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Poprawka 1
Marina Yannakoudakis

Punkt A preambuły

Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu nie
jest neutralna wobec płci i jej skutki są 
zróżnicowane dla płci;

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu 
jest neutralna wobec płci, lecz może mieć 
skutki zróżnicowane dla płci;

Or. en

Poprawka 2
Mikael Gustafsson

Punkt Aa preambuły (nowy)

Poprawka

Aa. mając na uwadze, że konsumpcja i 
wzorce stylu życia wywierają znaczący 
wpływ na zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 3
Sirpa Pietikäinen

Punkt Aa preambuły (nowy)

Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
około 50% ludności świata oraz że 
ponoszą jednak stosunkowo większą 
odpowiedzialność za codzienne wybory 
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konsumpcyjne, opiekę nad dziećmi i 
prowadzenie gospodarstw domowych, 
które to czynności wpływają na 
środowisko i klimat;

Or. en

Poprawka 4
Mikael Gustafsson

Punkt Ba preambuły (nowy)

Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wzorce 
konsumpcyjne kobiet i mężczyzn są różne; 
mając na uwadze, że kobiety, niezależnie 
od ich statusu społeczno-gospodarczego, 
konsumują mniej w porównaniu do 
mężczyzn oraz wykazują większe 
zaangażowanie w ochronę środowiska i 
chętniej podejmują działania w zakresie 
ochrony środowiska poprzez dokonywanie 
bardziej zrównoważonych wyborów 
konsumpcyjnych, jedzenie mniej mięsa i 
przyczynianie się w większym stopniu do 
poprawy efektywności energetycznej; poza 
tym zachowania kobiet związane z 
mobilnością są mniej szkodliwe dla 
środowiska: w porównaniu do mężczyzn 
kobiety rzadziej jeżdżą samochodami, 
częściej spacerują i częściej korzystają z 
transportu publicznego;

Or. en

Poprawka 5
Marina Yannakoudakis

Punkt C preambuły
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Poprawka

C. mając na uwadze, że zmiana klimatu 
zwiększy nierówności i ryzyko, że strategie 
polityczne wobec zmiany klimatu wywrą 
również negatywny wpływ na równowagę 
płci oraz na prawa kobiet, jeżeli 
dyskryminacja ze względu na płeć nie 
będzie w nich uwzględniana od samego 
początku;

C. mając na uwadze, że zmiana klimatu 
zwiększy nierówności i ryzyko, że strategie 
polityczne wobec zmiany klimatu wywrą 
również negatywny wpływ na równowagę 
płci, jeżeli dyskryminacja ze względu na 
płeć nie będzie w nich uwzględniana od 
samego początku;

Or. en

Poprawka 6
Edite Estrela

Punkt Ca preambuły (nowy)

Poprawka

Ca. mając na uwadze, że bez 
sprawiedliwości w dziedzinie klimatu nie 
da się osiągnąć prawdziwej równości płci 
oraz że wyeliminowania nierówności i 
walki ze zmianą klimatu nie należy 
uważać za sprzeczne cele;

Or. pt

Poprawka 7
Norica Nicolai

Punkt Ca preambuły (nowy)

Poprawka

Ca. mając na uwadze, że skutki zmiany 
klimatu negatywnie wpłyną na niż 
demograficzny w społeczeństwie 
europejskim, ponieważ już teraz występują 
oznaki spadku wskaźników przyrostu 
naturalnego oraz oznaki wystąpienia w 
przyszłości znacznych różnic wieku w 



AM\887948PL.doc 5/26 PE478.628v01-00

PL

populacji europejskiej, która będzie
musiała zmierzyć się z zakrojonymi na 
szeroką skalę skutkami zmiany klimatu, 
co dotknie zwłaszcza kobiety;

Or. en

Poprawka 8
Edite Estrela

Punkt Cb preambuły (nowy)

Poprawka

Cb. mając na uwadze, że demokracja, 
poszanowanie praw człowieka i równość 
szans kobiet i mężczyzn przyczyniają się 
do zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska;

Or. pt

Poprawka 9
Nicole Kiil-Nielsen

Punkt E preambuły

Poprawka

E. mając na uwadze, że w niektórych 
regionach kobiety stanowią 70% siły 
roboczej w rolnictwie, wytwarzają ponad
90% żywności6, a tymczasem nie są 
reprezentowane w debatach budżetowych 
ani w działaniach dotyczących zmiany 
klimatu;

E. mając na uwadze, że w niektórych 
regionach prawie 70% wszystkich 
zatrudnionych kobiet pracuje w 
rolnictwie1 oraz że wytwarzają one do 90% 
niektórych upraw2, a tymczasem 
praktycznie nie uczestniczą w debatach 
budżetowych ani w działaniach 
dotyczących zmiany w klimatu;

                                               
1 FAO: The State of Food and Agriculture 2010–11 – Women in Agriculture – Closing the gender gap for 
development [Sytuacja w zakresie żywności i stan rolnictwa w latach 2010–2011: kobiety w rolnictwie –
usunięcie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn dla dobra rozwoju], 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf.
2 Światowe Forum Gospodarcze, „Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap” 
[„Równouprawnienie kobiet: ocena globalnych różnic między płciami”], 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf.
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Or. en

Poprawka 10
Sirpa Pietikäinen

Punkt F preambuły

Poprawka

F. mając na uwadze, że podczas gdy 70% 
populacji żyjącej w ubóstwie za mniej niż 
jednego dolara dziennie to kobiety, do 
kobiet należy mniej niż 1% światowej 
własności7;

F. mając na uwadze, że podczas gdy 70% 
populacji żyjącej w ubóstwie za mniej niż 
jednego dolara dziennie to kobiety, do 
kobiet należy mniej niż 1% światowej 
własności7; mając na uwadze, że w 
porównaniu do mężczyzn kobiety w 
krajach rozwijających się inwestują 
znacznie więcej swoich dochodów w swoje 
rodziny;

Or. en

Poprawka 11
Edite Estrela

Punkt G preambuły

Poprawka

G. mając na uwadze, że planowanie 
rodziny może znacząco poprawić zdrowie 
kobiet i kontrolę wielkości rodziny, a 
ostatecznie zwiększyć niezależność i 
ograniczyć obciążenie pracą kobiet, które 
pełnią pierwotną funkcję opiekuńczą 
wobec dzieci, przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności kobiet i rodzin na 
skutki zmiany klimatu;

G. mając na uwadze, że planowanie 
rodziny może znacząco poprawić zdrowie 
kobiet i kontrolę wielkości rodziny, a 
ostatecznie zwiększyć niezależność i 
ograniczyć obciążenie pracą kobiet, które 
nadal ponoszą główną odpowiedzialność 
za opiekę nad dziećmi, przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności kobiet i rodzin na 
skutki zmiany klimatu;

Or. pt
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Poprawka 12
Norica Nicolai

Punkt G preambuły

Poprawka

G. mając na uwadze, że planowanie 
rodziny może znacząco poprawić zdrowie 
kobiet i kontrolę wielkości rodziny, a 
ostatecznie zwiększyć niezależność i 
ograniczyć obciążenie pracą kobiet, które 
pełnią pierwotną funkcję opiekuńczą 
wobec dzieci, przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności kobiet i rodzin na 
skutki zmiany klimatu;

G. mając na uwadze, że planowanie 
rodziny może znacząco poprawić zdrowie 
kobiet i kontrolę wielkości rodziny, a 
ostatecznie zwiększyć niezależność i 
ograniczyć obciążenie pracą kobiet, które 
pełnią pierwotną funkcję opiekuńczą 
wobec dzieci, przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności kobiet i rodzin na 
skutki zmiany klimatu, o czym jest mowa 
w 20-letnim planie przyjętym na 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju;

Or. en

Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Punkt Ga preambuły (nowy)

Poprawka

Ga. zwraca uwagę, że problemy 
środowiskowe wynikające ze zmiany 
klimatu i nasilające się ze względu na 
zmianę klimatu obecnie przyczyniają się 
do wzrostu przymusowej migracji i w 
związku z tym pragnie podkreślić 
zwiększający się związek pomiędzy 
osobami ubiegającymi się o azyl a 
degradacją środowiska naturalnego; 
apeluje o poprawę ochrony i warunków 
przesiedlania „uchodźców klimatycznych” 
oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na 
kobiety, które są najbardziej zagrożone;

Or. en
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Poprawka 14
Marina Yannakoudakis

Punkt I preambuły

Poprawka

I. mając na uwadze, że udział kobiet w 
negocjacjach dotyczących zmiany klimatu 
jest nadal niewystarczający, a zaszłe 
postępy były niewielkie lub żadne; mając 
na uwadze, że kobiety stanowią zaledwie 
12–15% szefów delegacji i ok. 30% 
delegatów;

I. mając na uwadze, że kobiety nadal są 
niewystarczająco reprezentowane w 
negocjacjach dotyczących zmiany klimatu; 
mając na uwadze, że kobiety stanowią 
zaledwie 12–15% szefów delegacji 
i ok. 30% delegatów; 

Or. en

Poprawka 15
Sirpa Pietikäinen

Punkt I preambuły

Poprawka

I. mając na uwadze, że udział kobiet w 
negocjacjach dotyczących zmiany klimatu 
jest nadal niewystarczający, a zaszłe 
postępy były niewielkie lub żadne; mając 
na uwadze, że kobiety stanowią zaledwie 
12–15% szefów delegacji i ok. 30% 
delegatów;

I. mając na uwadze, że udział kobiet w 
procesie podejmowania decyzji 
politycznych, a zwłaszcza w negocjacjach 
dotyczących zmiany klimatu, jest nadal 
niewystarczający, a zaszłe postępy były 
niewielkie lub żadne; mając na uwadze, że 
kobiety stanowią zaledwie 12–15% szefów 
delegacji i ok. 30% delegatów;

Or. en

Poprawka 16
Edite Estrela

Punkt Ja preambuły (nowy)
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Poprawka

Ja. mając na uwadze, że klęski żywiołowe 
wywierają istotny wpływ na media, a w 
perspektywie długoterminowej również na 
edukację, zdrowie, ubóstwo strukturalne i 
wysiedlanie ludności, że dzieci tworzą 
grupę szczególnie narażoną na skutki 
klęsk żywiołowych, zważywszy na wyraźny 
związek między klęskami żywiołowymi a 
obniżeniem opłat szkolnych, oraz że klęski 
żywiołowe w znacznym stopniu 
przyczyniają się do zwiększenia różnic w 
traktowaniu dziewcząt i chłopców w 
szkołach;

Or. pt

Poprawka 17
Edite Estrela

Punkt Jb preambuły (nowy)

Poprawka

Jb. mając na uwadze, że susze i brak 
bieżącej wody wynikające ze zmiany 
klimatu zmuszają kobiety do 
intensywniejszej pracy w celu zapewnienia 
dostępu do wody, żywności i energii 
elektrycznej oraz że młodzi ludzie często 
porzucają szkołę, aby pomóc swoim 
matkom w tych pracach;

Or. pt

Poprawka 18
Sirpa Pietikäinen

Punkt K preambuły
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Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety są również 
istotnym czynnikiem zmian, a ich pełne 
zaangażowanie w każdy aspekt walki ze 
zmianą klimatu zapewniłoby 
sprawiedliwszą i bardziej kompleksową 
strategię przeciwdziałania zmianie klimatu 
w odniesieniu zarówno do kwestii 
przystosowania, jak i łagodzenia skutków;

K. mając na uwadze, że w skali światowej 
kobiety częściej uczestniczą w działaniach 
podejmowanych na szczeblu 
społeczeństwa obywatelskiego, a ich pełne 
zaangażowanie w każdy aspekt walki ze 
zmianą klimatu zapewniłoby 
sprawiedliwszą i bardziej kompleksową 
strategię przeciwdziałania zmianie klimatu 
w odniesieniu zarówno do kwestii 
przystosowania, jak i łagodzenia skutków;

Or. en

Poprawka 19
Nicole Kiil-Nielsen

Punkt K preambuły

Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety są również 
istotnym czynnikiem zmian, a ich pełne 
zaangażowanie w każdy aspekt walki ze 
zmianą klimatu zapewniłoby 
sprawiedliwszą i bardziej kompleksową 
strategię przeciwdziałania zmianie klimatu
w odniesieniu zarówno do kwestii 
przystosowania, jak i łagodzenia skutków;

K. mając na uwadze, że kobiety są również 
istotnym czynnikiem zmian, a ich pełne 
zaangażowanie w każdy aspekt walki ze 
zmianą klimatu zapewniłoby 
sprawiedliwszą, skuteczniejszą i bardziej 
kompleksową strategię przeciwdziałania 
zmianie klimatu w odniesieniu zarówno do 
kwestii przystosowania, jak i łagodzenia 
skutków;

Or. en

Poprawka 20
Edite Estrela

Punkt Ka preambuły (nowy)

Poprawka

Ka. mając na uwadze, że w związku z 
obowiązkami kobiet odnoszącymi się do 



AM\887948PL.doc 11/26 PE478.628v01-00

PL

zarządzania rzadkimi zasobami 
naturalnymi kobiety mają lepszą 
świadomość potrzeby zwiększenia 
zrównoważonego charakteru środowiska, 
co daje im większe możliwości poprawy 
strategii na rzecz dostosowania do zmiany 
klimatu i złagodzenia zmiany klimatu, 
których to możliwości nie należy 
ignorować;

Or. pt

Poprawka 21
Mikael Gustafsson

Punkt Ka preambuły (nowy)

Poprawka

Ka. mając na uwadze, że mechanizmy lub 
finansowanie zapobiegania klęskom 
żywiołowym, dostosowania do klęsk 
żywiołowych i łagodzenia ich skutków 
pozostaną niewystarczające, dopóki nie 
będą zapewniały pełnego uczestnictwa 
kobiet w ich opracowywaniu i wdrażaniu 
oraz w procesie podejmowania decyzji; 
mając na uwadze, że sprawdzone 
rozwiązania zastosowane między innymi w 
Tunezji, Nikaragui, Salwadorze i 
Hondurasie pokazały, że wiedza kobiet na 
temat klęsk żywiołowych i ich 
zaangażowanie w zarządzanie nimi 
przyczyniają się do ratowania życia, 
zwiększenia różnorodności biologicznej, 
poprawy gospodarki wodnej, zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zapobiegania pustynnieniu, ochrony 
lasów i wsparcia zdrowia publicznego;

Or. en
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Poprawka 22
Mikael Gustafsson

Ustęp 2a (nowy)

Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia celów 
dotyczących równości płci i 
sprawiedliwości płci we wszystkich 
obszarach polityki związanych z kwestiami 
środowiskowymi oraz na wszystkich 
szczeblach procesu podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 23
Marina Yannakoudakis

Ustęp 3

Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą 
świadomość aspektu płci w rozmowach na 
temat klimatu prowadzonych na wysokim 
szczeblu oraz wystąpieniach ważnych 
osobistości; podkreśla jednak potrzebę 
konkretnych działań w celu uwzględnienia 
kobiet, takich jak wprowadzenie w 
delegacjach parytetu płci na poziomie co 
najmniej 40%;

3. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą 
świadomość aspektu płci w rozmowach na 
temat klimatu prowadzonych na wysokim 
szczeblu oraz wystąpieniach ważnych 
osobistości; podkreśla jednak potrzebę 
konkretnych działań w celu uwzględnienia 
kobiet;

Or. en

Poprawka 24
Sirpa Pietikäinen

Ustęp 3
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Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą 
świadomość aspektu płci w rozmowach na 
temat klimatu prowadzonych na wysokim 
szczeblu oraz wystąpieniach ważnych 
osobistości; podkreśla jednak potrzebę 
konkretnych działań w celu uwzględnienia
kobiet, takich jak wprowadzenie w 
delegacjach parytetu płci na poziomie co 
najmniej 40%;

3. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą 
świadomość aspektu płci w rozmowach na 
temat klimatu prowadzonych na wysokim 
szczeblu oraz wystąpieniach ważnych 
osobistości; podkreśla jednak potrzebę 
konkretnych działań w celu zwiększenia 
uczestnictwa kobiet na wszystkich 
poziomach procesu podejmowania decyzji, 
a zwłaszcza w negocjacjach dotyczących 
zmiany klimatu, za pomocą takich 
środków jak wprowadzenie w delegacjach 
parytetu płci na poziomie co najmniej 
40%;

Or. en

Poprawka 25
Edite Estrela

Ustęp 4

Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o rezolucji Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej konferencji w 
sprawie zmian klimatu w Durbanie (COP 
17) oraz o zawartym w niej zobowiązaniu 
do „uzyskania reprezentacji kobiet we 
wszystkich właściwych organach 
[finansowania w dziedzinie klimatu] na 
poziomie co najmniej 40%”;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. pt

Poprawka 26
Nicole Kiil-Nielsen

Ustęp 4



PE478.628v01-00 14/26 AM\887948PL.doc

PL

Poprawka

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o rezolucji Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej konferencji w 
sprawie zmian klimatu w Durbanie (COP 
17) oraz o zawartym w niej zobowiązaniu 
do „uzyskania reprezentacji kobiet we 
wszystkich właściwych organach 
[finansowania w dziedzinie klimatu] na 
poziomie co najmniej 40%”;

4. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim o rezolucji Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej konferencji w 
sprawie zmian klimatu w Durbanie (COP 
17) oraz o zawartym w niej zobowiązaniu 
do „uzyskania reprezentacji kobiet we 
wszystkich właściwych organach 
[finansowania w dziedzinie klimatu] na 
poziomie co najmniej 40%”; podkreśla 
również potrzebę zastosowania tej zasady 
do transferu technologii i działalności 
organów odpowiedzialnych za 
dostosowanie do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 27
Edite Estrela

Ustęp 5

Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do gromadzenia danych z podziałem na 
płcie przy planowaniu, wdrażaniu i ocenie 
strategii politycznych w zakresie zmiany 
klimatu, programów i projektów;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. pt

Poprawka 28
Norica Nicolai

Ustęp 5

Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
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do gromadzenia danych z podziałem na 
płcie przy planowaniu, wdrażaniu i ocenie 
strategii politycznych w zakresie zmiany 
klimatu, programów i projektów;

do gromadzenia danych z podziałem na 
płcie przy planowaniu, wdrażaniu i ocenie 
strategii politycznych w zakresie zmiany 
klimatu, programów i projektów oraz do 
opracowania przewodnika dostosowania 
do zmiany klimatu określającego strategie 
polityczne, które mogą się przyczynić do 
ochrony kobiet i wzmocnienia ich pozycji 
w celu osłabienia skutków zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 29
Edite Estrela

Ustęp 5a (nowy)

Poprawka

5a. przypomina, że celem włączenia do 
polityki zagranicznej UE aspektów 
związanych z propagowaniem równości 
płci i eliminowaniem dyskryminacji nadal 
powinno być umożliwienie kobietom 
odgrywania centralnej roli w procesie 
podejmowania decyzji, formułowania 
polityki i zarządzania polityką, a także w 
ochronie i monitorowaniu zasobów 
naturalnych i środowiska oraz w walce ze 
zmianą klimatu;

Or. pt

Poprawka 30
Mikael Gustafsson

Ustęp 5a (nowy)

Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia statystyk 
odnoszących się do płci we wszystkich 
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obszarach polityki związanych z kwestiami 
środowiskowymi w celu poprawy oceny 
ogólnej sytuacji kobiet i mężczyzn w 
kontekście zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 31
Mikael Gustafsson

Ustęp 5b (nowy)

Poprawka

5b. apeluje o opracowanie wskaźnika 
„przyjazności dla klimatu” (jako 
alternatywy dla PKB) służącego 
monitorowaniu wpływu wzrostu, 
konsumpcji i wzorców stylu życia na 
zmianę klimatu;

Or. en

Poprawka 32
Sirpa Pietikäinen

Ustęp 7a (nowy)

Poprawka

7a. wzywa Komisję do uproszczenia i 
wspierania łączenia w sieci organizacji 
kobiecych i podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 33
Norica Nicolai
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Ustęp 7a (nowy)

Poprawka

7a. wzywa Komisję do przewidzenia 
programów, w przypadku których transfer 
nowoczesnych technologii i wiedzy 
eksperckiej może pomóc społecznościom i 
regionom rozwijającym się w 
dostosowaniu do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 34
Edite Estrela

Ustęp 9a (nowy)

Poprawka

9a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o uwzględnienie aspektu 
płci w strategiach na rzecz 
przeciwdziałania klęskom żywiołowym i 
zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych 
oraz o podjęcie działań zmierzających do 
zwiększenia świadomości społecznej, w 
szczególności wśród kobiet, odnośnie do 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
postępowania w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej;

Or. pt

Poprawka 35
Norica Nicolai

Ustęp 10a (nowy)

Poprawka

10a. z niepokojem zauważa, że zmiana 
klimatu może prowadzić do zmiany 
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dynamiki rozprzestrzeniania się epidemii 
tropikalnych chorób, zwłaszcza w 
przypadku malarii, ze względu na wzrost 
populacji siedlisk wektorów infekcji; 
uważa, że ponieważ kobiety należą do 
grupy szczególnie narażonej na tego 
rodzaju choroby, należy zwiększyć wysiłki 
zmierzające do walki na rzecz poprawy 
jakości środków profilaktycznych i 
leczenia oraz zapewnienia lepszego 
dostępu do produktów leczniczych i 
lekarstw;

Or. en

Poprawka 36
Marina Yannakoudakis

Ustęp 11

Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa, które w 
przyszłości obejmą prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej do przeprowadzenia 
analizy polityki łagodzenia zmiany klimatu 
skoncentrowanej przede wszystkim na 
wymiarze płci;

11. wzywa Komisję i państwa, które w 
przyszłości obejmą prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej, do przeprowadzenia
oceny wymiaru płci polityki łagodzenia 
zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 37
Angelika Werthmann

Ustęp 12

Poprawka

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 
uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy 
w dziedzinie technologii i nauki są obecnie 

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 
uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy 
w dziedzinie technologii i nauki są obecnie 
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niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn;

niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania kobiet do 
wybierania kształcenia i zawodów w 
dziedzinie technologii środowiskowej i 
energetycznej, ponieważ ze względu na 
potrzebę posiadania wiedzy eksperckiej w 
zakresie zmiany klimatu zagwarantuje to 
kobietom pewne i przyszłościowe miejsca 
pracy;

Or. de

Poprawka 38
Kent Johansson

Ustęp 12

Poprawka

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 
uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy w 
dziedzinie technologii i nauki są obecnie 
niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn; 

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 
uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy w 
dziedzinie technologii i nauki są obecnie 
niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn; w związku z tym podkreśla 
znaczenie przedsiębiorczości pod kątem
zapewnienia dostępu do ekologicznej 
gospodarki zarówno kobietom, jak i 
mężczyznom;

Or. sv

Poprawka 39
Barbara Matera

Ustęp 12

Poprawka

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 

12. podkreśla, że potrzebne są 
ukierunkowane strategie polityczne, aby 
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uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy 
w dziedzinie technologii i nauki są obecnie
niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn;

uniknąć segregacji płciowej i 
dyskryminacji w ramach ekologicznej 
gospodarki, w której nowe miejsca pracy 
w dziedzinie technologii i nauki są obecnie 
niemal całkowicie zdominowane przez 
mężczyzn; wzywa zatem państwa 
członkowskie do wprowadzenia systemu 
kwot dla kobiet w przypadku miejsc pracy 
w obszarze techniki i nauki, aby 
zagwarantować większe uwrażliwienie na 
potrzeby kobiet przy formułowaniu 
polityki dotyczącej zapobiegania zmiany 
klimatu;

Or. it

Poprawka 40
Norica Nicolai

Ustęp 13

Poprawka

13. wzywa Komisję do wspierania reformy 
obecnych instrumentów i funduszy, aby 
były bardziej przejrzyste, sprzyjające 
włączeniu społecznemu i odzwierciedlały 
zaangażowanie na rzecz zmniejszenia 
emisji społeczności lokalnych, a w 
szczególności kobiet, oraz do promowania 
tych zasad w przyszłych traktatach, 
instrumentach i wysiłkach na rzecz 
współpracy dwustronnej w dziedzinie 
klimatu;

13. wzywa Komisję do wspierania reformy 
obecnych instrumentów i funduszy, aby 
były bardziej przejrzyste, sprzyjające 
włączeniu społecznemu i odzwierciedlały 
zaangażowanie na rzecz zmniejszenia 
emisji społeczności lokalnych, a w 
szczególności kobiet, oraz do promowania 
tych zasad w przyszłych traktatach, 
instrumentach i wysiłkach na rzecz 
współpracy dwustronnej w dziedzinie 
klimatu w celu opracowania lepszych 
sposobów na wzmocnienie pozycji kobiet 
w gospodarce;

Or. en

Poprawka 41
Nicole Kiil-Nielsen
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Ustęp 13a (nowy)

Poprawka

13c. uznaje, że rozwój demograficzny 
wywiera wpływ na klimat oraz podkreśla 
potrzebę właściwej odpowiedzi na wszelkie 
niezaspokojone potrzeby antykoncepcyjne 
kobiet i mężczyzn we wszystkich 
społeczeństwach; 

Or. en

Poprawka 42
Norica Nicolai

Ustęp 15

Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania wskaźników 
oceny skutków projektów i programów dla 
płci oraz do wspierania sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach strategii w dziedzinie klimatu bez 
względu na to, czy strategie te rozwijane są 
na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym czy lokalnym;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania wskaźników 
oceny skutków projektów i programów dla 
płci oraz do wspierania sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach strategii w dziedzinie klimatu i 
strategii związanych z rozwojem kapitału 
społecznego regionów i terytoriów 
dotkniętych zmianą klimatu bez względu 
na to, czy strategie te rozwijane są na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym czy lokalnym;

Or. en

Poprawka 43
Antigoni Papadopoulou

Ustęp 15a (nowy)
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Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania do 
uruchamiania programów mikropożyczek 
służących wzmocnieniu pozycji kobiet 
znajdujących się w trudnej sytuacji, które 
są uchodźcami klimatycznymi, co pomoże 
im zmniejszyć i przezwyciężyć ubóstwo; 

Or. en

Poprawka 44
Sirpa Pietikäinen

Ustęp 16a (nowy)

Poprawka

16a. wzywa Komisję do prowadzenia 
kampanii na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej na szczeblu 
społecznym, które koncentrowałyby się na 
codziennych wyborach konsumpcyjnych 
związanych z prowadzeniem gospodarstw 
domowych i opieką nad dziećmi, które to 
czynności najczęściej należą do 
obowiązków kobiet;

Or. en

Poprawka 45
Norica Nicolai

Ustęp 16a (nowy)

Poprawka

16a. zwraca uwagę, że zmiana klimatu 
nieuchronnie doprowadzi do migracji z 
regionów dotkniętych takimi klęskami jak 
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susze lub powodzie oraz że UE musi mieć 
na względzie potrzebę ochrony kobiet w 
obozach wewnętrznych przesiedleńców i 
uchodźców, które mogą powstać w 
związku z migracją;

Or. en

Poprawka 46
Marina Yannakoudakis

Ustęp 17

Poprawka

17. wzywa delegacje UE do poszanowania 
zasady określonej w wyżej wymienionej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
dotyczącej konferencji w sprawie zmian 
klimatu w Durbanie (COP 17), a 
mianowicie do zagwarantowania 
równowagi płci we wszystkich organach 
podejmujących decyzje finansowe w 
dziedzinie klimatu, w tym w zarządzie 
ekofunduszu klimatycznego i w 
ewentualnych organach zarządzających 
poszczególnymi elementami finansowania;

17. wzywa delegacje UE do poszanowania 
zasady określonej w wyżej wymienionej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
dotyczącej konferencji w sprawie zmian 
klimatu w Durbanie (COP 17), a 
mianowicie do zagwarantowania 
równowagi płci we wszystkich organach 
podejmujących decyzje finansowe w 
dziedzinie klimatu, w tym w zarządzie 
ekofunduszu klimatycznego i w 
ewentualnych organach zarządzających 
poszczególnymi elementami finansowania 
w ramach istniejących funduszy 
rozwojowych;

Or. en

Poprawka 47
Edite Estrela

Ustęp 17

Poprawka

17. wzywa delegacje UE do poszanowania 
zasady określonej w wyżej wymienionej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
dotyczącej konferencji w sprawie zmian 
klimatu w Durbanie (COP 17), a 

17. wzywa delegacje UE do poszanowania 
zasady określonej w wyżej wymienionej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego 
dotyczącej konferencji w sprawie zmian 
klimatu w Durbanie (COP 17), a 
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mianowicie do zagwarantowania 
równowagi płci we wszystkich organach 
podejmujących decyzje finansowe w 
dziedzinie klimatu, w tym w zarządzie 
ekofunduszu klimatycznego i w 
ewentualnych organach zarządzających 
poszczególnymi elementami finansowania;

mianowicie do zagwarantowania 
równowagi płci we wszystkich organach 
podejmujących decyzje finansowe w 
dziedzinie klimatu, w tym w zarządzie 
ekofunduszu klimatycznego i w 
ewentualnych organach zarządzających 
poszczególnymi elementami finansowania, 
przy aktywnym zaangażowaniu 
organizacji propagujących równość płci i 
stowarzyszeń kobiet w działania 
prowadzone w ramach ekofunduszu 
klimatycznego;

Or. pt

Poprawka 48
Edite Estrela

Ustęp 17a (nowy)

Poprawka

17a. podkreśla, że przy opracowywaniu 
strategii na rzecz walki ze zmianą klimatu 
należy uwzględnić nierówny dostęp kobiet 
i mężczyzn do zasobów takich jak kredyty, 
informacje i technologie;

Or. pt

Poprawka 49
Nicole Kiil-Nielsen

Ustęp 18

Poprawka

18. wzywa do uwzględnienia równości płci 
jako kwestii przekrojowej we wszystkich 
funduszach i instrumentach w dziedzinie 
klimatu; podkreśla, że powinno to również 
mieć zastosowanie do zakresu zadań, 
zarządzania i kwestii operacyjnych takich 
mechanizmów finansowania oraz że 

18. wzywa do uwzględnienia równości płci 
jako kwestii przekrojowej we wszystkich 
funduszach i instrumentach w dziedzinie 
klimatu; podkreśla, że wymaga to wiedzy z 
dziedziny równouprawnienia i że powinno 
to również mieć zastosowanie do zakresu 
zadań, zarządzania i kwestii operacyjnych 
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sposób działania i mechanizmy 
monitorowania i oceny powinny zapewnić 
kobietom i lokalnym społecznościom 
dostępność odpowiedniego finansowania;

takich mechanizmów finansowania oraz że 
sposób działania i mechanizmy 
monitorowania i oceny powinny zapewnić 
kobietom i lokalnym społecznościom 
dostępność odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 50
Kent Johansson

Ustęp 19

Poprawka

19. wzywa Komisję i delegacje UE do 
wspierania nowego, dodatkowego 
finansowania na większą skalę, w 
szczególności działań na rzecz 
przystosowania przynoszących 
bezpośrednie korzyści kobietom, które 
często są w nieproporcjonalnym stopniu 
narażone na skutki zmiany klimatu; 
wzywa, aby udzielanie takiego 
finansowania na przystosowanie odbywało 
się wyłącznie w formie grantów;

19. wzywa Komisję i delegacje UE do 
wspierania nowego, dodatkowego 
finansowania na większą skalę, w 
szczególności działań na rzecz 
przystosowania przynoszących 
bezpośrednie korzyści kobietom, które 
często są w nieproporcjonalnym stopniu 
narażone na skutki zmiany klimatu; 
wzywa, aby udzielanie takiego 
finansowania na przystosowanie 
obejmowało innowacyjne rozwiązania, na 
przykład w formie mikropożyczek;

Or. sv

Poprawka 51
Edite Estrela

Ustęp 19a (nowy)

Poprawka

19a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wsparcie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii w krajach 
rozwijających się za pomocą procesów 
technologicznych i procesów wymiany 
wiedzy, które zakładają równe 
uczestnictwo kobiet, co powinno 
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jednocześnie przyczynić się do stworzenia 
równych szans i dostosowania do zmiany 
klimatu;

Or. pt

Poprawka 52
Norica Nicolai

Ustęp 19a (nowy)

Poprawka

19a. z niepokojem zauważa, że zmiana 
klimatu może negatywnie wpłynąć na 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju 
ONZ, w szczególności celów związanych z 
sytuacją i ochroną kobiet.

Or. en


