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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

A. overwegende dat de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie zijn geworden, hetgeen nog eens zal 
verergeren naarmate de klimaatcrisis zich toespitst;

B. overwegende dat de door het klimaat veroorzaakte migratie nauw verband houdt met 
andere factoren, waaronder armoede, want indien een land niet over passende middelen 
voor de aanpassing aan de klimaatverandering beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich te verplaatsen;  overwegende dat de 
klimaatverandering een grote risicoverhogende factor voor conflicten, droogte, 
hongersnood en migratie vormt;

1. onderstreept dat klimaatmigratie een regelgevingskader vergt om de bestaande lacunes 
bij de bescherming te overbruggen middels diverse en aanvullende methoden; wijst 
nadrukkelijk op de definitie van klimaatmigratie die wordt voorgesteld door de IOM; 

2. betreurt het feit dat, hoewel klimaatmigratie een realiteit is die nog zal toenemen, 
mensen die zich om langdurige, met de klimaatverandering verband houdende redenen 
verplaatsen, in de EU geen daadwerkelijke toegang tot bescherming hebben; doet een 
beroep op de lidstaten en de Commissie om beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van humanitaire visa, tijdelijke bescherming, vergunningen 
tot verblijf, alsmede te zorgen voor regionale en bilaterale overeenkomsten inzake vrij 
verkeer;  stelt voor een klimaatpaspoort af te geven aan personen die uit een land of een 
deel daarvan komen dat ten gevolge van de klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid en 
staatloosheid; stelt voor elke verandering in het milieu ten gevolge van de 
klimaatverandering uitdrukkelijk op te nemen in de criteria om in aanmerking te komen 
voor humanitaire bescherming; doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om 
dergelijke voorstellen op internationale fora in te dienen, samen met andere 
EU-initiatieven;

3. dringt aan op de daadwerkelijke uitvoering van het mondiaal pact inzake vluchtelingen 
om te zorgen voor een efficiëntere bescherming via aanvullende trajecten en passende 
financiering voor mensen die ontheemd raken ten gevolge van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

4. onderstreept dat de klimaatverandering in het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en 
reguliere migratie wordt aangemerkt als een aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en plannen uit te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en de klimaatverandering;

5. verzoekt de Commissie minder restrictieve legale kanalen voor werknemers uit derde 
landen en hun gezinnen te versterken en beter te coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële toegang voor werknemers uit een land of een deel 
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daarvan dat door de klimaatverandering is getroffen;

6. onderstreept dat het Comité voor de rechten van de mens van de VN op 20 januari 2020 
uitspraak heeft gedaan waarbij het verklaarde dat landen geen personen mogen uitzetten 
die worden geconfronteerd met door de klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven schenden; doet een beroep op de lidstaten om het 
risico van schendingen van het recht op leven ten gevolge van de klimaatverandering in 
overweging te nemen in het kader van hun terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te stellen;

7. is van oordeel dat, als onderdeel van de hervorming van het migratie- en asielbeleid van 
de Unie, een allesomvattend kader moet worden ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;


