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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kliimamuutused ja nendest tulenevad loodusõnnetused on muutunud 
rände peamiseks põhjustajaks, mida kliimakriisi süvenemine veelgi sagedasemaks 
muudab;

B. arvestades, et kliimast tingitud ränne on tihedalt seotud muude teguritega, sealhulgas 
vaesusega, sest kui riigil puuduvad piisavad vahendid kliimamuutustega kohanemiseks, 
võib see süvendada vaesust ja sundida inimesi kolima; arvestades, et kliimamuutused on 
konfliktide, põua, näljahäda ja rände oluline riskikordaja;

1. rõhutab, et kliimamuutustega seotud ränne nõuab normatiivset raamistikku 
olemasolevate kaitselünkade täitmiseks mitmesuguste ja üksteist täiendavate meetodite 
abil; tõstab esile Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni pakutud kliimarände 
määratlust;

2. taunib asjaolu, et kuigi kliimaga seotud ränne on tegelikkus, mis tulevikus veelgi 
intensiivistub, ei ole inimestel, kes liiguvad pikaajalistel, kliimamuutustega seotud 
põhjustel, ELis tõhusat juurdepääsu kaitsele; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
looma kaitsevõimalusi, mis hõlmavad humanitaarviisade edendamist, ajutist kaitset, 
riigis viibimise luba ning piirkondlikke ja kahepoolseid vaba liikumise lepinguid; teeb 
ettepaneku väljastada kliimapass isikutele, kes tulevad riigist või selle osast, mis 
muutub kliimamuutuse tõttu elamiskõlbmatuks, et pakkuda neile kaitset haavatavuse ja 
kodakondsusetuse eest; teeb ettepaneku, et kõik kliimamuutusest tulenevad 
keskkonnamuutused oleksid humanitaarkaitse abikõlblikkuse kriteeriumide hulgas 
selgesõnaliselt loetletud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama selliseid 
ettepanekuid rahvusvahelistel foorumitel paralleelselt muude ELi algatustega;

3. nõuab üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe tõhusat rakendamist, et tagada 
kliimamuutuste või loodusõnnetuste tagajärgede tõttu ümberasustatud isikute tõhusam 
kaitse täiendavate võimaluste ja asjakohase rahastamise kaudu;

4. rõhutab, et ülemaailmses turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppes 
määratletakse kliimamuutused rände tõukejõuna, ning nõuab tungivalt, et riigid võtaksid 
kasutusele kanalid ja kavandaksid nende inimeste jaoks, kes liiguvad 
looduskatastroofide ja kliimamuutuste tõttu;

5. kutsub komisjoni üles tõhustama ja paremini koordineerima kolmandatest riikidest pärit 
töötajate ja nende perekondade jaoks vähem piiravaid seaduslikke kanaleid, mis 
hõlmaksid liikuvuskavasid ja kliimamuutustest mõjutatud riigist või selle osast pärit 
töötajate eelisjuurdepääsu;

6. rõhutab ÜRO inimõiguste komitee 20. jaanuari 2020. aasta otsust, milles märgitakse, et 
riigid ei tohi välja saata inimesi, kes seisavad silmitsi kliimamuutustest tingitud 
tingimustega, mis rikuvad õigust elule; kutsub liikmesriike üles võtma oma 
tagasisaatmisotsustes arvesse ohtu, et kliimamuutuste tõttu rikutakse õigust elule, 
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eelkõige seoses tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse kohustustega;

7. on seisukohal, et liidu rände- ja varjupaigapoliitika reformi osana tuleks luua terviklik 
raamistik, mis hõlmab kliimast ajendatud rännet ja ümberasustamist selle protsessi 
keskse osana.


