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Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0534/2017 

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

w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2017 r. (COP23) w Bonn (Niemcy) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 58a. przypomina, że celem 

porozumienia paryskiego z dnia 4 

listopada 2016 r., zgodnie z jego art. 2, jest 

zwiększenie zdolności do adaptacji do 

negatywnych skutków zmian klimatu oraz 

wspieranie odporności na zmiany klimatu 

i rozwoju związanego z niską emisją 

gazów cieplarnianych w sposób 

niezagrażający produkcji żywności, oraz 

apeluje do Komisji i państw 

członkowskich, aby zadbały o spójność 

przepływów finansowych z tym celem; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B8-0534/2017 

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

w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2017 r. (COP23) w Bonn (Niemcy) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. dostrzega wiele trudności ze 

sformułowaniem powszechnie 

akceptowanej definicji uchodźcy 

klimatycznego, ale apeluje o 

potraktowanie z największą powagą 

charakteru i rozmiarów przesiedleń 

wywołanych zmianą klimatu i migracji w 

następstwie katastrof spowodowanych 

globalnym ociepleniem; odnotowuje z 

zaniepokojeniem, że w latach 2008–2013 

około 166 mln ludzi zostało zmuszonych 

do opuszczenia swoich domów ze względu 

na katastrofy naturalne, podnoszenie się 

poziomu mórz, ekstremalne zjawiska 

pogodowe, pustynnienie, niedobory wody 

oraz rozprzestrzenianie się chorób 

tropikalnych i wektorowych; przypomina 

w szczególności, że związane z klimatem 

zmiany zachodzące w niektórych 

regionach Afryki i Bliskiego Wschodu 

mogą przyczynić się do niestabilności 

politycznej, trudności ekonomicznych i 

nasilenia się kryzysu uchodźczego w 

rejonie Morza Śródziemnego; 

60. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 

w latach 2008–2013 około 166 mln ludzi 

zostało zmuszonych do opuszczenia 

swoich domów ze względu na katastrofy 

naturalne, podnoszenie się poziomu mórz, 

ekstremalne zjawiska pogodowe, 

pustynnienie, niedobory wody oraz 

rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych 

i wektorowych; przypomina w 

szczególności, że związane z klimatem 

zmiany zachodzące w niektórych 

regionach Afryki i Bliskiego Wschodu 

mogą przyczynić się do niestabilności 

politycznej, trudności ekonomicznych i 

nasilenia się kryzysu uchodźczego w 

rejonie Morza Śródziemnego; podkreśla, 

że ludzi, którzy tracą swą przestrzeń 

życiową z powodu zmiany klimatu, należy 

wspierać, o ile to możliwe, w ich własnym 

kraju lub w jego pobliżu; 

Or. en 

 

 


