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Изменение  2 

Адина-Йоана Вълян, Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия 

(COP 23) 

Предложение за резолюция 

Параграф 58 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 58a. припомня, че съгласно член 2 

от Парижкото споразумение от 4 

ноември 2016 г. целта на 

споразумението, наред с другото, е 

повишаване на способността за 

адаптиране към неблагоприятните 

последици от изменението на 

климата и увеличаване на 

устойчивостта спрямо изменението 

на климата и насърчаване на 

развитието при ниски емисии на 

парникови газове по начин, който не 

застрашава производството на храни, 

и призовава Комисията и държавите 

членки да приведат капиталовите 

потоци в съответствие с тази цел; 

Or. en 
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Изменение  3 

Адина-Йоана Вълян, Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия 

(COP 23) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. признава множеството 

трудности при изработването на 

общоприето, универсално определение 

за „климатичен бежанец“, но 

призовава за сериозно признаване на 

естеството и мащаба на разселване и 

миграция поради изменението на 

климата, произтичащи от бедствия, 

причинени от глобалното затопляне; 
отбелязва със загриженост, че между 

2008 и 2013 г. около 166 милиона души 

са били принудени да напуснат 

домовете си поради природни бедствия, 

покачване на морското равнище, 

екстремни метеорологични явления, 

опустиняване, недостиг на вода и 

разпространяването на тропически 

болести и векторно преносими 

заболявания; припомня по-специално, 

че свързаните с климата явления в 

някои части на Африка и Близкия Изток 

биха могли да допринесат за 

политическата нестабилност, 

икономическите затруднения и 

задълбочаването на кризата с бежанците 

в Средиземноморието; 

60. отбелязва със загриженост, че 

между 2008 и 2013 г. около 166 милиона 

души са били принудени да напуснат 

домовете си поради природни бедствия, 

покачване на морското равнище, 

екстремни метеорологични явления, 

опустиняване, недостиг на вода и 

разпространяването на тропически 

болести и векторно преносими 

заболявания; припомня по-специално, 

че свързаните с климата явления в 

някои части на Африка и Близкия Изток 

биха могли да допринесат за 

политическата нестабилност, 

икономическите затруднения и 

задълбочаването на кризата с бежанците 

в Средиземноморието; подчертава, че 

хората, които губят жизненото си 

пространство в резултат на 

изменението на климата, следва да 

бъдат подкрепени, когато е 

възможно, в собствената им държава 

или в близост до нея; 

Or. en 

 

 


