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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at klimaforandringer og deraf følgende naturkatastrofer er blevet fælles 
drivkræfter for migration, som vil blive yderligere forværret, efterhånden som 
klimakrisen forværres;

B. der henviser til, at klimaforårsaget migration er tæt forbundet med andre faktorer, 
herunder fattigdom, eftersom det kan forværre fattigdommen og tvinge folk til at flytte, 
når et land ikke råder over de nødvendige ressourcer til at tilpasse sig til 
klimaforandringerne; der henviser til, at klimaforandringer udgør en vigtig 
risikomultiplikator for konflikter, tørke, hungersnød og migration;

1. understreger, at klimamigration kræver en normativ ramme for at lukke eksisterende 
huller i beskyttelsen ved hjælp af forskellige og komplementære metoder; fremhæver 
den definition af klimamigration, som IOM er kommet med;

2. beklager det forhold, at selv om klimamigration er en realitet, som forventes at blive 
forværret, har mennesker, der flytter af årsager relateret til langsigtede 
klimaforandringer, ikke nogen reel adgang til beskyttelse i EU; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at etablere adgangsveje til beskyttelse, som 
omfatter fremme af humanitære visa, midlertidig beskyttelse, opholdstilladelse og 
regionale og bilaterale aftaler om fri bevægelighed; foreslår, at der udstedes et klimapas 
til mennesker, der kommer fra et land eller en del af et land, som vil bliver ubeboeligt 
på grund af klimaforandringer, som en måde hvorpå man kan beskytte dem mod 
sårbarhed og statsløshed; foreslår, at enhver ændring af miljøet, som skyldes 
klimaforandringer, udtrykkeligt nævnes blandt kriterierne for at kunne komme i 
betragtning til humanitær beskyttelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
sideløbende med andre EU-initiativer at fremsætte sådanne forslag i internationale fora;

3. opfordrer til en effektiv gennemførelse af den globale aftale om flygtninge for at sikre 
en mere effektiv beskyttelse via komplementære adgangsveje og passende finansiering 
til mennesker, der fordrives på grund af klimaforandringer eller naturkatastrofer;

4. fremhæver, at den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration identificerer 
klimaforandringer som en drivkraft for migration og indtrængende opfordrer landene til 
at indføre kanaler og udarbejde planer for mennesker, der flytter på grund af 
naturkatastrofer og klimaforandringer;

5. opfordrer Kommissionen til at styrke og bedre samordne mindre restriktive retlige 
kanaler for arbejdstagere fra tredjelande og deres familier, hvilket vil omfatte 
mobilitetsordninger og præferenceadgang for arbejdstagere fra et land eller en del af 
det, der er berørt af klimaforandringer;

6. fremhæver afgørelsen fra FN's Menneskerettighedskomité af 20. januar 2020, hvori det 
hedder, at lande ikke må udvise personer, der står over for klimaforårsagede 
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omstændigheder, som krænker retten til livet; opfordrer medlemsstaterne til at tage 
hensyn til risikoen for krænkelser af retten til livet som følge af klimaforandringer som 
led i deres afgørelser om tilbagesendelse, navnlig udløsning af 
nonrefoulementforpligtelser;

7. mener, at der som led i reformen af Unionens migrations- og asylpolitik bør etableres en 
omfattende ramme, der omfatter klimaforårsaget migration og fordrivelse som en 
central del af denne proces.


