμποδίων που συνδέονται με τις πολιτικές 
για το κλίμα έχει οδηγήσει στη 
μετεγκατάσταση σημαντικού μέρους της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας προς την 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με αποτέλεσμα 
να έχει προκληθεί σοβαρή κρίση στον 
τομέα της απασχόλησης στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο, και η εν λόγω περιοχή να έχει 
καταστεί περισσότερο ευάλωτη στις 
κλιματικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων 
εξαιτίας της αύξησης του αστικού 
πληθυσμού που μετακινείται από τη 
γεωργική και αγροτική εργασία προς 
επισφαλείς θέσεις εργασίας σε 
εργοστάσια στις πόλεις·

Or. es

Τροπολογία 64
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
προωθήσει και να υποστηρίξει μέτρα 
προσαρμογής και άμβλυνσης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς αυτές 
είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική 
αλλαγή και χρειάζονται επειγόντως 
βοήθεια· η προσαρμογή θα πρέπει να 
αποτελέσει προέκταση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη 
και διαφοροποίηση, την καλύτερη υγεία 
και εκπαίδευση και στους πιο 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
ετοιμότητας σε περιπτώσεις 
καταστροφών·
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Or. ro

Τροπολογία 65
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι συγκεκριμένες πολιτικές 
ομάδες και εθνικά ή διεθνή θεσμικά 
όργανα εκμεταλλεύονται τις φυσικές 
καταστροφές και τις μετακινήσεις 
πληθυσμού που απορρέουν από αυτές, 
στις λιγότερο οικονομικά και κοινωνικά 
ανεπτυγμένες χώρες, για να καθιερώσουν 
ανύπαρκτες νομικές έννοιες όπως 
«κλιματικός πρόσφυγας», δημιουργώντας 
ένα επιζήμιο «φαινόμενο ανοιχτού 
καλέσματος» για χιλιάδες ανθρώπους, σε 
βάρος όλων εκείνων που πρέπει 
οπωσδήποτε να τυγχάνουν της διεθνούς 
προστασίας που παρέχεται στο καθεστώς 
πρόσφυγα όσον αφορά τις διώξεις για 
θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή 
πολιτικούς λόγους·

Or. es

Τροπολογία 66
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 

διαγράφεται
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έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

Or. es

Τροπολογία 67
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 68
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 69
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 70
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

3. υπενθυμίζει την έγκριση του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τους 
Πρόσφυγες από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 17 Δεκεμβρίου 
2018· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να ενθαρρύνουν την εφαρμογή 
του Συμφώνου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

Or. fr
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Τροπολογία 71
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών, δεδομένου ότι τα πρόσωπα 
που μεταναστεύουν για περιβαλλοντικούς 
λόγους ούτε υπόκεινται στο καθεστώς 
πρόσφυγα ούτε απολαμβάνουν διεθνούς 
προστασίας·

Or. ro

Τροπολογία 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής ή των φυσικών 
καταστροφών·

3. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για 
τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη προστασία, μέσω 
συμπληρωματικών οδών και κατάλληλης 
χρηματοδότησης, για τα πρόσωπα που 
έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής, των φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών·

Or. en
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Τροπολογία 73
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν μέτρα στήριξης για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη χώρα καταγωγής 
του πληθυσμού που πλήττεται, ώστε να 
αποφευχθεί η καθιέρωση της 
μετανάστευσης ως κύριας στρατηγικής 
προσαρμογής του εν λόγω πληθυσμού·

Or. pl

Τροπολογία 74
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί την κατάρτιση 
αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών και πολιτικών ώστε να 
διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας και 
προστασίας στους μετανάστες που 
εκτοπίζονται λόγω της κλιματικής 
αλλαγής και τη διάθεση επαρκών πόρων 
ώστε να μετριαστεί η κλιματική 
μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 75
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τις χώρες να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 76
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τα κράτη να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 77
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 

διαγράφεται
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νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τα κράτη να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

Or. pl

Τροπολογία 78
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τις χώρες να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση (GCM) προσδιορίζει 
την κλιματική αλλαγή ως κινητήρια 
δύναμη μετανάστευσης και καλεί τις χώρες 
να δημιουργήσουν διαύλους και να 
προβούν σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους 
που μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής 
αλλαγής·τονίζει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τη μετανάστευση 
επισημαίνει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι αιτίες της κλιματικής 
αλλαγής και να ενισχυθεί η προσαρμογή 
στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου 
οι άνθρωποι να μην αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τα κράτη να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τα κράτη να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των χωρών 
αναφορικά με αυτά τα άτομα·

Or. ro

Τροπολογία 80
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τις χώρες να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

4. σημειώνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση υποστηρίζει ότι η 
κλιματική αλλαγή ενδέχεται να είναι μια 
από τις κινητήριες δυνάμεις 
μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 81
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη 
μετανάστευσης και καλεί τις χώρες να 
δημιουργήσουν διαύλους και να προβούν 
σε σχεδιασμό για τους ανθρώπους που 
μετακινούνται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

4. επισημαίνει ότι το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση προσδιορίζει την 
κλιματική αλλαγή ως μια από τις 
κινητήριες δυνάμεις μετανάστευσης και 
καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν 
διαύλους και να προβούν σε σχεδιασμό για 
τους ανθρώπους που μετακινούνται λόγω 
φυσικών καταστροφών και κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 82
Maria Walsh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, 
παρά το γεγονός ότι η κλιματική 
μετανάστευση εμφανίζεται κυρίως στο 
εσωτερικό της χώρας προς το παρόν, οι 
πλέον ευάλωτοι άνθρωποι ενδέχεται να 
διασχίζουν σύνορα επιζητώντας 
προστασία σε διεθνές επίπεδο καθώς η 
παγκόσμια κατάσταση ανάγκης για το 
κλίμα θα επιδεινώνεται· προτρέπει, ως εκ 
τούτου, τις χώρες της ΕΕ να προβούν 
στην κατάρτιση και εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης και 
πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση, η 
οποία θα θέτει τους μετανάστες λόγω 
κλιματικής αλλαγής ως προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 83
Jorge Buxadé Villalba
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
χώρα, ή τμήμα της, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
χώρα, ή τμήμα της, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
κράτος, ή τμήμα του, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
κράτος, ή τμήμα του, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε λιμό και ανασφάλεια όσον 
αφορά την επάρκεια τροφίμων ή να 
στερήσει από πολλούς ανθρώπους τα 
μέσα διαβίωσής τους, προκαλώντας έτσι 
τη μετανάστευση εκατομμυρίων 
ανθρώπων·

Or. ro

Τροπολογία 86
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
χώρα, ή τμήμα της, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

5. καλεί τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν περιοριστικούς νομικούς 
διαύλους για τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών και τις οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
κράτος, ή τμήμα του, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα τους νομικούς 
διαύλους για τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών και τις οικογένειές τους·

Or. pl

Τροπολογία 88
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, μέσω συνολικής 
αναθεώρησης του κεκτημένου της ΕΕ 
όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, 
δίαυλοι οι οποίοι να περιλαμβάνουν 
συστήματα κινητικότητας και 
προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή, όπως ήδη συμβαίνει σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 89
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από 
χώρα, ή τμήμα της, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

5. επαναλαμβάνει ότι, πέρα από 
οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την 
επιδίωξη και τον τρόπο μετανάστευσης 
λόγω εργασίας, το κλίμα δεν θα πρέπει να 
αποτελεί κριτήριο το οποίο θέτει όλο και 
πιο χαμηλά τον πήχη εμφάνισης του εν 
λόγω φαινομένου·

Or. nl

Τροπολογία 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και πρόσβαση για τους εργαζόμενους που 
προέρχονται από κράτος, ή τμήμα του, που 
πλήττεται από την κλιματική αλλαγή ή από 
ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 91
Dragoş Tudorache
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα νομικούς 
διαύλους για τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών και τις οικογένειές τους, οι οποίοι 
να περιλαμβάνουν συστήματα 
κινητικότητας και πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 92
Clare Daly, Mick Wallace

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για τους 
εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και πρόσβαση για τους εργαζόμενους που 
προέρχονται από χώρα, ή τμήμα της, που 
πλήττεται από την κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 93
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα λιγότερο 
περιοριστικούς νομικούς διαύλους για 
τους εργαζομένους τρίτων χωρών και τις 
οικογένειές τους, οι οποίοι να 
περιλαμβάνουν συστήματα κινητικότητας 
και προτιμησιακή πρόσβαση για τους 
εργαζόμενους που προέρχονται από χώρα, 
ή τμήμα της, που πλήττεται από την 
κλιματική αλλαγή·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να συντονίσει καλύτερα τους νομικούς 
διαύλους για τους εργαζομένους τρίτων 
χωρών και τις οικογένειές τους, 
παραδείγματος χάρη με συστήματα 
κινητικότητας και προτιμησιακή πρόσβαση 
για τους εργαζόμενους που προέρχονται 
από χώρα, ή τμήμα της, που πλήττεται από 
την κλιματική αλλαγή·

Or. fr

Τροπολογία 94
Morten Petersen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να επενδύσει 
σε προγράμματα που επιταχύνουν την 
εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης με στόχο την εξάλειψη των 
δυσμενών κινητήριων δυνάμεων και 
διαρθρωτικών παραγόντων που 
αναγκάζουν τους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, 
μεταξύ άλλων μέσω του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής 
σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να αντιμετωπισθεί η 
κλιματική αλλαγή μέσω του βιώσιμου 
εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας και 
λοιπών πολιτικών που αποτελούν βασικά 
στοιχεία για την πρόληψη της 
μετανάστευσης λόγω κλιματικής αλλαγής, 
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα·

Or. en

Τροπολογία 96
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την αναπτυξιακή 
βοήθεια προς χώρες που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές και κλιματική 
αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 97
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. ζητεί την εξεύρεση συνεκτικών 
λύσεων για τις προκλήσεις που θέτει η 
μετανάστευση πληθυσμών στα πλαίσια 
των φυσικών καταστροφών και ζητεί την 
κατάρτιση πολυτομεακής προσέγγισης 
που θα αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες 
και συνέπειες της σχέσης μεταξύ αφενός 
της περιβαλλοντικής αλλαγής και 
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αφετέρου της μετανάστευσης και του 
εκτοπισμού·

Or. en

Τροπολογία 98
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. εμμένει στην άποψη ότι οι 
χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να 
διοχετεύονται μέσω διεθνών οργανισμών 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
βοήθεια θα φτάσει σε όσους τη 
χρειάζονται·

Or. en

Τροπολογία 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
πολιτικές που αφορούν το εμπόριο, την 
ανάπτυξη και την οικονομία, οι οποίες θα 
διευκολύνουν τους ανθρώπους να 
διαμένουν στη χώρα καταγωγής τους 
κατά έναν βιώσιμο τρόπο· εμμένει στην 
άποψη ότι η επαρκής πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και η βιώσιμη ανάπτυξη 
συνιστούν βασικά εργαλεία ώστε να 
μειωθεί η φτώχεια και να στηριχθεί η 
διαβίωση και η ανάπτυξη των 
πληθυσμών στη χώρα τους με ανθρώπινο 
και αξιοπρεπή τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 100
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. ζητεί την ανάπτυξη ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου για τη 
μετανάστευση μεταξύ των χωρών 
καταγωγής και διέλευσης, σε εναρμόνιση 
με άλλους χώρους συνεργασίας, 
προκειμένου να προωθηθούν η 
διακυβέρνηση και η σύμπραξη όσον 
αφορά τη μετανάστευση και την 
κινητικότητα, την πολιτική 
αποτελεσματικής επιστροφής, 
επανεισδοχής και επανένταξης και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και των 
δικτύων λαθρεμπορίου και εμπορίας 
ανθρώπων· θεωρεί ότι ο επιμερισμός της 
ευθύνης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να συνιστούν τα 
θεμέλια της αμοιβαίας συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 101
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη λιγότερο 
περιοριστικών και περισσότερο 
συντονισμένων ενωσιακών διαύλων για 
τη μετανάστευση του εργατικού 
δυναμικού αναμένεται να συμπληρώσει 
το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, 
μέσω της παροχής επιπλέον διαδρομών 
για τα άτομα που πλήττονται από την 
κλιματική αλλαγή, ιδίως όταν αποφεύγουν 
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τις αργά αναπτυσσόμενες αλλαγές του 
περιβάλλοντος, όπου η απόφαση να 
μεταναστεύσουν ήταν οικειοθελής και 
προσχεδιασμένη, ακόμα κι αν επρόκειτο 
για περιορισμένο διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 102
Tudor Ciuhodaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να προωθήσει 
η ΕΕ την ερευνητική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων 
χωρών, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά 
γνώσεων και να διασφαλιστεί ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες θα εστιάσουν 
περισσότερο στην έρευνα για την 
κλιματική αλλαγή·

Or. ro

Τροπολογία 103
Saskia Bricmont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι, εάν δεν γεφυρωθούν 
πλήρως τα υφιστάμενα νομικά κενά, θα 
εντείνουν μελλοντικές ανθρωπιστικές 
κρίσεις και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν 
επειγόντως σε λήψη μέτρων ώστε να 
αναπτύξουν και να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμους 
διαύλους για τα πρόσωπα που έχουν 
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εκτοπιστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 104
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, της 20 
Ιανουαρίου 2020, στην οποία αναφέρεται 
ότι οι χώρες δεν μπορούν να απελάσουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
προκληθείσες από την κλιματική αλλαγή 
οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα στη 
ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, της 20 
Ιανουαρίου 2020, στην οποία αναφέρεται 
ότι οι χώρες δεν μπορούν να απελάσουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
προκληθείσες από την κλιματική αλλαγή 

διαγράφεται
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οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα στη 
ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 106
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, της 20 
Ιανουαρίου 2020, στην οποία αναφέρεται 
ότι οι χώρες δεν μπορούν να απελάσουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
προκληθείσες από την κλιματική αλλαγή 
οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα στη 
ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, της 20 
Ιανουαρίου 2020, στην οποία αναφέρεται 
ότι οι χώρες δεν μπορούν να απελάσουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
προκληθείσες από την κλιματική αλλαγή 
οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα στη 
ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 108
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, της 20 
Ιανουαρίου 2020, στην οποία αναφέρεται 
ότι οι χώρες δεν μπορούν να απελάσουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες 
προκληθείσες από την κλιματική αλλαγή 
οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα στη 
ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν 
τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

6. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη 
ζωή δεν ταυτίζεται με το δικαίωμα στη 
μετανάστευση σε κάποιο από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. nl
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Τροπολογία 109
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20 Ιανουαρίου 
2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες προκληθείσες 
από την κλιματική αλλαγή οι οποίες 
παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο 
των αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20 Ιανουαρίου 
2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες προκληθείσες 
από την κλιματική αλλαγή οι οποίες 
παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο 
των αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης, για τις οποίες 
απαιτείται διεξοδική επαλήθευση όσον 
αφορά τους ενδιαφερόμενους· 
επισημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
προστασία, η ίση μεταχείριση και ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των 
παιδιών από προσφυγικές οικογένειες 
προερχόμενες από χώρες που πλήττονται 
από την κλιματική αλλαγή·

Or. ro

Τροπολογία 110
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20 Ιανουαρίου 

6. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
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2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες προκληθείσες 
από την κλιματική αλλαγή οι οποίες 
παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο 
των αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως 
με την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

20 Ιανουαρίου 2020, στην οποία 
αναφέρεται ότι οι χώρες δεν μπορούν να 
απελάσουν άτομα που αντιμετωπίζουν 
συνθήκες προκληθείσες από την κλιματική 
αλλαγή οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα 
στη ζωή·

Or. es

Τροπολογία 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20 Ιανουαρίου 
2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες προκληθείσες 
από την κλιματική αλλαγή οι οποίες 
παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο 
των αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 20 Ιανουαρίου 
2020, στην οποία αναφέρεται ότι οι χώρες 
δεν μπορούν να απελάσουν άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες προκληθείσες 
από την κλιματική αλλαγή οι οποίες 
παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, των 
φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών στο πλαίσιο των 
αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με την 
ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 
20 Ιανουαρίου 2020, στην οποία 
αναφέρεται ότι οι χώρες δεν μπορούν να 
απελάσουν άτομα που αντιμετωπίζουν 
συνθήκες προκληθείσες από την κλιματική 
αλλαγή οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα 
στη ζωή· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάζουν τον κίνδυνο παραβιάσεων του 
δικαιώματος στη ζωή λόγω της κλιματικής 
αλλαγής στο πλαίσιο των αποφάσεων 
επιστροφής τους, ιδίως με την 
ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

6. υπογραμμίζει την απόφαση της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, της 
20 Ιανουαρίου 2020, στην οποία 
αναφέρεται ότι οι χώρες δεν μπορούν να 
απελάσουν άτομα που αντιμετωπίζουν 
συνθήκες προκληθείσες από την κλιματική 
αλλαγή οι οποίες παραβιάζουν το δικαίωμα 
στη ζωή, παραπέμποντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σε υποχρεώσεις μη 
επαναπροώθησης και διακηρύσσοντας 
ότι η μη λήψη μέτρων κατά της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να 
οδηγήσει σε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάζουν τον κίνδυνο 
παραβιάσεων του δικαιώματος στη ζωή 
λόγω της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο 
των αποφάσεων επιστροφής τους, ιδίως με 
την ενεργοποίηση υποχρεώσεων μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 113
Jorge Buxadé Villalba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της 
Ένωσης για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη μετανάστευση και τον 
εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
κλιματικών συνθηκών ως βασικό μέρος 
αυτής της διαδικασίας.

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της 
Ένωσης για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη μετανάστευση και τον 
εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
κλιματικών συνθηκών ως βασικό μέρος 
αυτής της διαδικασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της 
Ένωσης για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη μετανάστευση και τον 
εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
κλιματικών συνθηκών ως βασικό μέρος 
αυτής της διαδικασίας.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 116
Tom Vandendriessche

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της 
Ένωσης για τη μετανάστευση και το 
άσυλο, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη μετανάστευση και τον 
εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
κλιματικών συνθηκών ως βασικό μέρος 
αυτής της διαδικασίας.

7. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει 
πρωτίστως να εστιάσει στην ευημερία και 
την ευμάρεια των πολιτών της ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 117
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ένωσης 
για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα 
πρέπει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη 
μετανάστευση και τον εκτοπισμό που 
προκαλούνται λόγω κλιματικών 
συνθηκών ως βασικό μέρος αυτής της 
διαδικασίας.

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ένωσης 
για τη μετανάστευση και το άσυλο, δεν 
είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 
συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τη μετανάστευση 
και τον εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 118
Fabienne Keller
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ένωσης 
για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα 
πρέπει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη 
μετανάστευση και τον εκτοπισμό που 
προκαλούνται λόγω κλιματικών συνθηκών 
ως βασικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

7. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της πολιτικής της Ένωσης 
για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα 
πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία 
προβληματισμού για τη μετανάστευση και 
τον εκτοπισμό που προκαλούνται λόγω 
κλιματικών συνθηκών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον.

Or. fr

Τροπολογία 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί να αναπτυχθούν στρατηγικές 
προσαρμογής και ανθεκτικότητας για την 
αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών, των δυσμενών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, 
όπως είναι μεταξύ άλλων η απερήμωση, η 
υποβάθμιση του εδάφους, η ξηρασία και 
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις στη μετανάστευση, ενώ 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η 
προσαρμογή στη χώρα καταγωγής 
αποτελεί προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
μειώσει τον κίνδυνο καταστροφών και να 
προάγει την ένταξη του ζητήματος 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών στον 
εθνικό σχεδιασμό στον τομέα της 
ετοιμότητας, καθώς και να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα των 
περιοχών που είναι επιρρεπείς σε 
καταστροφές να αντεπεξέλθουν, 
ελαχιστοποιώντας την ανάγκη 
εκτοπισμού λόγω περιβαλλοντικών 
συνθηκών όταν σημειώνονται 
καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
προάγει τις εθνικές και περιφερειακές 
προσπάθειες για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των βασικών αιτιών 
εκτοπισμού και για την προώθηση την 
ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. τονίζει ότι η χρηματοδοτική 
στήριξη της ΕΕ (τόσο στο εσωτερικό 
αυτής όσο και εκτός αυτής) στοχεύει 
στην προαγωγή της μείωσης του 
κινδύνου καταστροφών μέσω διαφόρων 
διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας και 
ανάπτυξης, των πρωτοβουλιών για την 
κλιματική αλλαγή, της δυνατότητας 
εποπτείας ενδημικού χαρακτήρα και των 
επιδοτήσεων ερευνητικών έργων·

Or. en

Τροπολογία 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. τονίζει τη σημασία στήριξης και 
ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των 
κοινοτήτων υποδοχής και των 
κοινοτήτων καταγωγής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει ότι ο 
εκτοπισμός λόγω περιβαλλοντικών 
συνθηκών, που συνδέεται τόσο με 
αιφνίδια αναπτυσσόμενες όσο και με 
αργά αναπτυσσόμενες αλλαγές του 
περιβάλλοντος, θα εξακολουθήσει 
αναπόφευκτα να λαμβάνει χώρα και, 
κατά συνέπεια, θα κριθεί απαραίτητη η 
λήψη μέτρων για τη βοήθεια των 
εκτοπισμένων, μεταξύ άλλων μέσω 
δράσεων αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης εάν πρόκειται για 
αιφνίδια αναπτυσσόμενες καταστροφές 
και μέσω εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων 
στα πλαίσια ανθρωπιστικής βοήθειας και 
βοήθειας πολιτικής προστασίας, καθώς 
και μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την ΕΕ αφενός να ενισχύσει 
τη στήριξή της, στο πλαίσιο της 
εξωτερικής της δράσης, για τον 
μετριασμό και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, καθώς και την προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, και 
αφετέρου να εντείνει την παροχή τεχνικής 
βοήθειας και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών με τις αναπτυσσόμενες χώρες· 
σημειώνει ότι θα πρέπει να αφιερωθεί 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε στόχους 
που σχετίζονται με το κλίμα και σε 
προσπάθειες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του 
κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες· 
τονίζει ότι οι χρηματοδοτήσεις που 
διοχετεύονται επί του παρόντος στην 
ασφάλεια και αστυνόμευση των συνόρων 
εντός της ΕΕ θα αξιοποιούνταν καλύτερα 
εάν διοχετεύονταν στην οικονομική 
στήριξη για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και 
άλλες δράσεις για την ενίσχυση της 
κλιματικής ανθεκτικότητας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, υπό μορφή είτε 
χορηγήσεων είτε άλλων ανεξάρτητων 
μέτρων οικονομικής στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 125
Jadwiga Wiśniewska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η εξάπλωση της 
νόμιμης μετανάστευσης παραμένει 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, τα οποία μπορούν να εισαγάγουν 
εθνικές λύσεις για τους μετανάστες που 
εκτοπίζονται λόγω φυσικών 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής· 
σημειώνει ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
περιλαμβάνουν τις απαραίτητες 
διαδικασίες ασφάλειας·

Or. pl

Τροπολογία 126
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι οι γυναίκες και οι 
ανήλικοι αποτελούν τους πλέον 
ευάλωτους πληθυσμούς σε περιπτώσεις 
καταστροφών και κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 127
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει ότι κάθε πολυμερές 
πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της 
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μετανάστευσης και του ασύλου θα πρέπει 
να βασίζεται σε υφιστάμενους διεθνείς 
κανονισμούς και να τηρεί τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 128
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου και 
την κλιματική δικαιοσύνη στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή όλων των πολιτικών που 
έχουν αντίκτυπο στην κατάσταση των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή 
υφιστάμενων ή μελλοντικών διεθνών 
μέσων, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού 
και το θεματολόγιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, 
λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό και 
εξωτερικό αντίκτυπο της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. τονίζει ότι η παγκόσμια 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά τόσο την κλιματική πολιτική 
όσο και την πολιτική μεταναστευτικού 
εκτοπισμού, έχει σημαντικά διευρυνθεί 
και πρόκειται να διαδραματίσει ακόμα 
πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των 
γεωπολιτικών μεταβολών·

Or. en

Τροπολογία 131
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ε. επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική 
αλλαγή και η μετανάστευση λαμβάνονται 
υπόψη στις πολιτικές πολιτικής 
προστασίας, ανθρωπιστικής βοήθειας και 
ανάπτυξης· ωστόσο, τονίζει ότι, στα 
πλαίσια των πολιτικών διεθνούς 
προστασίας, δεν υφίστανται 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέχρι 
σήμερα που να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες για προστασία των ατόμων που 
πλήττονται από την περιβαλλοντική 
αλλαγή, και ειδικότερα από 
περιβαλλοντικές και λοιπές καταστροφές, 
καθώς, σύμφωνα με την επικρατέστερη 
ερμηνεία της σύμβασης του 1951 για τους 
πρόσφυγες, ο εκτοπισμός λόγω 
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αποκλειστικά περιβαλλοντικών λόγων δεν 
πληροί τις απαιτήσεις για το καθεστώς 
προστασίας των προσφύγων· σημειώνει 
ότι, εντός της ΕΕ, τόσο οι 
συμπληρωματικές μορφές προστασίας 
που απορρέουν από την οδηγία περί 
αναγνώρισης και την οδηγία περί 
προσωρινής προστασίας όσο και η 
προστασία από τη μη επαναπροώθηση 
δυνάμει της οδηγίας περί επιστροφής θα 
μπορούσαν να παρέχουν εναλλακτικές 
λύσεις για την προστασία· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
όλα τα προαναφερθέντα μέσα 
αποκαλύπτουν ελλείψεις στον τομέα της 
προστασίας των εκτοπισθέντων λόγω 
περιβαλλοντικών συνθηκών·
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