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22.11.2019 B9-0174/60

Poprawka 60
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem odnotowuje, że 
opublikowano sprawozdanie Komisji z 
realizacji strategii UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
pokazujące, że poczyniono pewne postępy 
w każdym z ośmiu działań przewidzianych 
w tej strategii; odnotowuje jednak, że 
mimo globalnych wysiłków na rzecz 
ograniczenia emisji skutki zmiany klimatu 
nieuniknione i niezbędne są dalsze 
działania mające na celu przystosowanie 
się do nich; wzywa Komisję do przeglądu 
tej strategii w świetle konkluzji zawartych 
w sprawozdaniu, że UE pozostaje narażona 
na skutki zjawisk klimatycznych, zarówno 
w obrębie swoich granic, jak i poza nimi; 
zwraca uwagę na potrzebę, by sektor 
ubezpieczeń inwestował w przystosowanie 
do zmiany klimatu, a sektor publiczny i 
prywatny do inwestycji w badania 
naukowe i innowacje; za priorytety uważa 
ochronę zdrowia ludzkiego i 
bezpieczeństwa, powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i promowanie 
przystosowania obszarów miejskich;

40. z zadowoleniem odnotowuje, że 
opublikowano sprawozdanie Komisji z 
realizacji strategii UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu, 
pokazujące, że poczyniono pewne postępy 
w każdym z ośmiu działań przewidzianych 
w tej strategii; odnotowuje jednak, że 
mimo globalnych wysiłków na rzecz 
ograniczenia emisji skutki zmiany klimatu 
nieuniknione i niezbędne są dalsze 
działania mające na celu przystosowanie 
się do nich; wzywa Komisję do przeglądu 
tej strategii w świetle konkluzji zawartych 
w sprawozdaniu, że UE pozostaje narażona 
na skutki zjawisk klimatycznych, zarówno 
w obrębie swoich granic, jak i poza nimi; 
zwraca uwagę na potrzebę, by sektor 
ubezpieczeń inwestował w przystosowanie 
do zmiany klimatu, a sektor publiczny i 
prywatny do inwestycji w badania 
naukowe i innowacje; za priorytety uważa 
ochronę zdrowia ludzkiego i 
bezpieczeństwa, powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji 
gleby oraz promowanie przystosowania 
obszarów miejskich;
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22.11.2019 B9-0174/61

Poprawka 61
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. przypomina, że działania 
przystosowawcze są bezwzględnie 
konieczne we wszystkich krajach, jeśli 
mają one zminimalizować niekorzystne 
skutki zmiany klimatu i w pełni 
wykorzystać możliwości związane ze 
wzrostem gospodarczym odpornym na 
zmianę klimatu oraz ze zrównoważonym 
rozwojem; podkreśla potrzebę opracowania 
jednolitych systemów i narzędzi w celu 
śledzenia postępów i skuteczności 
krajowych planów i działań 
przystosowawczych; ubolewa nad faktem, 
że w projektach krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu brakowało 
ambicji jeśli chodzi o cele dotyczące 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej; przypomina, że odnawialne 
źródła energii, w tym odnawialna energia 
morska jako element gospodarki o obiegu 
zamkniętym, to część rozwiązania 
pozwalającego na łagodzenie efektów 
zmiany klimatu i dostosowanie się do nich; 
wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia planów krajowych w 
dziedzinie energii i klimatu w celu pełnego 
wdrożenia porozumienia paryskiego;

42. przypomina, że działania 
przystosowawcze są bezwzględnie 
konieczne we wszystkich krajach, jeśli 
mają one zminimalizować niekorzystne 
skutki zmiany klimatu i w pełni 
wykorzystać możliwości związane ze 
wzrostem gospodarczym odpornym na 
zmianę klimatu oraz ze zrównoważonym 
rozwojem; podkreśla potrzebę opracowania 
jednolitych systemów i narzędzi w celu 
śledzenia postępów i skuteczności 
krajowych planów i działań 
przystosowawczych; ubolewa nad faktem, 
że w projektach krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu brakowało 
ambicji, jeśli chodzi o cele dotyczące 
efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, oraz że pomimo zachęty nie 
zawierały one informacji na temat 
zapewnienia równości płci; przypomina, 
że odnawialne źródła energii, w tym 
odnawialna energia morska jako element 
gospodarki o obiegu zamkniętym, to część 
rozwiązania pozwalającego na łagodzenie 
efektów zmiany klimatu i dostosowanie się 
do nich; podkreśla również, że procesy 
rozwoju i wdrażania sprzyjające 
włączeniu społecznemu, w tym członków 
wszystkich społeczności 
marginalizowanych, kobiet, społeczności 
transpłciowych i ludów tubylczych, 
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pomogą w określeniu potrzeb społeczności 
i pozwolą dzielić się najlepszymi 
praktykami w celu umożliwienia 
sprawiedliwej transformacji 
energetycznej; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
planów krajowych w dziedzinie energii i 
klimatu w celu pełnego wdrożenia 
porozumienia paryskiego;
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22.11.2019 B9-0174/62

Poprawka 62
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. dostrzega, że UE i jej państwa 
członkowskie są głównym źródłem 
publicznego finansowania działań 
związanych ze zmianą klimatu; z 
zadowoleniem zauważa, że na konferencji 
COP24 postanowiono wyznaczyć 
ambitniejszy cel na okres od 2025 r., 
wykraczający poza obecne zobowiązanie 
do uruchomienia 100 mld USD rocznie od 
2020 r., lecz wyraża zaniepokojenie 
faktem, iż faktyczne środki zadeklarowane 
przez kraje rozwinięte wciąż są bardzo 
dalekie od tego wspólnego docelowego 
poziomu 100 mld USD rocznie; oczekuje 
od gospodarek wschodzących wkładu, 
począwszy od 2025 r., w zwiększanie 
przyszłego międzynarodowego 
finansowania działań w związku ze zmianą 
klimatu;

46. dostrzega, że UE i jej państwa 
członkowskie są głównym źródłem 
publicznego finansowania działań 
związanych ze zmianą klimatu; z 
zadowoleniem zauważa, że na konferencji 
COP24 postanowiono wyznaczyć 
ambitniejszy cel na okres od 2025 r., 
wykraczający poza obecne zobowiązanie 
do uruchomienia 100 mld USD rocznie od 
2020 r., lecz wyraża zaniepokojenie 
faktem, że w przewidzianym finansowaniu 
działań związanych ze zmianą klimatu nie 
uwzględniono równowagi między 
środkami na dostosowanie się do zmiany 
klimatu a środkami na jej łagodzenie, 
mimo że art. 9 porozumienia paryskiego 
wymaga od państw działań w tym celu, 
oraz wyraża zaniepokojenie faktem, iż 
faktyczne środki zadeklarowane przez 
kraje rozwinięte wciąż są bardzo dalekie 
od tego wspólnego docelowego poziomu 
100 mld USD rocznie oraz że są to 
głównie pożyczki a nie dotacje; ubolewa 
nad faktem, iż finansowanie działań na 
rzecz dostosowania się do zmiany klimatu 
jest wciąż bardzo niskie w porównaniu do 
finansowania działań związanych z jej 
łagodzeniem, oraz ubolewa nad faktem, iż 
obecnie nie finansuje się działań 
związanych ze zmianą klimatu w 
odniesieniu do wynikających z niej strat i 
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szkód; oczekuje od gospodarek 
wschodzących wkładu, począwszy od 2025 
r., w zwiększanie przyszłego 
międzynarodowego finansowania działań 
w związku ze zmianą klimatu;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/63

Poprawka 63
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. podkreśla, że budżet UE powinien 
być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz ze średnio- 
i długoterminowymi celami klimatycznymi 
i energetycznymi, a także nie powinien 
wywoływać skutków sprzecznych z tymi 
celami ani utrudniać ich wypełniania; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby inwestycje UE nie 
wpływały szkodliwie na klimat i 
różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny do 
szybkiego zaprzestania udzielania 
pożyczek na projekty dotyczące paliw 
kopalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy gaz, 
w połączeniu z odnawialnymi źródłami 
energii, jest wykorzystywany jako 
technologia pomostowa w celu zastąpienia 

52. podkreśla, że budżet UE powinien 
być spójny z zobowiązaniami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, ze średnio- i 
długoterminowymi celami klimatycznymi i 
energetycznymi oraz z Warszawskim 
Międzynarodowym Mechanizmem Strat i 
Szkód, a także nie powinien wywoływać 
skutków sprzecznych z tymi celami ani 
utrudniać ich wypełniania; w związku z 
tym wzywa Komisję do zapewnienia, aby 
inwestycje UE nie wpływały szkodliwie na 
klimat i różnorodność biologiczną, oraz do 
zaproponowania w stosownych 
przypadkach zharmonizowanych 
wiążących przepisów; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby kolejne wieloletnie 
ramy finansowe były w pełni zgodne z 
porozumieniem paryskim oraz aby żadne 
wydatki nie były sprzeczne z tym 
porozumieniem; podkreśla znaczenie 
zasilenia Zielonego Funduszu 
Klimatycznego oraz zachęca państwa 
członkowskie, aby co najmniej podwoiły 
wkład we wstępną mobilizację zasobów; 
wzywa Europejski Bank Inwestycyjny, aby 
szybko zaprzestał udzielania pożyczek na 
projekty związane z paliwami kopalnymi, i 
zwraca się do państw członkowskich UE 
do stosowania tej samej zasady w 
przypadku gwarancji kredytów 
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węgla, w przypadku gdy nie istnieją żadne 
rozwiązania alternatywne, jeśli 
wprowadzone są zabezpieczenia w celu 
uniknięcia efektu blokady i gwarancja, że 
ścieżka redukcji emisji jest zgodna z 
celami porozumienia paryskiego; zwraca 
się do państw członkowskich o stosowanie 
tej samej zasady w odniesieniu do 
gwarancji kredytów eksportowych; apeluje 
o specjalne gwarancje publiczne dla 
inwestycji ekologicznych oraz 
oznakowanie zielonego finansowania i ulgi 
podatkowe w odniesieniu do 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych i 
emisji ekologicznych obligacji; podkreśla 
potrzebę ambitniejszego finansowania 
badań naukowych, a także innowacji 
mających zastosowanie przemysłowe;

eksportowych; apeluje o specjalne 
gwarancje publiczne dla inwestycji 
ekologicznych oraz oznakowanie zielonego 
finansowania i ulgi podatkowe w 
odniesieniu do ekologicznych funduszy 
inwestycyjnych i emisji ekologicznych 
obligacji; podkreśla potrzebę 
ambitniejszego finansowania badań 
naukowych, a także innowacji mających 
zastosowanie przemysłowe;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Poprawka 64
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios 
Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. ubolewa nad faktem, iż mimo że 
zgodnie z polityką Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w zakresie udzielania 
pożyczek na inwestycje energetyczne, 
której przeglądu niedawno dokonano, od 
2021 r. wycofywane będzie finansowanie 
projektów związanych z paliwami 
kopalnymi, polityka ta zezwala na 
zatwierdzanie projektów związanych z 
infrastrukturą gazową, które znajdują się 
na 4. liście projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i 
są współfinansowane z budżetu UE do 
końca 2021 r.; podkreśla, że skutkiem 
decyzji w zakresie infrastruktury jest 
zależność od obranego kierunku i w 
związku z tym wzywa do położenia kresu 
wszelkim pracom rozwojowym na rzecz 
infrastruktury związanej z paliwami 
kopalnymi, w tym infrastruktury ciekłego 
gazu ziemnego;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Poprawka 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
sprawiedliwe przejście na gospodarkę 
neutralną dla klimatu oraz że należy 
przyjąć dalekowzroczne i partycypacyjne 
podejście, aby obywatele skorzystali z 
takiego przejścia, a także wspierać regiony 
i społeczności najbardziej narażone na 
zagrożenia; postrzega utworzenie funduszu 
sprawiedliwej transformacji jako jedno z 
narzędzi, które można wykorzystać na 
szczeblu UE, aby zagwarantować 
pluralistyczną i świadomą transformację w 
przypadku ludności i regionów UE 
najbardziej dotkniętych dekarbonizacją, 
takich jak regiony wydobycia węgla w 
okresie przejściowym; dostrzega, że same 
fundusze odszkodowawcze nie są 
gwarancją sprawiedliwej transformacji 
oraz że kompleksowa strategia UE na rzecz 
rozwoju i modernizacji regionów UE i 
wsparcie dla pionierów transformacji 
powinny stanowić trzon każdej polityki na 
rzecz transformacji; uważa, że 
transformacja klimatyczna w UE musi być 
zrównoważona pod względem 
ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym; wzywa UE i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich strategii politycznych i 
finansowania w tym zakresie, które będą 

53. podkreśla, że istotne znaczenie ma 
sprawiedliwe przejście na gospodarkę 
neutralną dla klimatu oraz że należy 
przyjąć dalekowzroczne i partycypacyjne 
podejście, aby obywatele skorzystali z 
takiego przejścia, a także wspierać regiony 
i społeczności najbardziej narażone na 
zagrożenia; postrzega utworzenie funduszu 
sprawiedliwej transformacji jako jedno z 
narzędzi, które można wykorzystać na 
szczeblu UE, aby zagwarantować 
pluralistyczną i świadomą transformację w 
przypadku ludności i regionów UE 
najbardziej dotkniętych dekarbonizacją, 
takich jak regiony wydobycia węgla w 
okresie przejściowym; dostrzega, że same 
fundusze odszkodowawcze nie są 
gwarancją sprawiedliwej transformacji 
oraz że kompleksowa strategia UE na rzecz 
rozwoju i modernizacji regionów UE i 
wsparcie dla pionierów transformacji 
powinny stanowić trzon każdej polityki na 
rzecz transformacji; uważa, że 
transformacja klimatyczna w UE musi być 
zrównoważona pod względem 
ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym; wzywa UE i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich strategii politycznych i 
finansowania w tym zakresie, które będą 
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uzależnione od jasnych, wiarygodnych i 
wykonalnych krótko- i długoterminowych 
zobowiązań zainteresowanych państw 
członkowskich do odejścia od paliw 
kopalnych w całej gospodarce, w tym do 
włączenia do ostatecznych zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu konkretnych strategii politycznych 
mających na celu wycofanie węgla w 
terminie zgodnym z zobowiązaniem UE do 
utrzymania globalnego ocieplenia w 
zgodzie z długoterminowymi celami 
porozumienia paryskiego i z celem w 
zakresie neutralności klimatycznej na 2050 
r.;

uzależnione od jasnych, wiarygodnych i 
wykonalnych krótko- i długoterminowych 
zobowiązań zainteresowanych państw 
członkowskich do odejścia od paliw 
kopalnych w całej gospodarce, w tym do 
włączenia do ostatecznych zintegrowanych 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu konkretnych strategii politycznych 
mających na celu wycofanie węgla, innych 
paliw kopalnych i dopłat do paliw 
kopalnych w terminie zgodnym z 
zobowiązaniem UE do utrzymania 
globalnego ocieplenia w zgodzie z 
długoterminowymi celami porozumienia 
paryskiego i z celem w zakresie 
neutralności klimatycznej na 2050 r.;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Poprawka 66
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. podkreśla, że 80 % osób 
przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu 
to kobiety i dzieci, które ogólnie 
doświadczają skutków zmiany klimatu 
dotkliwiej niż mężczyźni i zmagają się z 
większymi trudnościami z tym 
związanymi, pomimo że nie uczestniczą w 
tym samym stopniu co mężczyźni w 
podejmowaniu kluczowych decyzji 
dotyczących działań w dziedzinie klimatu; 
zaznacza zatem, że wzmocnienie pozycji 
wszystkich marginalizowanych 
społeczności określonych według 
kryterium płci, a także ich pełne i 
równoprawne uczestnictwo i sprawowanie 
przez nie funkcji przywódczych na forach 
międzynarodowych, takich jak UNFCCC, 
oraz kierowanie przez nie krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi działaniami w 
dziedzinie klimatu ma zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia i skuteczności 
takich działań; uważa, że UE i państwa 
członkowskie powinny w pełni poprzeć 
wdrożenie planu działania UNFCCC w 
sprawie równości płci, w szczególności 
przez uwzględnienie perspektywy płci w 
polityce klimatycznej i rozwojowej UE, 
oraz wspierać uczestnictwo kobiet 
należących do społeczności tubylczych, a 
także uczestnictwo obrońców praw kobiet 

62. podkreśla, że 80 % osób 
przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu 
to kobiety i dzieci, które ogólnie 
doświadczają skutków zmiany klimatu 
dotkliwiej niż mężczyźni i zmagają się z 
większymi trudnościami z tym 
związanymi, pomimo że nie uczestniczą w 
tym samym stopniu co mężczyźni w 
podejmowaniu kluczowych decyzji 
dotyczących działań w dziedzinie klimatu; 
zaznacza zatem, że wzmocnienie pozycji 
wszystkich marginalizowanych 
społeczności określonych według 
kryterium płci (w tym kobiet, dziewcząt i 
społeczności transpłciowych), a także ich 
pełne i równoprawne uczestnictwo i 
sprawowanie przez nie funkcji 
przywódczych na forach 
międzynarodowych, takich jak UNFCCC, 
oraz kierowanie przez nie krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi działaniami w 
dziedzinie klimatu ma zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia i skuteczności 
takich działań; uważa, że UE i państwa 
członkowskie powinny w pełni poprzeć 
wdrożenie planu działania UNFCCC w 
sprawie równości płci, w szczególności 
przez uwzględnienie perspektywy płci w 
polityce klimatycznej i rozwojowej UE, 
oraz wspierać uczestnictwo kobiet 
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w procesie UNFCCC; należących do społeczności tubylczych, a 
także uczestnictwo obrońców praw kobiet 
w procesie UNFCCC;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/67

Poprawka 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 64 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 64a. uważa, że unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji zawiódł i nie jest 
w stanie zapewnić osiągnięcia celów 
redukcji emisji; podkreśla, że tworzenie 
nowych rynków uprawnień do emisji CO2 
osłabia i podważa inne formy przepisów 
dotyczących ochrony środowiska; 
podkreśla potrzebę przyjęcia rozwiązań 
stanowiących alternatywę wobec handlu 
emisjami oraz zastąpienia podejścia 
rynkowego sprawiedliwszym i 
skuteczniejszym podejściem 
regulacyjnym;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/68

Poprawka 68
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. przypomina, że 23 % globalnych 
emisji gazów cieplarnianych pochodzi z 
rolnictwa; podkreśla, że w celu 
zapewnienia wystarczającej ilości 
pożywienia dla coraz liczniejszej ludności 
świata musimy inwestować w inteligentne 
techniki rolnicze i metody produkcji, takie 
jak wychwytywanie metanu z obornika, 
wydajniejsze stosowanie nawozów, 
wykorzystanie biomasy w cyklach i 
większa efektywność w produkcji mięsnej i 
mleczarskiej;

70. przypomina, że 23 % globalnych 
emisji gazów cieplarnianych pochodzi z 
rolnictwa, a 80 % wylesiania na świecie 
związane jest z rolnictwem; podkreśla, że 
w celu zapewnienia wystarczającej ilości 
pożywienia dla coraz liczniejszej ludności 
świata musimy inwestować w rolnictwo 
agroekologiczne oraz w zrównoważone 
wzory produkcji i konsumpcji; podkreśla, 
że sama wydajność nie stanowi 
odpowiedniej strategii dekarbonizacji dla 
sektora rolniczego; wzywa wszystkie 
strony do aktywnego promowania 
zdrowego i zrównoważonego odżywiania 
się;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Poprawka 69
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przypomina, że chociaż rolnictwo 
odpowiada za 10 % emisji gazów 
cieplarnianych w UE, może ono pomóc 
Unii w ograniczeniu emisji, dzięki 
dobremu gospodarowaniu glebami, 
systemom rolno-leśnym, ochronie 
różnorodności biologicznej i innym 
technikom gospodarowania gruntami; 
dostrzega, że rolnictwo może doprowadzić 
do zmniejszenia do 2050 r. rocznych emisji 
o ok. 3,9 gigatony ekwiwalentu CO2, co 
stanowi ok. 8 % obecnych globalnych 
emisji gazów cieplarnianych;

71. przypomina, że chociaż rolnictwo 
odpowiada za 10 % emisji gazów 
cieplarnianych w UE, może ono pomóc 
Unii w ograniczeniu emisji, dzięki 
zmniejszeniu zależności białkowej UE od 
państw trzecich, ograniczeniu stosowania 
pestycydów i nawozów, dobremu 
gospodarowaniu glebami, systemom rolno-
leśnym, ochronie różnorodności 
biologicznej i innym technikom 
gospodarowania gruntami; dostrzega, że 
rolnictwo może doprowadzić do 
zmniejszenia do 2050 r. rocznych emisji o 
ok. 3,9 gigatony ekwiwalentu CO2, co 
stanowi ok. 8 % obecnych globalnych 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Poprawka 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. dostrzega pozytywną i istotną rolę, 
jaką sektor rolny może odgrywać w walce 
ze zmianą klimatu, oraz podkreśla 
znaczenie wspólnej polityki rolnej we 
wspieraniu rolników rozwijających 
przyjazne klimatowi praktyki rolnicze, 
takie jak pochłanianie dwutlenku węgla i 
ponowne wykorzystanie emitowanego 
dwutlenku węgla;

73. dostrzega pozytywną i istotną rolę, 
jaką sektor rolny może odgrywać w walce 
ze zmianą klimatu, oraz podkreśla 
znaczenie reformy wspólnej polityki 
rolnej, tak aby pomogła ona rolnikom 
rozwinąć i wdrożyć przyjazne klimatowi 
praktyki rolnicze, takie jak pochłanianie 
dwutlenku węgla i ponowne wykorzystanie 
emitowanego dwutlenku węgla;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/71

Poprawka 71
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 113

Projekt rezolucji Poprawka

113. podkreśla potrzebę włączenia 
ambicji klimatycznych do głównego nurtu 
wszystkich obszarów polityki UE, w tym 
polityki handlowej; wzywa Komisję, aby 
zapewniła pełną zgodność wszystkich 
nowych umów handlowych i 
inwestycyjnych podpisywanych przez UE 
z porozumieniem paryskim i celami 
zrównoważonego rozwoju, a także 
dopilnowała, aby przepisy środowiskowe i 
klimatyczne były prawnie wiążące i 
wykonalne; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie i opublikowanie 
kompleksowej oceny spójności 
obowiązujących i przyszłych umów z tym 
porozumieniem; apeluje do Komisji, aby 
każda umowa handlowa zawierała wiążące 
klauzule dotyczące przestrzegania 
porozumienia paryskiego, a w 
szczególności postanowienia dotyczące 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
ochrony lasów; apeluje do Komisji o 
zwrócenie szczególnej uwagi na cykl życia 
towarów w handlu, od koncepcji po 
konsumpcję, w celu ochrony zasobów 
naturalnych i uwzględnienia 
skumulowanych oddziaływań, w tym 
transportu;

113. podkreśla potrzebę włączenia 
ambicji klimatycznych do głównego nurtu 
wszystkich obszarów polityki UE, w tym 
polityki handlowej; wzywa Komisję, aby 
zapewniła pełną zgodność wszystkich 
nowych umów handlowych i 
inwestycyjnych podpisywanych przez UE 
z porozumieniem paryskim i celami 
zrównoważonego rozwoju, a także 
dopilnowała, aby przepisy środowiskowe i 
klimatyczne były prawnie wiążące i 
wykonalne; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie i opublikowanie 
kompleksowej oceny spójności 
obowiązujących i przyszłych umów z tym 
porozumieniem; apeluje do Komisji, aby 
każda umowa handlowa zawierała wiążące 
klauzule dotyczące przestrzegania 
zgodnego z porozumieniem paryskim celu 
maksymalnego ocieplenia o 1,5 °C, a w 
szczególności postanowienia dotyczące 
zrównoważonej gospodarki leśnej i 
ochrony lasów; apeluje do Komisji o 
zwrócenie szczególnej uwagi na cykl życia 
towarów w handlu, od koncepcji po 
konsumpcję, w celu ochrony zasobów 
naturalnych i uwzględnienia 
skumulowanych oddziaływań, w tym 
transportu;
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22.11.2019 B9-0174/72

Poprawka 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)

Projekt rezolucji
Ustęp 114 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 114a. uważa, że liberalizacja handlu 
światowego ma znaczący wpływ na 
zwiększenie zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych; apeluje w związku z tym o 
zaprzestanie zawierania nowych umów o 
wolnym handlu; odrzuca politykę 
neoliberalną, która stawia duże firmy w 
pozycji uprzywilejowanej i przenosi 
obciążenie związane z kryzysem 
klimatycznym na zwykłych ludzi; potępia 
politykę neoliberalną i programy, które 
dają przedsiębiorstwom rolnym wolną 
rękę do korzystania z bogactwa 
naturalnego suwerennych państw;

Or. en


