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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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·

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)·

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·

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·

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·
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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·

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·

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.


